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No quarto de seu apartamento no bairro da Saúde, em São Paulo, o blogueiro Renato Andrade, 
30 anos, utiliza o computador para prestar um serviço nada convencional: analisar redes 
sociais, como Orkut e Twitter, com objetivo de melhorar o diálogo de empresas com clientes e 
orientar head hunters sobre como zelar pela imagem profissional na internet.  
 
Entre suas tarefas está a manutenção de um blog voltado para a chamada "geração y" a nova 
turma de profissionais polivalentes que chegam ao mercado de trabalho. "Tudo começou 
depois que fui contratado para melhorar o acesso de um site para noivas, utilizando redes 
sociais para encontrar mulheres prestes a se casar", conta o consultor de internet. 
 
Experiências digitais multiplicam-se no país como novo modelo de negócios. "O alcance é 
grande quando o acesso a esses avanços tecnológicos é livre, permitindo a sua apropriação 
nas periferias das cidades, gerando renda e alternativas de emprego", afirma Oana Castro, 
diretora-executiva do site Overmundo, espaço virtual que reúne iniciativas de negócios 
coletivos, dentro do conceito de "open business".  
 
"É uma nova lógica, na qual o espírito colaborativo é mais importante do que a patente ou o 
direito autoral, o que reduz a distância entre produtores e consumidores, barateia custos de 
produção e atinge mais rápido e de uma maneira mais abrangente o público-alvo", explica 
Oana.  
 
"Os antigos modelos se mostram ineficientes diante da explosão de novas possibilidades no 
mundo digital para circular bens e serviços", completa a pesquisadora, lembrando que a atual 
velocidade dos negócios é a do tempo real, com distâncias que não existem mais. 
 
A tendência abrange uma lista de negócios cada dia mais variada. No Pirambu, bairro da 
periferia de Fortaleza (CE), a comunidade criou o Condomínio Virtual para disponibilizar 
internet a preços baixos. Mediante parceria com um provedor da cidade e uma antena com 
alcance de 2 km de raio, os moradores passaram a ter sinal de banda larga a R$ 20 mensais. 
Os condomínios são formados por vizinhos que dividem os custos da antena e compartilham a 
internet com sinal retransmitido por rede a partir de uma cooperativa do bairro - a Pirambu 
Digital, que reúne três diferentes negócios: a Fácil (Fábrica de Computadores com Inteligência 
Local), Trevo (Treinamentos e Eventos) e Nega (Negócios e Administração).  
 
A inovação chegou à moda. No site Camiseteria, criado pelo analista de sistemas Fábio Seixas 
e pelo designer Rodrigo David para comercializar camisetas, é o internauta quem faz as 
estampas. Os desenhos são enviados para o site e, por meio de uma votação, o público 
escolhe quais modelos serão produzidos. Os vencedores ganham R$ 350 em dinheiro e R$ 350 
para compras no próprio site. Uma vez por mês são escolhidos entre cinco e dez desenhos 
para entrar em produção. O modelo colaborativo de negócio, além de gerar produtos ao gosto 
do cliente, elimina custos.  
 
O conceito clássico de open business atinge também grandes indústrias. "É um modelo 
inovador onde a empresa trabalha integrada em rede com fornecedores para viabilizar novos 
produtos de forma mais rápida e com menor custo", explica Eduardo Peixoto, executivo de 
desenvolvimento de negócios do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar). 
Ele conta que a Procter & Gamble apostou nesse formato participativo para buscar soluções e 
novos negócios que representaram faturamento mundial de US$ 40 bilhões em cinco anos.  
 
Com a fórmula de tecnologia aberta, o Cesar desenvolveu aeronaves autopilotadas que fazem 
inspeções aéreas em linhas de transmissão de energia elétrica no lugar dos helicópteros 
convencionais. "No futuro, os negócios funcionarão basicamente em rede e terão novos 
modelos para maior acesso da população à tecnologia", prevê Peixoto, lembrando as 
transformações proporcionadas pelo modelo do celular pré-pago: "As pessoas ganharam 
paradeiro; passaram a ser encontradas por consumidores que desejam seus serviços, 
impulsionando pequenos negócios".  



 
É o caso do Canal Motoboy, no qual 12 motoqueiros de São Paulo percorrem a cidade munidos 
de celulares com câmera integrada para fotografar e filmar os acontecimentos em tempo real 
para transmissão na internet, com patrocínio de diferentes instituições, inclusive do exterior. 
 
Empresas de telefonia celular investem no maior acesso da população às inovações. "Projetos 
nas escolas são importantes para qualificar o nosso futuro consumidor", afirma George 
Moraes, vice-presidente do Oi Futuro. "O objetivo é dar um choque de tecnologia", completa o 
executivo. No Projeto Nave, a companhia financia um novo modelo de ensino em escolas do 
Rio de Janeiro e Recife.  
 
Além das disciplinas tradicionais, os alunos aprendem programação de jogos eletrônicos, 
técnica para roteiros de mídias digitais e geração multimídia. "Quem não dominar alguns 
desses instrumentos hoje estará fora do jogo amanhã", ilustra Moraes. O desafio se aplica 
também a lugares distantes dos grandes centros. "Pequenas cidades mais isoladas 
descobriram o potencial dos meios digitais", revela Silvia Fischman, da Escola do Futuro, da 
Universidade de São Paulo, que desenvolve iniciativas em mais de 200 cidades.  
 
Entre os exemplos, a cidade de Arararuna (PB) se transformou na capital brasileira do 
maracujá, depois que um projeto sobre essa cultura agrícola foi aplicado nas escolas para uso 
da internet, resultando na criação de uma cooperativa. "O acesso à tecnologia amplia 
horizontes; abre o cidadão para o mundo e para os negócios", completa Sílvia.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2009, Economia Criativa, p. F7. 


