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Empresário busca popularizar empresa com serviços pagos por assinatura, locação de 
equipamentos, treinamento e suporte  
 
Criar uma empresa e almejar que ela seja uma das mais destacadas no seu ramo de atuação 
em cinco anos. No mundo empresarial, onde planos e cálculos costumam sobrepujar metas 
mirabolantes, uma ambição assim é pouco comum. Mas é exatamente esse o objetivo de 
Diego Torres Martins, presidente da Acesso Digital, que atua no ramo de digitalização e 
gerenciamento de documentos. 
 
A Acesso Digital abriu as portas em 2007, quando Martins tinha apenas 23 anos. Antes a 
empresa existia apenas como pessoa jurídica para os serviços que Martins prestava como 
consultor a companhias do ramo. Hoje, o empreendimento conta com indicadores expressivos. 
 
No ano passado, o faturamento avançou 170%, totalizando R$ 3,5 milhões. Claro que é 
preciso levar em consideração que, por ser uma empresa nova, a base de cálculo é pequena. 
 
Outros números, porém, reforçam o movimento positivo da Acesso Digital. Entre o final de 
2008 e dezembro do ano passado, o total de clientes saltou de 161 para 430. A empresa 
atende nomes de peso como Vivo, Brades-co, Cetelem e Peugeot-Citroên, entre outros. São 
mais de 50 setores atendidos, sendo o principal deles com mais de 200 clientes o de 
contabilidade. A meta para 2010 é chegar a RS 8 milhões de faturamento anual e 800 clientes. 
Para isso, a empresa abrirá três filiais ainda neste ano. A primeira será em Porto Alegre e as 
outras, em Campinas (SP) e na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Como as grandes 
 
A ambição da Acesso Digital tem suporte em estratégias de grande empresa. Em agosto do 
passado, ela comprou, por R$ 2 milhões, a dotBR, uma desenvolvedora de softwares de 
gerenciamento de documentos. "A incorporação contribuiu para ampliarmos o nosso 
faturamento de 2009 em 40% e agregou 35 clientes à nossa carteira", diz Martins. 
 
Essa mentalidade de "gente grande" tem se mostrado a principal arma da Acesso Digital para 
crescer. Em vez de escolher um modelo cauteloso, Martins decidiu buscar inspiração em 
iniciativas inovadoras do mundo corporativo, elaborando o que ele chama de "tripé" da Acesso 
Digital. 
 
O primeiro item da tríade é um modelo de negócio baseado em assinatura mensal, com 
locação de máquinas de digitalização e cobrança pelo uso de datacenter, treinamento e 
suporte. A inspiração veio das empresas de internet banda larga. Com tal estratégia, a Acesso 
Digital pode oferecer seu serviço, o Safe-Doc, para clientes de diversos portes, sem 
necessidade de investimento inicial. O valor da mensalidade começa em R$ 400 e pode chegar 
a R$ 80 mil. 
 
A outro item do tripé é um modelo de gestão baseado em fundos de investimento "Meu sonho 
era ter uma grande empresa o mais rapidamente possível. Quem faz uma gestão bastante 
orientada para o crescimento rápido são esses fundos. Passei a observar as empresas geridas 
por eles e vi que elas são orientadas para resultado, sabem onde querem estar em cinco 
anos", diz Martins. Segundo ele, a missão da Acesso Digital é ser a empresa que mais cresce 
no Brasil e estar entrar as melhores para se trabalhar até 2012. 
 
O terceiro elemento é chamado por Martins de "jeito de ser" da Acesso. Trata-se da tentativa 
de tornar o dia a dia profissional menos carrancudo. O modelo, claro, foi o Google. "Visitamos 
a empresa e vimos que a aliança entre prazer e trabalho é algo muito forte lá dentro", afirma. 
Na Acesso Digital, os horários são flexíveis, há jogos eletrônicos para os funcionários e até 
uma sala de descompressão na qual se pode relaxar. Além disso, as metas alcançadas são 



premiadas: no próximo dia 9, toda a equipe viaja para a Disney graças aos resultados obtidos 
em 2009. 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 16. 


