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Saíram da Microsoft e criaram
Fundada em 2001 por dois brasileiros e um indiano, a Lumis tornou-se a maior empresa nacional em tecnologias
João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

Segundo dados da empresa de pesquisas
IDC divulgados em 2008, o mercado de
portais corporativos no Brasil é liderado
por dois pesos-pesados da indústria
mundial de tecnologia, IBM e Microsoft,
e pela brasileira Lumis. Ficar atrás de
duas multinacionais é um feito significativo para uma empresa jovem, criada em
2001 pelos brasileiros André Matos e Gilene Oliveira e pelo indiano Kishnan Nedungadi, os três egressos da Microsoft.
Mas era exatamente esse o objetivo
dos sócios quando eles decidiram empreender: ser o principal fornecedor
nacional de soluções para portais corporativos. Além de ampliar a fatia que
possuem do mercado local, o trio tem
planos novos, como o de conquistar
empresas no exterior. “Queremos explorar oportunidade internacionais por
meio dos clientes que temos. Muitos
atuam fora do país e já nos disseram,
diversas vezes, que há interessados na
nossa plataforma lá fora”, afirma Matos. “Estávamos segurando esse movimento por acreditar que ainda não era o
momento de dar esse passo. Agora estamos efetivamente indo atrás dessas
oportunidades”, acrescenta, mas sem
revelar detalhes da estratégia.
Oportunidade

Fundada em 2001 dentro da incubadora
de empresas do Instituto Gênesis, ligado
à Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio), a Lumis nasceu com a meta de tornar mais simples a
vida das empresas que queriam marcar
presença na internet. “Muitas companhias desenvolviam seus sites de forma
artesanal. Havia alguns softwares de
gestão de conteúdo, que ajudavam em
parte do processo. Mas isso ainda era
pouco”, afirma Matos.
Vislumbrando uma oportunidade de
negócio, os sócios da Lumis resolveram
abandonar os postos que ocupavam no
quartel general da Microsoft, em Redmond, nos Estados Unidos, e abrir um
negócio no Brasil. Foi então que começaram a desenvolver o chamado Lumis
Portal, um conjunto de produtos para
criação, gerenciamento e integração de
portais corporativos, que combina gestão de conteúdo, ferramentas de colaboração e mecanismo de busca, entre outras soluções. “O diferencial da nossa
proposta foi oferecer uma plataforma
onde os elementos necessários para se
construir um portal — na internet ou intranet corporativa — estivessem préconstruídos”, diz Matos. “E esse mercado estava começando, nenhuma grande
marca tinha produtos desse tipo.”
Riscos

A avaliação dos três se mostrou correta e
hoje a Lumis conta com cerca de 70 clientes. A lista inclui nomes como Coca-Cola,
Carrefour, Oi e Petrobras. Até chegar a
essa posição, porém, os três empreendedores passaram por alguns sustos. O mais
marcante ocorreu três meses após a criação da Lumis. “Ainda estávamos desenvolvendo nosso software quando houve o
atentado de 11 de setembro, nos Estados

“

Embora existam muitos
empreendedores aqui,
as leis e o funcionamento
do mercado brasileiro
não estimulam o
empreendedorismo
André Matos,
diretor executivo da Lumis

Unidos. Muitas empresas seguraram seus
investimentos. Ficamos preocupados e
nos questionamos se havíamos tomado a
decisão certa”, conta Matos.
Um mês após o atentado, a Lumis
conquistou seu primeiro cliente, o que
permitiu que o desenvolvimento do
produto prosseguisse. “O risco foi
enorme”, afirma. “E embora existam
muitos empreendedores aqui, as leis e o
funcionamento do mercado brasileiro
não estimulam o empreendedorismo.
Nos Estados Unidos, por exemplo, as
empresas nascentes recebem vantagens
tributárias”, diz, apontando outra dificuldade que é preciso enfrentar para se
conduzir um negócio próprio. ■

EVOLUÇÃO

78%
foi quanto o faturamento da Lumis
cresceu no ano passado. Por estratégia,
a empresa não revela o equivalente
monetário desse dado.

EQUIPE

70
é o total de pessoas empregadas pelo
empreendimento. A equipe divide-se
entre os dois escritórios da empresa, um
no Rio de Janeiro e outro em São Paulo.
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Mercado
mais familiar

Muitos serviços,
poucos produtos

Incubadora de
portas abertas

Dois dos sócios da empresa são
brasileiros e aproveitaram seus
contatos no país para encontrar
clientes. Conhecimento sobre
o funcionamento do mercado
local e existência de bons
profissionais no Brasil
também pesaram na decisão.

Na análise dos sócios
da Lumis, as empresas de
tecnologia da informação
brasileiras eram voltadas
para serviços. Como poucas se
dedicavam à criação de produtos,
ele poderiam se destacar
criando plataforma própria.

André Matos, um dos sócios da
Lumis, fez graduação e mestrado
na PUC-Rio. Por isso conhecia o
modelo de atuação da incubadora
de empresa do Instituto Gênesis,
ligado à mesma universidade,
e sabia que encontraria
apoio para começar o negócio.

Patricia Santos

Matos, Gilene e Nedungadi,
sócios da Lumis: meta é
conquistar mercado no exterior

DESENVOLVIMENTO

Segunda versão da
plataforma recebeu
R$ 150 mil da Finep
No começo de 2003, a Lumis
deu um passo que considera
decisivo para sua estratégia
de negócio: lançou a segunda
versão da plataforma para
portais. A principal novidade
foi a possibilidade de a solução
ser utilizada por outras empresas
de serviços e desenvolvimento
tecnológico interessadas em
criar portais. Para desenvolver
a versão, a Lumis recebeu cerca
de R$ 150 mil da Financiadora
de Projetos (Finep) do Ministério
da Ciência e Tecnologia.
“Nossa estratégia nunca foi
ser uma empresa que tem
um produto para o qual
somente nós podemos criar
soluções”, afirma André Matos,
um dos sócios da empresa.
“O modelo, desde o início,
foi ter um produto que se
torne padrão de mercado
e que terceiros utilizem para
desenvolver portais”, diz.
Segundo Matos, hoje a
plataforma pode ser vendida
a qualquer cliente para que
outras empresas personalizem o
resultado final. A primeira versão
não tinha essa versatilidade.

Parques destinados
ao trabalho criativo
Uma das opções de lazer preferidas por urbanistas de
todo o globo são os parques — quer os espaços verdes
que sobrevivem ao crescimento das cidades, como o da
Água Branca, que marcou a infância paulistana deste
autor, como os de diversão em seus vários formatos.
Uma das opções que governos sensíveis ao redor do
mundo adotam para conservar fauna e flora diferenciadas, preservando-as da decadência antrópica, é criar e
manter parques nacionais e estaduais.
Uma das opções que sociedades dinâmicas vêm
abraçando para alavancar o seu desenvolvimento econômico sustentável é a implementação de parques tecnológicos, também denominados internacionalmente
science parks ou research parks. Diferentemente dos
parques de lazer ou conservação, os parques tecnológicos são ambientes destinados não à fruição contemplativa, mas ao trabalho criativo.
Os tipos de atividade que se estabelecem nesses parques tipicamente incluem, sem a elas se limitar: empreendimentos produtores de bens e serviços intensivos em conhecimento; incubadoras de empresas; laboratórios de
pesquisa, desenvolvimento, engenharia; unidades avançadas de instituições científico-tecnológicas (universidades e institutos de pesquisa); centros de formação superior
de caráter tecnológico; escritórios de serviços de apoio à
inovação (como propriedade intelectual); e firmas de venture capital. A disseminação desse mecanismo contemporâneo está registrada no Atlas Mundial da Inovação, catálogo interativo produzido pela World Alliance for Innovation (Wainova), disponível em www.wainova.org.
Criado nos anos 1950 nos EUA, esse mecanismo adquire visibilidade ampla na sociedade brasileira apenas
na primeira década do século 21. Essa consciência se
deve a fatores diversos, entre eles o reconhecimento dos
resultados expressivos
obtidos por alguns dos
parques pioneiros, que
As atividades nesses se consolidaram como
plataformas da transparques incluem
formação econômica e
incubadoras
social em suas regiões.
de empresas e
Registra-se, como
ilustração, o Porto Digiempreendimentos
tal, que acaba de comeprodutores de
morar o seu décimo anibens e serviços
versário. Situado no sítio
histórico do Bairro do
intensivos em
Recife, para cuja revitaliconhecimento,
zação urbana e regeneraentre outros
ção social contribui notavelmente, esse parque
ajudou o Brasil a se tornar
uma referência internacional em tecnologias da informação e comunicação como
instrumento de transformação da sociedade. Fruto de uma
virtuosa combinação de investimentos do poder público,
privados e da universidade, o Porto embarca 135 empresas,
que propiciam 4 mil postos de trabalho, com média salarial
que é três vezes maior do que a média da cidade.
Também em fins de março ocorreu outra efeméride —
o bem-sucedido lançamento do Parque Eco Tecnológico
Dahma São Carlos. Trata-se do segundo parque desse
município, cuja forte base científico-tecnológica é evidenciada pela presença da USP, UFSCar, Unesp e Embrapa. Além do compromisso com a sustentabilidade ambiental, o parque apresenta como novidade importante o
protagonismo da iniciativa privada, que o planejou de
forma integrada a espaços de moradia e lazer.
No Brasil contemporâneo podemos passar não apenas
o domingo no parque, segundo a conhecida canção de
Gilberto Gil, mas todos os dias da semana. ■

Matéria
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