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Nos últimos cinco anos, as micros e pequenas empresas brasileiras investiram bastante em 
tecnologia da informação e em telecomunicações. Adquiriram computadores sofisticados, 
adotaram ferramentas de acesso rápido à internet e agora utilizam o celular como meio de 
comunicação. Mas ainda precisam avançar no uso da internet para exposição de produtos, 
participação em comunidades virtuais e em vendas de suas mercadorias e serviços. O maior 
desafio é transformar os pequenos empreendimentos em um negócio virtual, avalia Renato 
Fonseca, consultor do Sebrae-SP.  
 
"O empresário deve aprender que o mundo está formado por tecnologias digitais, e deve 
aprender e se familiarizar com essa novidade, às vezes até como pessoa física, para buscar 
possibilidades de crescimento junto ao seu mercado. Tem que aprender as regras do jogo, 
inclusive saber como lidar com o retorno da comunicação, a ética do funcionamento das redes, 
para poder participar com amplas possibilidades", diz. 
 
Não se trata de fazer nenhum mega-esforço, segundo Fonseca. Afinal, a adoção das modernas 
tecnologias no mundo corporativo é condição indispensável para o sucesso de qualquer 
empreendimento, como revelam as pesquisas realizadas pelo Sebrae. A internet, por exemplo, 
de acordo com o estudo Cenários para as MPEs no Brasil 2009-2015, é a terceira fonte mais 
utilizada sobre informações relacionadas ao próprio negócio. Pelo menos 75% das micros e 
pequenas empresas possuem microcomputador e 71% acessam a internet na gestão de suas 
atividades. Não só: o percentual de MPEs com celular mais que dobrou, saltando de 42%, em 
1998, para 91%, em 2008. O estudo, feito com mais de 4 mil micros e pequenas empresas em 
todas as regiões do Brasil, indica que mais da metade dos empresários pretendem investir até 
R$ 4 mil em novas tecnologias. 
 
A escalada da tecnologia e a maior oferta de serviços de internet, no entanto, ainda não foram 
suficientes para estimular um número bem maior de pequenos empreendedores a explorar 
todo o potencial da informatização com vistas a conquistar mais competitividade para seus 
negócios. "O momento agora é de aprendizado. É preciso conhecer as possibilidades das várias 
ferramentas - mídias sociais, web 2.0 e comércio eletrônico, por exemplo - e ver como cada 
uma delas pode se adaptar ao negócio", diz Fonseca.  
 
O preço não é nenhum inibidor para o ingresso neste novo cenário de negócios on-line, 
destaca Alexandre Umberti, diretor de marketing e produtos da E-Bit, empresa de referência 
no fornecimento de informações sobre e-commerce nacional. "As plataformas de tecnologia 
para o e-commerce com preços acessíveis são um fator importante para a atual onde de 
crescimento dos negócios virtuais", atesta. Esse avanço é bem razoável. Segundo a Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico, os pequenos negócios de comércio eletrônico devem crescer 
40% em 2010. Serão R$ 2 bilhões de receitas, este ano, relativos aos negócios virtuais das 
micros, pequenas e médias empresas, estima a entidade. A internet hoje é acessada por cerca 
de 70 milhões de pessoas. 
 
A multinacional americana da computação Dell, por exemplo, fechou uma parceria com a 
Endeavor, organização internacional sem fins lucrativos, visando ajudar os pequenos e médios 
empreendedores a utilizarem a tecnologia de forma estratégica no crescimento dos negócios.  
 
Pelo menos 90 empresas brasileiras, de pequeno e médio portes estão envolvidas no projeto, 
que inclui três linhas de benefícios para as organizações: consultoria gratuita para avaliação 
das necessidades de tecnologia das empresas e apresentação de uma proposta de como fazer 
os investimentos corretamente; uma consultoria mais estratégica, sem entrar na parte de 
tecnologia, mas que auxilia as empresas a tomar decisões importantes de negócios; e um 
programa de descontos de até 10% às empresas associadas à Endeavor na compra de 
qualquer produto, serviço ou solução tecnológica. 
 
"A Dell acredita no empreendedorismo. Até surgiu por conta da visão empreendedora de 
Michael Dell, quando estudante, num dormitório de uma universidade dos Estados Unidos. A 



nossa estratégia, em parceria com a Endeavor, visa simplificar a tecnologia para o pequeno e 
médio empresário", afirma Daniel Neiva, diretor de vendas da empresa para a América Latina.  
 
Além dos descontos para a compra de equipamentos, a Dell montou um programa de 
financiamento diferenciado, que vai desde facilidades de acessos a recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDES), com taxas mais baixas, até financiamentos diretos 
da própria fabricante americana, sem participação de bancos brasileiros. 
 
Entre as empresas beneficiadas pela parceria Dell-Endeavor está a SubWay, que oferece 
soluções de TV corporativa, incluindo implantação e manutenção da rede, produção e 
transmissão de programas via satélite, e que buscou na Dell ferramentas para melhorar sua 
infraestrutura de hardware. E o Minha Vida, um portal de notícias e conteúdo focado em 
saúde, que começou como um site de dieta e saúde, em 2004, e teve rápido crescimento com 
3 milhões de visitas por dia. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Empreendedorismo, p. F7. 
 


