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Após mais de uma década de-
senvolvendo sistemas de auto-
mação para sua própria resi-
dência, Eduardo Cruz decidiu
abrir um negócio e levar essa
tecnologia ao mercado. Foi as-
sim que em abril de 2009 a
E.conscience foi criada na in-
cubadora de empresas que a
Sociedade para Promoção da
Excelência do Software Brasi-
leiro (Softex) mantém em Cam-
pinas, no interior paulista.

Uma vez na incubadora, Cruz
transformou em produto um
equipamento eletrônico capaz
de aprender como um determi-
nado ambiente é utilizado e, a
partir disso, tomar medidas
para economizar no uso da ele-
tricidade e da água, sempre sem
intervenção humana.

Mesmo com pouco tempo de
estrada, a E.conscience tem
conseguido atrair a atenção do
mercado. Segundo Cruz, que
prefere não informar o fatura-
mento nominal do empreendi-
mento, a previsão inicial de
vendas para este ano foi alcan-
çada ainda em abril.

Piloto
Um dos clientes da E.conscien-
ce é a multinacional brasileira
Ci&T, que faturou R$ 100 mi-
lhões em 2010. No meio do ano
passado, a companhia fez um
projeto-piloto com a tecnologia
da E.conscience, que foi insta-
lada em um andar de um dos
prédios em Campinas. O resul-
tado foi uma economia de 25%
na conta de luz do edifício, e
isso apenas com a gestão inteli-
gente da iluminação, sem in-
cluir o controle do sistema de
ar-condicionado.

Segundo Carla Borges, ge-
rente da área de sustentabilida-
de da Ci&T, esse resultado levou
a empresa a iniciar a expansão
da tecnologia para todos os três
prédios que possui em Campi-
nas. A companhia avalia tam-
bém a utilização do sistema da
E.conscience em suas unidades
em São Paulo, Belo Horizonte e
Rio de Janeiro.

“Tentamos trabalhar com a
conscientização dos funcioná-
rios. Porém, percebemos que
era impossível colocar na mão
das pessoas certas responsabi-
lidades, como a de apagar as
luzes de certos setores após ve-
rificar se todos já foram embo-
ra”, diz Carla. “Com esse siste-
ma, no final do dia as luzes dos
setores já vazios são apagadas.
Há apenas uma iluminação mí-
nima no corredor e as luzes se

acendem gradualmente quan-
do alguém que está indo embo-
ra passa. Depois elas se apa-
gam”, conta a executiva.

“Imagine ter um funcionário
dedicado 24 horas por dia ao
monitoramento da iluminação,
desligando a luz quando alguém
sai da sala ou ajustando o ar-
condicionado de acordo com a
necessidade real. Nosso sistema
faz exatamente isso”, explica
Cruz. A E.conscience também
ajuda a combater o desperdício
de água com um sistema inteli-
gente de reúso da água da chu-
va. “O sistema bombeia essa

água e administra seu uso. Ele
tem inteligência inclusive para
usar as bombas em horários nos
quais a energia elétrica é mais
barata”, acrescenta.

Inteligência artificial
Apesar de ser administrador de
empresas por formação, Cruz
tem ampla experiência na área
de informática e eletrônica.
Antes de se tornar empreende-
dor, trabalhou em empresas
como IBM e no Centro de Pes-
quisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPqD), de
Campinas. Segundo ele, o pro-

grama da E.conscience, que é o
coração da tecnologia comer-
cializada pela empresa, utiliza
desde técnicas de inteligência
artificial a redes neurais (mo-
delos informatizados que vi-
sam imitar o funcionamento do
cérebro humano). “O sistema
aprende com os dados que re-
cebe do ambiente [por meio
dos sensores]. Ele aprende com
os hábitos de uso dos ambien-
tes do prédio. Assim, consegue
identificar quando deve ser
mais ou menos crítico no que
diz respeito à economia de
energia”, assegura Cruz. ■

Cérebro artificial ajuda empresas
Tecnologia desenvolvida por Eduardo Cruz,
fundador da E.conscience, automatiza
economia de água e eletricidade
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“No final do dia as
luzes dos setores já
vazios são apagadas.
Há apenas uma
iluminação mínima
no corredor e
as luzes se acendem
gradualmente
quando alguém
passa, para em
seguida se apagarem

Carla Borges,
gerente de área de

sustentabilidade da Ci&T
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Eduardo Cruz, da E.conscience:
informática e eletrônica para

poupar o meio ambiente

a serem sustentáveis

VISÃO EMPREENDEDORA

Atenção aos
sinais do mercado

Começo difícil
e ajuda importante

Inicialmente, o nome da
empresa era Flextom e seu foco,
a automação residencial. Porém,
logo ficou claro que seria mais
promissor atender ao mercado
corporativo. Assim, a empresa
ganhou um novo posicionamento
e um novo nome: E.conscience.

A economia brasileira ainda
apresenta muitas dificuldades
aos empreendedores, avalia Cruz.
Por isso ele destaca a importância
das incubadoras de empresas.
“Elas são um ótimo ponto de
apoio para se começar um
negócio novo”, afirma.
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Cursos e
treinamentos
Outro benefício de se dar
início ao negócio contando
com o respaldo de uma
incubadora de empresas, segundo
Cruz, é que ela geralmente
oferece diversos cursos e
treinamentos que ajudam o
empreendedor e se aperfeiçoar.
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Valéria Gonçalvez

Empreendedores
do Brasil com “z”
Meu livro sobre planos de negócio acabou de chegar às
livrarias. Como tenho consciência de que não sou ne-
nhum Paul Rabbit para ficar rico vendendo livros, não
vou gastar o seu e o meu tempo dizendo “compre meu li-
vro”. Porém, se você tem um negócio, deve saber plane-
já-lo pois nosso país está se tornando o “Brasil com Z”,
como diz Romeo Busarello, amigo e melhor professor de
marketing que conheço.

This new Brazil is demanding professionally mana-
ged companies. The core skill of this new generation of
companies is formal planning. And the basic tool of for-
mal planning is a business plan!

Se concordar com a frase acima, você não precisa parar
na livraria para folhear meu livro. Há vários outros que fa-
lam disso. E se buscar na internet, encontrará muitos arti-
gos e guias sobre o assunto, tudo free. Porém, reflita que
99,9% das empresas não tinham um plano de negócio
quando começaram, mas quase 100% dos negócios de
grande porte tem um para direcionar seu crescimento.

O parágrafo acima em inglês macarrônico é fundamen-
tal para as empresas existentes, mas está longe de ser viá-
vel para startups. O plano de negócio nasceu para ser utili-
zado em grandes empresas, mas muitos tentam empurrar

a mesma fórmula genérica
para os empreendedores de
primeira viagem.

Isto não quer dizer que o
plano de negócio é inútil
para negócios nascentes.
Howard Schultz, do Star-
bucks, escreveu um. Gor-
don Moore e Robert Noyce,
da Intel, tinham uma (só
uma) página datilografada
que chamaram de plano de
negócio. Fred Smith da Fe-
dex e Phil Knight da Nike
elaboraram um na faculda-
de. Faltam poucos para
completar o 0,01%.

E os demais, não planeja-
ram seus negócios? Quando
Salim Mattar da Localiza

Rent a Car dormia no sofá da sua primeira loja em 1973 só
para oferecer um serviço 24 horas, será que ele não planejou
aquilo? Ou quando Miguel Krigsner do Boticário optou por
colocar sua segunda loja no aeroporto de Curitiba apenas
para incentivar os passageiros e tripulantes a disseminar seus
produtos em outras cidades, será que ele não planejou isto?

Mattar, Krigsner e os outros 99,9% dos empresários opta-
ram por planejar seus negócios por effectuation. O termo foi
criado pela professora Saras Sarasvathy, da Universidade de
Virginia, nos Estados Unidos, mas sua explicação é óbvia. No
effectuation, o empreendedor não faz pesquisa de mercado
paradescobriramelhoroportunidade,ele lançaumnegócioa
partir de quem ele é, o que sabe fazer e quem está em sua rede
de relacionamentos. Ele faz estimativas financeiras para ma-
ximizar retornos, mas uma “conta de padeiro” para entender
que, se perder tudo, continuará “vivendo”.

No effectuation, o empreendedor não espera até o mo-
mento de reunir todas as condições ideais esperadas para
o lançamento do negócio, ele já começa a vender o pro-
duto, mesmo que em versão beta. No meio do caminho
vai fazendo os ajustes demandados pelo mercado e sur-
preendendo com uma inovação aqui e ali.

Porém, o effectuation pode ser útil para startups, mas
perde sua utilidade quando a empresa cresce e passa a per-
tencer ao “Brasil com Z”. Neste caso, é o planejamento for-
mal que tornou a lojinha do sofá a maior locadora de auto-
móveis e a lojinha do aeroporto de Curitiba na maior rede
de franquias de perfumaria e cosméticos... worldwide. ■

No “effectuation”,
o empreendedor
não faz pesquisa
pela melhor
oportunidade, ele
lança um negócio
a partir de quem
ele é, o que sabe
fazer e quem está
em sua rede de
relacionamento
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