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O foco da participação brasilei-
ra na CeBIT deste ano é fortale-
cer a imagem do País como um

importante produtor de Tecno-
logia da Informação (TI) para,
dessa maneira, ampliar os negó-
cios do Brasil no setor. De acor-
do com Djalma Petit, diretor de
mercado da Associação para
Promoção da Excelência do
Software Brasileiro (SOFTEX)
– entidade responsável pela
coordenação da presença nacio-
nal no evento –, o Brasil inves-
tiu aproximadamente € 2,5 mi-
lhões para estar presente no

evento em Hannover. Em entre-
vista ao Estado, ele explica que,
durante a feira, a delegação bra-
sileira procurará mostrar a di-
versidade da indústria nacional
no setor:

● O que significa para o Brasil ter
sido convidado a ser o país par-
ceiro da CeBIT este ano?
O Brasil neste momento goza
de uma imagem extremamente
positiva no mundo, e o convite

feito ao País para ser parceiro
da CeBIT é exatamente a confir-
mação deste bom momento
que vivemos. Além disso, é uma
grande oportunidade para forta-
lecer e consolidar a imagem do
Brasil como um produtor im-
portante de tecnologia da infor-
mação (TI) com alcance global.

● Na sua opinião, quais são os
principais desafios que o merca-
do e a indústria de TI do Brasil
devem enfrentar nos próximos
anos?
Os desafios da indústria são bas-
tante inerentes a ela mesma.
Ainda temos problemas inter-
nos que precisamos resolver,
como a questão da carga tribu-
tária e a carência de profissio-
nais qualificados do setor. Mas

o Brasil é um mercado comple-
tamente aberto, então qualquer
empresa mundial pode se insta-
lar e começar a operar tranqui-
lamente – o que é bom e ruim
ao mesmo tempo para o merca-
do nacional. É bom porque aca-
ba elevando o padrão das nos-
sas empresas, que são obriga-
das a competir com multinacio-
nais. Assim, elas se credenciam
para trabalhar fora do território
nacional também.

● Este ano o Brasil trouxe a
maior delegação de sua história
para a feira. Entre tantos exposi-
tores, quais são os destaques
brasileiros?
A participação do País teve co-
mo filosofia transmitir a diversi-
dade da nossa indústria, então

temos aqui desde empresas de
software e serviços até as gran-
des instituições nacionais, co-
mo a Petrobrás, a Embrapa e a
Embraer.

● E como a presença dessas em-
presas brasileiras pode atrair
investimento ao País?
Nós temos aqui uma área que
chamamos de “espaço do inves-
tidor”. Convidamos todas as
instituições capazes de receber
investimento, porque o que
tem ocorrido nos últimos dois
anos é uma demanda tremenda
de consultas para investimen-
tos. Criamos este espaço de for-
ma que os investidores poten-
ciais tenham todo o portfólio
para investir, usando desde a
Bovespa até o BNDES. / R. M.

● Eric Schmidt, presidente do
conselho do Google, fez ontem
um discurso entusiasmado sobre
o futuro da tecnologia durante a
abertura da CeBIT. Schmidt fa-
lou sobre a possibilidade de “futu-
ros múltiplos”, com velocidades
ilimitadas e sensores implanta-

dos em roupas.
“Já estamos vendo a ficção

científica virar realidade”, disse
Schmidt, que usou cenas da sé-
rie de TV ‘Star Trek’ e passagens
do livro ‘O Guia do Mochileiro das
Galáxias’ como exemplos de
uma ideia de futuro que estava
tentando ilustrar. Ele também
destacou como o mundo conecta-
do tem ajudado a criar uma cons-
ciência global em situações de
desastre, como depois do terre-
moto no Japão. / R.M.

Carolina Dall´Olio

Batizada de Multicanalidade, a
nova rede de franquias da hol-
ding SMZTO (fundadora da Mi-
crolins) pretende transformar
representantes comerciais em
franqueados. “Franquearemos
um sistema de vendas”, define
Felipe Kalaes, responsável pela
rede em São Paulo. Para tornar-
se parceiro, o interessado preci-
sará investir R$ 12.490.

O franqueado, então, receberá
um tablet como instrumento de
venda e também R$ 9 mil em es-
toque de produtos das empresas
que fecharem acordo com a Mul-
ticanalidade.

A franqueadora montará tam-
bém um site com o nome do ven-
dedor e entregará um software
para controle gerencial. Há ain-
da treinamento em técnica de
vendas e um mapeamento dos
potenciais clientes na região de
atuação escolhida pelo franquea-
do. A partir daí, ele pode comer-
cializar o produto tanto para pes-
soas físicas como jurídicas. E por
meio de diversos canais: inter-
net, venda de porta em porta e
até diretamente para empresas.

O modelo é novo no franchi-
sing brasileiro, mas surgiu da ob-
servação de uma tendência de
mercado. “Percebemos que a in-
dústria precisa, cada vez mais, di-
versificar e qualificar os canais
de venda para atender bem o con-
sumidor final. Mas, ao mesmo
tempo, uma equipe de vendas
grande é algo muito custoso”,
analisa Kalaes. Muitas indús-
trias já terceirizam os vendedo-
res para reduzir custos e manter

o foco em sua atividade princi-
pal. O argumento da Multicanali-
dade é que, por meio de franquea-
dos, o trabalho tende a ser reali-
zado com empenho especial.
“Os vendedores são seus pró-
prios patrões. É interesse deles
prestar um bom atendimento e

se esforçar mais para fechar o ne-
gócio, afinal, isso tem interferên-
cia direta em sua remuneração”,
afirma Kalaes.

Para Marcelo Cherto, presi-
dente da consultoria Grupo
Cherto e especialista em desen-
volvimento de canais de vendas,

o desafio da Multicanalidade é
pagar bem todos os envolvidos
no processo de venda. “A ideia é
inovadora e atende uma necessi-
dade de mercado, que busca essa
oferta multicanal. Mas é preciso
que a margem de lucro dos pro-
dutos vendidos seja suficiente-
mente alta para remunerar a in-
dústria, a franqueadora e seus
franqueados.”

Por enquanto, a rede tem par-
ceria com indústrias para a ven-
da dois produtos: um mecanis-
mo que, acoplado a uma tornei-
ra, elimina o cloro da água por
meio do uso de ozônio; e um puri-
ficador que ‘transforma’ a umida-
de do ar em água potável. “Nos-
so princípio é trabalhar com pro-
dutos inovadores e exclusivos
para que os nossos franqueados
não sofram concorrência.”

As fabricantes pagam 7% do va-
lor de venda diretamente para a
Multicanalidade. A franqueado-
ra, por sua vez, cobra um taxa

fixa de R$ 90 por mês dos fran-
queados, independentemente
do volume de vendas. Por fim, a
rentabilidade do franqueado (o
equivalente à comissão que ele
receberia se fosse um vendedor
tradicional) varia entre 16% e
35% do faturamento bruto obti-
do com a venda dos produtos.

Tudo depende do modelo es-
colhido. “Quem quiser formar
um estoque, vender e entregar o
produto diretamente ao cliente
ficará com a comissão de 35%",
explica Kalaes. “Mas o franquea-
do que só realizar a venda e o
pós-venda, e deixar a entrega pa-
ra a indústria, ficará com 16%.” O
faturamento mensal estimado é
de R$ 26 mil.

A rede já possui 28 franquea-
dos cadastrados. Até o fim de
2012, porém, pretende reunir
670 e ampliar a gama de produ-
tos que são atualmente comer-
cializados.

Estadão PME

Representante comercial virou sistema de franquias

Tecnologia brasileira em feira alemã
Com presença da presidente Dilma, País é parceiro da CeBIT, maior evento do mundo no setor, que começou ontem na Alemanha
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‘Parceria com a CeBIT confirma
bom momento que vivemos’

‘Ficção científica
vira realidade’, diz
Schmidt, do Google

Renata Miranda
ENVIADA ESPECIAL / HANNOVER

O mercado de tecnologia bra-
sileiro ganha destaque a partir
de hoje em Hannover, na Ale-
manha, onde será aberta ao pú-
blico a CeBIT 2012, maior fei-
ra do setor digital. Este ano, o
Brasil é o país parceiro do
evento e levará a maior delega-
ção de sua história ao centro
de exibições da cidade alemã.

Ontem, a presidente Dilma
Rousseff participou da cerimô-
nia oficial de abertura, ao lado
da chanceler alemã, Angela Mer-
kel. Hoje, as duas percorrerão
juntas os pavilhões da feira e
abrirão o estande do Brasil,
além de visitar os espaços de em-
presas brasileiras presentes na
feira como Petrobrás, Embraer
e Embrapa.

A delegação de 130 empresas e
instituições privadas e governa-
mentais do País ocuparão seis pa-
vilhões distribuídos pelas qua-
tro plataformas temáticas do
evento: CeBIT pro; CeBIT gov;
CeBIT life; e CeBIT lab.

Enquanto a CeBIT pro concen-
tra suas atividades em tecnolo-
gias voltadas para o mercado de
negócios, a CeBIT gov procura
soluções para o setor público,
com ênfase na indústria de saú-
de e discussões referentes à solu-
ções urbanas.

Na CeBIT life, o debate sobre
o estilo de vida digital é aberto,
mostrando como a tecnologia es-
tá moldando a maneira com que
a população mundial trabalha e
vive atualmente. Já a CeBIT lab
tem como foco a pesquisa de no-
vas tecnologias para o setor de
TI. Entre os tópicos desta plata-
forma estão o futuro da internet,
tecnologias de nuvem aberta,
gráficos e hologramas.

De hoje a sábado, 340 mil visi-
tantes são esperados na feira,
que conta com cerca de 4.200 ex-
positores.

Em Hannover, as empresas
brasileiras se apresentarão sob a
marca Brasil IT+, que identifica a

indústria brasileira de tecnolo-
gia no exterior, e levarão para a
mostra um portfólio heterogê-
neo, que vai desde computação
em nuvem até soluções para a se-
gurança da informação.

Dados da Associação Brasilei-
ra das Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação
(Brasscom) colocam o Brasil co-
mo o sexto mercado de Tecnolo-
gia da Informação (TI) do mun-

do, enquanto o instituto euro-
peu de pesquisa de mercado Eito
estima um crescimento de 6%
no setor brasileiro, que alcança-
ria um faturamento de € 92 bi-
lhões até o fim deste ano.

As estimativas da Brasscom
também são bastante positivas.
De acordo com o presidente da
entidade, Antonio Gil, o setor de
TI teve, no ano passado, um fatu-
ramento de US$ 95 bilhões – nú-
mero que pode subir a US$ 220
bilhões em 2022.

Parceria. Uma das oportunida-
des de estreitamento de laços en-
tre empresários brasileiros e ale-
mães será o seminário realizado
hoje que reunirá representantes
de ambos os governos, além de
executivos das principais entida-
des ligadas ao setor de TI do Bra-

sil. “Será uma oportunidade va-
liosa de apresentar a excelência
da tecnologia brasileira para o
mundo”, disse Gil, que também
participará do evento. “Além dis-
so, a ocasião servirá para fortale-
cer as relações com a Alemanha,
que é um importante parceiro in-
ternacional do setor e centro de
excelência tecnológica.”

Para Brena Bäumle, diretora
da Hannover Fairs do Brasil – em-
presa que representa a Deutsche
Messe, promotora da CeBIT, no
País –, a presença brasileira na
feira é uma oportunidade de am-
pliar as relações diplomáticas
não só com a Alemanha, mas tam-
bém com os mais de cem países e
delegações representados no
evento.

“Essa aproximação é feita
com foco em oportunidades fu-

turas de negócios”, afirmou Bre-
na. “Os milhares de visitantes
terão acesso a informações so-
bre o Brasil por meio de seminá-
rios e poderão fazer contato di-

reto com empresas brasileiras
aqui.” Ela explicou que, além de
ser uma plataforma para negó-
cios, a CeBIT ajuda o empreen-
dedor a pensar no futuro.

Djalma Petit, Diretor de mercado da Softex

Destaque. Empresas do País querem apresentar o mercado brasileiro para investidores internacionais no evento realizado na cidade de Hannover

Retorno. Para Kalaes, faturamento é de R$ 26 mil por mês

● Visibilidade

Diretor da Softex, que
coordena a presença
brasileira na feira, diz que
evento pode consolidar
imagem do País no setor

Rede faz intermediação
entre a indústria e o
vendedor, que recebe
tablet, site com seu
nome e até treinamento

ANTONIO GIL
PRESIDENTE DA BRASSCOM
“Será uma oportunidade valiosa
de apresentar a excelência da
tecnologia brasileira para o
mundo.”A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




