
O anúncio do investimento go-
vernamentaldequaseR$500mi-
lhões no segmento de software
brasileiro, através do programa
“TI Maior”, esbarra na burocra-
cia na aprovação dos projetos
apresentados pelas empresas,
em um mercado caracterizado
pela rapidez. “O mercado de in-
ternet é muito ágil. Tudo que for
depender de tempo em termos
de projetos pode te complicar.
Na hora que você vai colocar no
ar, quatro ou cinco já fizeram na
sua frente”, observa JoséRicardo
Ferreira, sóciodaEntireTP. “Pro-
curamosdesenvolvernossospro-

dutos com recursos próprios”.
A Entire iniciou os negócios

em2000,quandoo“bugdomilê-
nio”geravadesconfiançadomer-
cadopara investir numramoain-
da desconhecido. “Encontramos
uma resistência muito grande à
tecnologiadoB2B(business tobu-
siness). A partir de 2005, quando
algumas empresas começaram a
colherbons resultados, a concor-
rência começouaobservar, epas-
sou a entender o processo como
algo irreversível”, lembra.
Olhando no retrovisor, um

caminho diferente que poderia
ter sidomais assertivo aos negó-
cios seria a ampliação dos ca-
nais de vendas. Ainda assim, a
Entire conseguiu grandes clien-
tes, principalmente no setor far-

macêutico, comoNovartis e Pfi-
zer. Ferreira diz que atuar ape-
nas em um segmento é contra-
producente ao desenvolvimen-
to de produtos, e está sempre
em busca de novos nichos para
atuar. “Se focar só em uma in-
dústria, você não evolui seus
aplicativos. Deixamos 70% do
foco no setor farmacêutico, e
30% em outros, mas queremos
equilibrar esses percentuais.
Quanto mais segmentos, mais
você coloca a cabeça para pen-
sar. Alguma coisa que você faz
para um segmento pode acabar
sendo usado em outro. A diver-
sidade é salutar”, pontua.

Software nacional
O TI Maior foi lançado no dia 20

de agosto pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação
tendo comometa desenvolver a
tecnologia da informação no
país. Para estimular a produção
de softwares em território na-
cional, o governo utilizará legis-
lações já existentes como a que
trata da margem de preferência
em licitações, que oferece adi-
cional de preferência de até
25%para produtos com tecnolo-
gia desenvolvida no país.
As empresas beneficiárias

dessas leis não precisarão ser,
necessariamente, brasileiras. Bas-
ta que os softwares desenvolvi-
dos por elas sejam considera-
dos nacionais, mesmo que par-
te da criação tenha ocorrido no
exterior. ■ L.B.

A história de George Kiziroglu
no Brasil nos leva de volta ao ano
de 1997, quando o empresário de
origem turca e nacionalidade
americana veio ao país, por in-
fluência da esposa brasileira, e
desenvolveu uma das primeiras
empresas de rastreamento de
produtos pela internet, a Inter-
couriers. O projeto já apresenta-
va similaridades com o mercado
que Kiziroglu viria a atuar anos
mais tarde, de gestão de empre-
sas por meio de softwares, os
ERPs (do inglês, enterprise re-
source planning, ouplanejamen-
to de recursos empresariais, em
tradução livre). O rastreamento
deprodutos é umadas ferramen-
tas utilizadas pelas ERPspara agi-
lizar e facilitar as tomadas de de-
cisões das companhias, já que
tem como função calcular todo o
processo de logística necessário
às empresas, desde a compra das
matérias-primas como fornece-
dor, sua chegada, e permanên-
cia nos estoques, até a data pre-
vista de entrega do produto final
nas prateleiras das lojas.
Voltando ao início da trajetó-

ria do empresário no país, sua
companhia de rastreamentodes-
pertou o interesse de outro em-
preendedor, o brasileiro Eike Ba-
tista, que adquiriu a Intercou-
riers no ano 2000 por meio de
seu grupo EBX, do qual Kiziroglu
fezpartedo conselhode adminis-

tração até 2002. O valor da ven-
da na época não é revelado pelo
empresário americano, que vi-
veu durante a adolescência na
Suécia, quando deu seus primei-
ros passos no segmento de TI, ao
ingressar na Ericsson. O objetivo
de Eike com a compra da Inter-
couriers, recorda Kiziroglu, era
criar uma estrutura de remessas
para fazer frente aos serviços
prestadospelos correios, que aca-
bou não indo para frente, tendo
emvista a capilaridade já estabe-
lecida pelo possível concorrente.
A partir daí Kiziroglu teve a

ideia de trabalhar na área de ges-
tão empresarial, com a criação
da Fotini. A atuação nesse ramo
teve influência dos contatos do
empresárionoBrasil, que temco-
mo cunhado o dono do Hotel
Emiliano. Em um primeiro mo-

mento, o foco foi no segmento
de saúde e análise laboratoriais,
quepassoupara as indústriasma-
nufatureiras por conta da parce-
ria fechada, em2005, coma japo-
nesa Fujitsu, especializada nesse
mercado, e que desenvolveu o
software Glovia, com aproxima-
damente dois mil
clientes ao redor
do mundo, entre
elesgigantesdo se-
tor automotivoco-
mo asmontadoras
Honda e Toyota.
“O Glovia iniciou
seus negócios de-
s e n v o l v e n d o
ERPs de manufaturas, para de-
pois expandir seu campode atua-
ção para outros segmentos. As
outras ERPs fizeram o contrá-
rio”, afirmaKiziroglu. “Fazemos

a compilação de 200 mil itens
emtrêsminutos, enquanto osou-
tros levam 15 horas”.
Comum faturamento de R$ 2

milhões em 2011, o empresário
tem a expectativa de que o cres-
cimento em sua base de clientes
faça os ganhos da Fotini saltar

para R$ 10 mi-
lhões em2012. Pa-
ra obter essa ex-
pansão de portfó-
lio, a estratégia
utilizada pela em-
presa não é de fa-
zer gastos na
área de marke-
ting, mas sim in-

vestir no desenvolvimento de
seu produto, e captar novos
clientes através do famoso “bo-
ca a boca” no mercado.
Hoje a Fotini atende oito em-

presas, e temcomometa aumen-
tar esse número para 30 até o
ano que vem, e para 100 até
2014. “Se tivesse começado com
oGlovia quandovimaoBrasil pe-
la primeira vez, hoje seria o
maior ERP do mercado brasilei-
ro”, pondera o empresário.
Umponto negativo da Fotini é

seu tamanho ainda reduzido na
comparação com os pares brasi-
leiros e internacionais. Ainda as-
sim, Kiziroglu entende que isso
tambémpode ser visto como um
fator positivo, já que agrega a agi-
lidade de uma empresa pequena,
com o suporte das grandes com-
panhias, por ter a Fujitsuna reta-
guarda. “Se a Fotini sair domer-
cado, a Fujitsu assume as opera-
ções no país”, diz o empresário,
que não descarta, mas também
não tem emmente, no momen-
to, a venda de sua companhia.
Além da área de gestão em-

presarial, o empreendedor in-
veste em outros negócios, como
a participação que detém na Fa-
nor (Faculdades Nordeste), em
Fortaleza. “A área de educação
é muito importante no Brasil”,
diz Kiziroglu. Outra área de po-
tencial no país, o futebol, tam-
bém já foi alvo de avaliação por
parte do empresário em busca
de segmentos onde alocar seu
capital. Times brasileiros da se-
gunda divisão, alguns anos
atrás, estavam com preços
atraentes, segundo Kiziroglu,
que não pensa em fazer negó-
cios nessa área hoje em dia. ■

José Ricardo
Ferreira
Sócio da Entire
TP, companhia
especializada
no mercado
cibernético
de negócios
entre empresas
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Burocracia dificulta acesso ao plano “TI Maior”
Empresas que prezam pela
velocidade preferem os recursos
próprios a esperar pelo governo

Logística empresarial ganha
impulso com software japonês
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“Tudo que for depender de
tempo em termos de projetos
na internet pode te complicar.
Na hora em que você vai
colocar no ar, quatro ou cinco
já fizeram na sua frente”

Empresa, de
pequeno porte,
agrega agilidade
com o suporte
de uma grande
companhia

Experiência do fundador da Fotini, que chegou a criar uma empresa que viria a ser comprada por
Eike Batista, aliada à eficiência nipônica, resulta em um forte concorrente às companhias de ERP
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BOCA A BOCA Fotini aposta na comunicação entre os clientes para crescer
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




