
Quando iniciou suas operações,
em 2005, a IPconnection tinha
como objetivo oferecer produ-
tos de telefonia altamente sofis-
ticados aos clientes, mas logo
percebeu que encontraria gran-
des dificuldades para rivalizar
com grandes empresas como
Siemens e General Electric.

“Era uma tecnologia muito
avançada para clientes de pe-
queno porte, mas, ao mesmo
tempo, não conseguiríamos che-
gar nas grandes companhias,
que buscam equipamentos de
grife”, lembra Alexandre Otto,
presidente da IPconnection.

Com isso, a empresa partiu
para o mercado de consultoria,
no próprio segmento de teleco-
municações, e foi onde encon-
trou um nicho carente de mão
de obra especializada para aten-
der à crescente demanda.

“Hoje buscamos entender o
negócio do cliente, e agregar al-
guma solução de TI que leve um
diferencial ao negócio dele”,
diz Otto, que agora trabalha jun-
to com fabricantes de peso, co-
mo Cisco e Microsoft, um claro
exemplo do velho lema: “se não
pode vencer, junte-se a ele”.

Essa parece ter sido a melhor
saída para a encruzilhada na
qual o empresário se encontra-
va sete anos atrás, já que sua
companhia praticamente tripli-
cou o faturamento ao longo do
período, que avançou dos R$ 3
milhões no início dos negócios
para cerca de R$ 9 milhões, que
é o valor previsto para 2012.

Do total de receita gerado pe-
la IPconnection neste ano, 40%
são referentes a projetos relacio-
nados com a Copa do Mundo de
2014. Para conseguir dar conta
dos novos serviços relaciona-
dos ao evento esportivo, Otto
pretende aumentar em 15% seu
quadro de funcionários até o fi-

nal do ano, que hoje conta com
cerca de 40 colaboradores.

Uma dica que o empresário
dá aos que vislumbram entrar
no mercado de consultoria é cer-
tificar-se da idoneidade das fa-
bricantes com que eventual-
mente for fechar uma parceria.

“Tomamos algumas decisões
erradas, baseadas na euforia, no
querer fazer logo, na empolga-
ção, e foram decisões que acar-
retaram em prejuízos mais para
frente”, pondera.

"Tem que tomar cuidado com
fabricantes que estão chegando
ao Brasil, com produtos muito
bacanas, mas que, quando você
vai ver, tem um escritório vir-
tual no país, com um represen-
tante, que às vezes é cortado, e
te deixa sem nenhum suporte”,
exemplifica o empresário.

Assim como seu colega em-
preendedor do setor de softwa-
res da Entire TP, o presidente da
IPconnection também vê com
desconfiança o programa de es-
tímulos do governo “TI maior”.

“O Brasil sofre com o grave
problema da corrupção. O país
tem muito dinheiro, mas que
não é aplicado da forma corre-
ta”, pondera o empresário. “Fal-
ta planejamento de longo pra-
zo. Se tivéssemos, conseguiría-
mos estar bem melhor”. ■ L.B.

Alexandre Otto
Presidente da
IPconnection,
que encontrou
na consultoria
no setor de
telecom uma
opção no
mercado de TI

Um Estado mais parceiro e
menos concorrente, coordenador
de uma política setorial capaz
de gerar um modelo equilibrado
e um ambiente de mercado
competitivo, sem precisar
recorrer a preferências,
minimizando os custos e a
burocracia, são alguns dos pontos
que devem ser trabalhados para
fortalecer o segmento, de acordo
com o presidente da Abes.

Como incentivar o surgimento
de novas startups no
segmento de software?
O Brasil não tem tido êxito em
geração de empresas com soluções
de marcas globais ou inovações
que provoquem mudanças ou
novas tendências de mercado.
O insucesso empresarial está
associado ao ambiente desfavorável
que atrapalha a evolução dos
novos empreendedores em suas
ideias e soluções. Entre os pontos
que geram esse ambiente, estão
o tempo, custo e quantidade
de documentos exigidos na
abertura de uma empresa. Além
disso, outro ponto que dificulta
os negócios é a falta de uma
política voltada à formação
de empresas capazes de criar
softwares nacionais world
class — alvo do plano TI Maior.

Quais os principais
benefícios que o programa
"TI Maior" trará ao setor?
A destinação de recursos para
o fortalecimento da IBSS —
Indústria Brasileira de Software
e Serviços de TI, baseado no
fomento ao software nacional
de padrão internacional.

A crise tem afetado os
negócios do segmento?
Não. A produtividade e os
benefícios que o TI pode trazer
às empresas, governo e pessoas
têm sido preponderante aos
momentos de instabilidade
econômica, seja para reduzir
custos ou para trazer vantagens
para o exercício de oportunidades
ou alcance de novos serviços.

Qual a expectativa de
crescimento para o setor
de software em 2012?
O setor deve continuar
crescendo na casa de dois dígitos,
entre 10% e 20%, mesmo neste
ano de crise mundial e retração
do crescimento do país. Nos
últimos 8 anos a média de
crescimento do setor ficou em
cerca de 20% ao ano. L.B.

Divulgação

Como é bom tirar férias, pensou Metno Ecov enquanto ca-
minhava pelas ruas de Milão em 1975. Já tinha visto as fo-
tos do Duomo, mas nada como ver a catedral ao vivo. Tu-
do era agradável naquela cidade, das pessoas às cafeterias.
Não havia cafeterias daquele jeito nos Estados Unidos,
pensava ele. Em Milão, o café era de alta qualidade, o aten-
dimento, atencioso, e era possível ler um livro sem que
ninguém o importunasse. Na dúvida entre um cappucci-
no e um expresso, pensou em abrir um negócio assim.
Mas havia muito que fazer. Não ia sair da cidade sem um
terno Ermenegildo Zegna, afinal a sede da empresa ficava
na cidade. Na loja da marca percebeu que não havia jeans
para comprar. E pensando bem, não havia nenhuma mar-
ca que comercializasse jeans do tipo ultra premium. Será
que não haveria uma oportunidade de negócio aí? — pen-
sou. Nada como sair da rotina para identificar várias opor-
tunidades de negócio! — disse sorrindo ao sair da loja.

As férias acabaram e Ecov voltou à sua rotina no merca-
do financeiro de Wall Street. Anos depois, leu uma repor-
tagem em que dois italianos, Renzo Rosso e Adriano Gol-
dschmeid, haviam criado uma marca de jeans de alta qua-

lidade. Lembrou-se da
sua ideia e sorriu ironica-
mente. Alguém tinha co-
piado sua ideia. Mas de-
pois ficou tranquilo, nin-
guém ia pagar uma fortu-
na por um jeans de uma
marca chamada Diesel.
Mais alguns anos e intui-
tivamente entra em
uma cafeteria em Nova
York que era uma cópia
das cafeterias que tinha
visto em Milão. Tudo re-
metia à Itália. Havia ca-

ppuccinos, expressos, macchiato e lattes. Estava adoran-
do aquilo até ler a história de Howard Schultz, que tinha
ido à Milão e se apaixonado pelos cafés italianos. Era a sua
história, com a exceção de que Schultz tinha pedido de-
missão para criar a cafeteria na qual Ecov estava agora. Al-
guém tinha copiado a sua ideia de novo. Mas ficou tranqui-
lo novamente, o nome também era ruim: Starbucks, o
nome de um dos personagens do romance Moby Dick.

Metno Ecov continuou viajando nas férias. Há uns 5
anos visitou o Brasil. Ficou apaixonado pelo país, princi-
palmente pelo docinho redondo de chocolate granulado
cujo nome fazia cócegas na língua quando mencionado.
Nos Estados Unidos havia lojas especializadas em
cookies, cupcakes, cheesecakes e até só de arroz doce.
Por que não criar uma que só vendesse “breegaderros”?

De volta à Wall Street, perdeu seu emprego na crise eco-
nômica de 2008-2009 e resolveu imigrar para o Brasil. Mas,
antes, foi entender como Debbi Fields criou a Mrs Fields,
uma rede de lojas que só vende cookies e como o casal Os-
car e Evelyn Overton criou a Cheesecake Factory, rede de
lojas especializadas em tortas de queijo. Era hora de colocar
em prática a sua ideia de uma loja só de brigadeiros, que ele
mesmo já sabia como fazer. Qual foi a sua surpresa quando
se deparou com uma loja da Brigaderia em São Paulo. Fun-
dada por Taciana Kalili em 2010, a empresa faturou mais de
R$ 10 milhões em 2012, só vendendo os tais “breegader-
ros”... Copiaram a minha ideia novamente! — resmungou,
enquanto tomava um caramel macchiato na Starbucks.

Na verdade, Ecov nunca existiu, mas não é um persona-
gem fictício. Ele existe dentro de nós todas às vezes que te-
mos boas ideias e não as colocamos em prática. Metno Ecov
é o nosso fantasma que surge sempre que lemos o seu nome
ao contrário.

Suas boas ideias de negócio acontecerão, com ou
sem você! ■

O Brasil não tem tido
êxito na geração de
empresas com
inovações que causem
mudanças ou novas
tendências de mercado

Não deixe para amanhã o
quepodeempreenderhoje

Metno Ecov é o
nosso fantasma que
surge sempre que
lemos seu nome ao
contrário. Suas boas
ideias de negócio
acontecerão,
com ou sem você!

MARCELO NAKAGAWA
Professor e coordenador
do Centro de
Empreendedorismo do Insper

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

Consultoria de telecom
põe equipe em campo
para a Copa de 2014

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

“Falta planejamento de
longo prazo no Brasil. Se
tivéssemos, conseguiríamos
estar bem melhor”

Presidente da IPconnection
busca mão de obra para atender
demanda relacionada ao evento

QUATROPERGUNTASA...

Presidente da Associação
Brasileira de Empresas de Software

...GÉRSON MAURÍCIO SCHMITT

“Setor deve continuar
crescendo na casa
dos dois dígitos”

 Terça-feira, 4 de setembro, 2012 Brasil Econômico 13

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




