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Especial | E m p re e n d e d o r i s m o

Internet Conecte seu Negócio auxilia iniciantes na criação de websites

Um empurrãozinho para
estrear no e-commerce

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Julien Condamines: empresas de pequeno porte representam 20% do PIB, mas apenas 750 mil companhias têm site

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

O programa Conecte seu Negó-
cio, resultado de convênio entre o
Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae)
e o Google, completou um ano em
junho. Gratuito, é voltado para mi-
cro, pequenas empresas e mi-
croempreendedores individuais
que desejam desenvolver um site
para impulsionar negócios.

Qualquer empresa do seg-
mento de pequeno porte, com
Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica (CNPJ), pode participar.
Até agora, 90 mil endereços ele-
trônicos foram criados. Para es-
pecialistas, a exposição das com-
panhias na web impulsiona ven-
das e a oferta de serviços.

No projeto, o Google é respon-
sável pela plataforma tecnológica
e o Sebrae auxilia com consulto-
rias e na divulgação da ideia. Além
deles, empresas como H P, Yo l a ,
Bradesco e Serasa Experian partici -
pam da iniciativa. Pela internet, o
site empresarial pode ser montado
em menos de uma hora.

“A ação está presente em todas
as Feiras do Empreendedor, para
orientar os empresários a criar as
páginas, além de oferecer pales-
tras sobre como aproveitar me-
lhor a internet para tornar os ne-
gócios mais lucrativos”, explica o
diretor-técnico do Sebrae, Carlos
Alberto dos Santos.

As próximas Feiras do Empre-
endedor acontecem em Recife
(PE), de 17 a 20, e em São Paulo
(SP), de 25 a 28 de outubro. Em
novembro, será a vez de Teresina

(PI) e Belém (PA). Segundo San-
tos, as regiões Sudeste, Sul e Cen-
tro-Oeste lideram o interesse pe-
lo serviço. “Há um forte cresci-
mento dos negócios nessas re-
giões, que vêm recebendo um
maior volume de investimentos
nos últimos anos.”

Empresas voltadas ao comér-
cio e prestadoras de serviço, co-
mo consultorias, assistências téc-
nicas e firmas de planejamento
de eventos, apresentam uma
maior adesão ao programa. Mas,
entre os segmentos com poten-
cial para participar, segundo
Santos, destacam-se ainda res-
taurantes, lanchonetes, farmá-
cias e companhias de peças e
acessórios automotivos.

No próximo ano, o Sebrae espe-

ra investir na capacitação das em-
presas que utilizam o Conecte seu
Negócio com cursos sobre o mun-
do on-line. “A parceria foi feita com
o Google por se tratar de uma com-
panhia reconhecida em sua área
de atuação e desenvolver projetos
similares, em outros países.”

Segundo Julien Condamines,
gerente de marketing B2B do Goo-
gle Brasil, o Conecte Seu Negócio
teve origem no Reino Unido em
2010 e hoje está presente em 25
países. “Ainda que 99% dos negó-
cios no Brasil sejam empresas de
pequeno porte que representam
20% do PIB e 53% do total de em-
pregos, apenas 750 mil compa-
nhias possuem site”, diz. “Quere -
mos reduzir essa discrepância.”

Depois da criação do endereço

eletrônico, os empresários rece-
bem créditos da solução de publi-
cidade on-line Google AdWords,
para promover o site. O AdWords
consiste em anúncios em forma de
links nas páginas relacionadas às
palavras-chave em que o internau-
ta procura no buscador. Os anún-
cios são exibidos juntamente com
os resultados da pesquisa.

Outros parceiros oferecem fer-
ramentas de design (Yola), solu-
ções de crédito e pagamentos (Bra -
desco), descontos em computado-
res (HP), além de informações fi-
nanceiras (Serasa Experian). Para
participar, é preciso acessar o site
www.conecteseunegocio.com.br e
preencher um cadastro. Em segui-
da, desenvolver a página, em um
método “passo a passo”.

Pequenos veem
aumento de até
30% nos pedidos
De São Paulo

Pequenos empresários do Rio
de Janeiro e de Alagoas que re-
correram ao programa Conecte
Seu Negócio aumentaram o vo-
lume de negócios em até 30%. A
criação dos sites inflou o núme-
ro de pedidos, acelerou a entra-
da de receita e trouxe economia
de custos, ao substituir visitas
aos clientes pelo envio de orça-
mentos por e-mail.

O empresário Carlos Romero
Mendes, dono da Brindes CRM,
no Rio de Janeiro, toca a empresa
há 30 anos e, apenas em 2011 de-
cidiu incluir o empreendimento
na internet, por meio do progra-
ma do Sebrae/Google. “As enco-
mendas aumentaram 30% com o
s i t e”, diz. Mendes chega a entre-
gar 20 mil itens ao mês, em mé-
dia, entre 40 e 45 tipos de brin-
des. “As canetas e os pen drives
são os campeões de pedidos.”

Atualmente, recebe uma mé-
dia de 45 solicitações de orça-
mento ao mês e até 20% do total
são revertidos em vendas. “Com
o endereço eletrônico, aumen-
tou a velocidade para despachar
as encomendas”, afirma Mendes.
“Geralmente, os clientes querem
receber o valor das peças no
mesmo dia da cotação”, afirma.
Segundo o empreendedor, de-
pois do fechamento do contrato,
os brindes são entregues em até
dez dias.

Nas próximas semanas, Men-
des pretende aumentar o núme-
ro de fotos das mercadorias dis-
poníveis na página virtual. “A in-
ternet me deu mais comodida-

de. Agora, não preciso mais ir
até os clientes para apresentar
os produtos”, afirma.

Em Maceió (AL), Edson Hono-
rato da Silva, proprietário da Es -
sencial Higienização, que faz
limpeza de estofados, procurou
o Sebrae local porque queria fa-
cilitar o acesso dos clientes aos
serviços. O site foi criado em ju-
nho, seis meses depois da aber-
tura da empresa e trouxe um au-
mento de 20% nos contratos.
“Agora, podemos marcar os tra-
balhos por e-mail”, diz Silva, em-
preendedor individual formali-
zado há um ano.

O empresário faz até duas visi-
tas ao dia. Trabalha com sofás,
colchões, camas, tapetes e carri-
nhos de bebês, além de assentos
de veículos. Para o site ficar pron-
to, foram gastos três meses, des-
de a primeira visita ao Sebrae até
o endereço eletrônico entrar no
ar. “O Sebrae vai precisar de mais
consultores para acelerar os
atendimentos”, afirma.

Para Felipe Wasserman, pro-
fessor de comportamento do
consumidor nas mídias sociais
do Centro de Inovação e Criativi-
dade da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM), os
segmentos que vão crescer mais
rápido na internet serão os que
não exigem experimentação, co-
mo serviços, viagens, shows e
ações de promoção baseadas em
cupons. “Os consumidores estão
cada vez mais familiarizados
com a web e compram itens que,
antes, eram considerados im-
possíveis de serem adquiridos
via computador.” (JS)

São responsáveis
por grande parte
das primeiras
oportunidades
de trabalho
para os jovens.

São empresas
genuinamente
brasileiras.

Asmicro e
pequenas
empresas
empregammais
de 60% dos
trabalhadores
do país.

Geram
empregos na
sua cidade,
perto de você.

Ajudama
reduzir as
desigualdades
sociais.

Asmicro e
pequenas
empresas
movimentam
a renda de
pequenas
cidades.

Novos setores
em que as
pequenas
empresas
atuam começam
a exportar e
ajudam o país
a crescer.

A concorrência
entre as pequenas
empresas
geramelhores
produtos e preços
para você.

Geram cidadania:
2milhões de
brasileiros saíram
da informalidade
e hoje são
empreendedores
individuais.

Na crise,
asmicro e
pequenas
empresas
ajudama
aquecer a
economia.

72% das
pequenas
empresas
valorizam
as questões
ambientais.

Onde você faz
barba, cabelo e
bigode.

Você tem
mais liberdade
para sugerir
mudanças nos
produtos e
serviços.

Pequenas
empresas são
mais criativas
e inovadoras.

Comprar delas
é alimentar um
ciclo: muitos
fornecedores dos
pequenos também
são pequenos.
Você cria umfluxo
de negócios.

Toda grande
empresa
começou emum
fundo de quintal.

Comprar de
pequenas
empresas
é apoiar
uma família
brasileira.

Comprar de
pequenas
empresas
é ajudar a
consolidar um
sonho.

Elas são a cara
do Brasil, refletem
a nossamaneira
de ser e de fazer
negócios.

Democratização
da economia:
redes
descentralizadas
de distribuição e
de fornecedores.

84% da
agricultura
brasileira é
familiar e
está situada
empequenas
propriedades
rurais.

Têmmais
identidade com
a cultura local,
com os produtos
típicos de
uma cidade
ou região.

Distribuem
melhor a
renda do país.

É emuma
pequena
empresa que
você toma um
cafezinho e bate
umpapo.

Produzem
alimentos
frescos,
saborosos,
saudáveis,
orgânicos...
uma delícia!

Quem te salva
quando você
perde a chave.

Nas pequenas
empresas você
fala direto com
o dono.

Comprando
de pequenas
empresas você tem
certeza de que seu
dinheiro ficará na
sua comunidade,
no seu bairro, na
sua rua.

Conveniência:
tem sempre
uma em cada
esquina. Mesmo
onde não tem
esquina.

Os impostos
gerados pelos
negócios perto
de você trazem
benefícios para
a sua cidade.

As pequenas
empresas
oferecem
tratamento
personalizado:
todomundo
conhece você
pelo nome.

Existemais
flexibilidade
para barganhar
preços e
descontos.

Elas falam a
sua língua,
têm o seu
sotaque.

Pousadinha
charmosa?
Só pequena
empresa.

O motor do
Brasil: 99,1%
dos negócios
do país são
formados por
microempresas.

Evitama
dependência de
outras praças. As
pequenas empresas
da sua cidade
trazemas soluções
de quevocê precisa.

Comida
caseira fora
de casa, só em
uma pequena
empresa.

É onde
você
encontra
o pão de
cada dia.

Nas pequenas
empresas você
sempre tem
crédito: todo
mundo sabe
onde vocêmora e
quemvocê é.

Velocidade:
pequenas
empresas se
adaptammais
facilmente para
atender às suas
necessidades e
desejos.

Compre hoje e sempre nasmicro e pequenas empresas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out.  2012, Especial Empreendedorismo, p. F5.




