
Quando saiu a lista das empre-
sas mais inovadoras do mundo,
feita todo ano pela revista ameri-
cana “Fast Company”, apenas
uma companhia da América La-
tina estava representada e era a
brasileira Enalta. Com um negó-
cio que envolve pesquisa e cria-
ção de hardware e software pa-
ra a automação agrícola, a Enal-
ta foi criada em 1999, mas tem
um jeitão de startup, segundo
Giandri Machado, diretor-exe-
cutivo de negócios.

“A gente se encaixa no termo
startup porque foram dez anos
de pesquisa e desenvolvimento
e só nos tornamos uma empresa

de negócios nos últimos anos”,
conta Giandri, que separou um
tempo no seu dia corrido de reu-
niões para dar a entrevista, dire-
to de São Carlos, onde fica a se-
de da companhia. “Somos uma
empresa de negócios e fomento
de conhecimento e tecnologia,
assim alcançamos esse reconhe-
cimento de fora”. Na prática, as
tecnologias da Enalta ajudam o
agricultor que planta a cana de
açúcar a monitorar as condi-
ções do cultivo e aumentar a
produção de etanol. Entre os
produtos criados pela compa-
nhia brasileira estão sensores,
softwares de GPS e um produto
comandado por voz que monito-
ra em plantas em tempo real.

“O nosso caráter inovador es-
tá em desenvolver esses equipa-
mentos, o software, e transfor-
mar isso em produto”, comple-
ta o diretor. Segundo ele, o bra-

ço de negócios da companhia
tem que convencer o agricultor
a comprar um produto que vai
dar retorno “daqui a duas sa-
fras”. “Precisamos convencer o
cliente a investir nisso para
combater um fator gigantesco,
que é o clima”, afirma.

Giandri explica que, na roti-
na diária, a Enalta funciona
com dois braços — o de pesqui-
sa e desenvolvimento e o de ne-
gócios — interagindo e se unin-
do para entregar a solução ino-
vadora e a visão de negócios. O
valor do etanol, dado pelo mer-
cado, mostrou a importância
de acompanhar a produtivida-
de desse mercado para a Enal-
ta. “Algumas usinas economi-
zaram até 16% no combustí-
vel. Nossos clientes fizeram
economias de milhões.” A Enal-
ta tem escritórios espalhados
pelo Brasil. ■

AGRONEGÓCIO

Vendedor de café brasileiro segue retraído

Cinco dias após a Eletropaulo in-
dicar a Tivit como responsável
por problemas no call center da
distribuidora na última quinta-
feira, a fornecedora de serviços
de TI devolveu a resposta e
apontou uma “oscilação no for-
necimento de energia da rede
pública, além de falha nos siste-
mas” como responsáveis pelo
problema na última semana. “O
Data Center Transamérica so-
freu uma indisponibilidade par-
cial de energia de 6 minutos,
acarretando impactos diversos
em nossa operação”, diz a com-
panhia em comunicado. A em-
presa responsável pela distribui-
ção de energia na cidade de São
Paulo é a própria Eletropaulo.

A falha da Tivit não impactou
apenas na Eletropaulo. Outro
cliente, a Net, afirmou que a em-
presa, fornecedora de data cen-
ter da operadora, “teve proble-
mas na prestação de serviço,
afetando o fornecimento de ban-
da larga e telefonia da empresa
em alguns pontos na cidade de
São Paulo na quinta-feira”.

Enquanto as fornecedoras de
serviços buscam apontar culpa-
dos pelas oscilações no atendi-
mento, os casos repercutiram
em diversos veículos de comuni-
cação. Em um deles, a Band

News FM, um dos executivos da
Eletropaulo apontou, ao vivo, a
Tivit como culpada pelos proble-
mas no call center da distribui-
dora em entrevista concedida
na segunda-feira.

Especialistas em imagem di-
vergem quanto ao potencial de
impacto nos negócios da Tivit,
que atua basicamente atenden-
do clientes do mercado corpo-
rativo.

“Nestes casos a decisão dos
clientes se baseia em critérios
técnicos e racionais. O peso da
marca existe, mas não é como
nas empresas que atuam com o
consumidor final”, avalia Mar-
celo Pontes, professor da ESPM.
“O prejuízo maior é da Eletro-
paulo e Net, que são cobradas
pelo consumidor”, afirma.

Por outro lado, Marcos Hil-
ler, coordenador do MBA em
marketing da Trevisan Escola
de Negócios, afirma que o episó-
dio deixa sim “um arranhão no
currículo da Tivit”, mas que é di-
fícil mensurar se isso trará im-
pacto para os negócios da com-
panhia. “Não dá para afirmar
que por causa disso a empresa
vai perder negócios.”

A Tivit, que é brasileira, atua
em três áreas de negócios: in-
fraestrutura de TI, aplicativos e
BPO (Business Process Outsour-
cing) e presta serviços para o
mercado corporativo. ■

A disponibilidade de grãos de café no mercado brasileiro continua

limitada, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia

Aplicada (Cepea) nesta terça-feira. Segundo o Cepea, a retração

dos vendedores reduz a oferta e gera uma grande expectativa sobre

a entrada da nova safra no mercado. A colheita do arábica deve

começar entre maio e junho, enquanto que a colheita de robusta

deve ter início entre o final de março e começo de abril. Reuters
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Enalta, a mais “inovadora”
empresa da América Latina
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Tivit aponta oscilação de energia
como causa de falha da Eletropaulo

Net também teve
serviço afetado

pela Tivit, segundo
a operadora

Divulgação

Criada em Catanduva, no
interior de São Paulo, ela é a
única brasileira na lista global

Companhia de TI foi apontada como responsável por queda no atendimento do call center da distribuidora

Amanda Demetrio
www.ig.com

Chuvascontinuamcausandoquedas deárvorese falhasem serviços emSãoPaulonosúltimosdias

Softwaredegestãonocampo,daEnalta, aumentaa produtividade

Joel Silva/Folhapress
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Empresas, p. 18.




