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Especial | Pequenas e médias empresas

Te c n o l o g i a Empresas disponibilizam sistemas de comunicação e gestão

Ferramentas gratuitas
profissionalizam negócios

D I V U LG A Ç Ã O

Gustavo Mota, da WeDoLogos: “Nascemos para atender a demanda de pequenos empresários por identidade visual”

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

A profusão de produtos e ser-
viços gratuitos ou de custo muito
baixo está colaborando para a
profissionalização das micro e
pequenas empresas no Brasil. O
leque de ofertas inclui desde pla-
taformas para a construção de
websites até soluções de comuni-
cação, videoconferência e cola-
boração, passando por sistemas
de gestão e construção de identi-
dade corporativa.

A Semp Toshiba é uma com-
panhia que está buscando nas
ofertas gratuitas ampliar sua
atratividade junto a pequenas e
médias empresas, segmento que
passou a endereçar no ano pas-
sado. Depois de estruturar o
atendimento, agregou valor a
desktops, notebooks, ultrabooks
e tablets STI e notebooks Toshi-
ba por meio de um pacote de
serviços gratuitos que, por pe-
ríodo de até três meses, permite
desde a construção de websites
ao envio de e-mail marketing e
treinamento de funcionários
por meio de parceiros como Lo -
c aw e b, Dinamize, LiveBuzz e o
grupo I Pe d .

“O atendimento será sempre
por venda direta, online ou por
t e l e f o n e”, avisa o gerente de pro-
dutos Fernando Asdourian. A ex-
pectativa agora é dobrar a parti-
cipação das pequenas e médias
empresas no faturamento da
área corporativa da Semp Toshi-
ba em relação ao ano passado,
chegando a 30% em 2013.

A gratuidade atrai os peque-
nos com limitação de recursos.
Em Curitiba, Marcel Yamakawa
buscou a plataforma Conecte
seu Negócio quando abriu há
um ano e meio a fábrica e loja de
móveis sob medida Ambiente
Idealli. O programa é fruto de
parceria entre o Google e o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae)
realizada em 2011 para suportar
a criação gratuita de websites e
já contabilizou a inscrição de
mais de 200 mil empreendedo-
res, dos quais 50 mil estão onli-
ne com um site ativo, atraídos
por um pacote de ofertas que in-
clui um bônus de R$ 150 para o
interessado degustar a ferra-
menta de publicidade Adwords
Express e patrocinar palavras-
chaves no buscador Google.

Com faturamento anual perto
de R$ 500 mil, Yamakawa sus-
tentou uma loja física por um
ano, mas com quase 100% dos
clientes captados online trocou
o aluguel pelo investimento de
R$ 100 por ano na versão paga
da plataforma, com mais espaço

de armazenagem e novos estilos
para colocar no ar uma loja vir-
tual. “O interessante é que é bem
simples”, resume o empresário,
que passou a investir cerca de R$
300 mensais em Adwords –— a
publicidade agora está suspensa
para limitar a demanda à capa-
cidade de atendimento dos qua-
tro funcionários.

Incentivar a melhoria do ecos-
sistema e a capacidade da inter-
net gerar novos negócios é o
mantra do Google, diz o gerente
de marketing Leonardo Pinto. O
cardápio de apoio aos pequenos
inclui ainda produtos do Google
+, como o serviço de videoconfe-
rência gratuita Hangout, ou o pa-
cote de produtividade baseado
em nuvem Google Apps, com
aplicativos de e-mail, agenda, ar-
mazenamento, documentos,
planilha e apresentações cujo
uso pode ser gratuito, mas que
ganha personalização de endere-
ços de e-mail, 25 GB de armaze-
namento por usuário e suporte
24 horas com custo a partir de
US$ 5 mensais por usuário. Ago-
ra, a meta é focar em educação
para o uso de ferramentas e re-
cursos. “Ainda este ano devemos
ter projetos neste sentido”, diz o
e x e c u t i v o.

As plataformas gratuitas para
criação de sites estão entre as
queridinhas do momento. A is-
raelense Wix oferece um editor
online HTML5 e já conta com 32
milhões de usuários no mundo, 9
milhões na América Latina e 5
milhões no Brasil. O serviço ofe-
rece um editor online HTML5

gratuito, cobrando taxas a partir
de R$ 6,92 mensais por serviços
como conexão do site a seus do-
mínios e uso de recursos mais
avançados, como e-commerce.

O serviço também dispõe de
uma loja com uma centena de
aplicativos, muitos deles gratui-
tos, além de editor de páginas
do Facebook e editor de sites
mobile. “No mundo inteiro, adi-
cionamos 1,3 milhão de usuá-
rios gratuitos e 45 mil usuários
pagos por mês”, contabiliza An-
dré Guellman, gerente de comu-
nicação e comunidade para o
Brasil do Wix.

No Brasil, os números são, res-
pectivamente, 250 mil e 1,5 mil
— 80% dos usuários são micro e
pequenos empresários. A star-
tup gaúcha O p e n Pe t , especiali-
zada em acessórios para cães, é
uma delas. A plataforma foi es-
colhida pelo desenvolvedor Ei-
nar Neto pela facilidade, já que,
ao contrário do concorrente Joo-
ma, que é limitado a PCs, o uso
do HTML5 permite acesso tam-
bém por dispositivos móveis
com qualquer sistema operacio-
nal e recentemente foi agregada
também a integração com o sis-
tema de pagamento PagSeguro,
do UOL. “Antes eram só sistemas
mundiais, com taxas mais altas”,
diz o desenvolvedor.

A WK Sistemas também apos-
tou no modelo freemium para
lançar seu sistema de gestão em-
presarial (ERP) Lite Free. Em sete
anos foram realizados 60 mil
downloads da solução, que gera-
ram 515 clientes novos para o

ERP Radar Empresarial. A média
é de 25 a 30 novos cadastros a ca-
da dia. “A solução gratuita é por-
ta de entrada para potenciais
clientes, pois a versão grátis per-
mite conhecer o produto e suas
funcionalidades”, alega o diretor
de marketing, Estanislau Mário
Balzan.

Outro modelo de negócios
que permite um corte de custos é
o crowdsourcing, que está por
trás de iniciativas como WeDo-
Logos e Fast Marcas, ambas volta-
das a serviços de design de comu-
nicação visual. “Nascemos para
atender a demanda de mais de 8
milhões de micro empresas e
profissionais liberais no desen-
volvimento de sua identidade vi-
sual”, diz o empresário Gustavo
Mota, que investiu R$ 200 mil pa-
ra fundar a WeDoLogos, hoje
com 30 mil designers cadastra-
dos atuando no formato de con-
corrência criativa e mais de 10
mil clientes atendidos, 99% deles
de pequeno porte, com preços a
partir de R$ 290 para a criação de
um logotipo.

A mineira FastMarcas, de
Uberlândia, atua com o mesmo
perfil, definido por Nicola Giani,
um dos fundadores da empresa,
como um marketplace de desig-
ners. Segundo o empresário, a
iniciativa consumiu investimen-
tos iniciais de R$ 140 mil e já
atraiu investidores externos, que
devem aportar em um primeiro
momento R$ 300 mil e, depois,
mais R$ 1 milhão. A meta, para o
ano que vem, é atender 900
clientes ao mês.

Parque tecnológico da Bahia admite onze novatas
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

O Parque Tecnológico da Bahia
acaba de selecionar onze novas
empresas para desenvolver ativi-
dades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação em suas instala-
ções. Os negócios, selecionados em
edital entre 48 propostas, vão criar
produtos em áreas como robótica,
mobilidade e tecnologia da infor-
mação (TI). Os empreendimentos
escolhidos já criaram sites para a
troca de experiências entre a co-
munidade médica e um software
que ajuda a reduzir custos em
obras de engenharia. Uma das
principais preocupações dos em-
preendedores é contratar pessoal
para a manutenção dos serviços.

O parque baiano funciona em
uma área de 581 mil m2, na Aveni-
da Paralela, uma das mais impor-
tantes de Salvador. “É voltado para
áreas como biotecnologia e saúde,
TI e comunicação, além de ener-
gias e engenharias”, diz o secretá-
rio de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção da Bahia, Paulo Câmera.

Entre os produtos já desenvolvi-
dos no local, o ParkiGlove, da Bru -

nian, é um equipamento que pode
ser “v e s t i d o” em pacientes com
Pa r k i n s o n . Permite avaliar o com-
prometimento motor, traçar a evo-
lução da doença e ajudar a definir
a dosagem de medicamentos. O
Multideglutógrafo (MDG), outra
invenção da companhia, auxilia
no diagnóstico e tratamento de

pessoas com alterações na degluti-
ção e respiração. O dispositivo por-
tátil pode substituir exames que
utilizam radiação ou contraste.

A inauguração da primeira fase
do parque, no ano passado, in-
cluiu o Tecnocentro, principal pré-
dio do conjunto, que funciona em
uma área de 25,9 mil m2. Já rece-

beu investimentos de R$ 60,4 mi-
lhões e foi criado para estimular a
geração de empreendimentos ino-
vadores, por meio da incubadora
de empresas Áity. O local abriga
nove companhias e ganha agora
mais onze negócios.

Entre as eleitas, a IdeiaSEO tra -
balha com geração de conteúdo

para sites e serviços de otimização
em mecanismos de busca na inter-
net. “Investimos cerca de R$ 100
mil para abrir a empresa, já recu-
perados em um ano de operação”,
diz o sócio Marcelo Cruvinel, que
pretende investir R$ 240 mil, nos
próximos dois anos, principal-
mente em pessoal. A estimativa é
faturar R$ 600 mil em 2014.

Na Lisa, o carro-chefe é o portal
Raduniverse, uma rede fechada
para a troca de informações entre a
comunidade médica, lançada há
pouco mais de um ano. “O site visa
atender a necessidade mais básica
da profissão: a constante atualiza-
ção, com acesso rápido a dados pa-
ra o auxílio na rotina de trabalho e
obtenção de segunda opinião”, diz
o sócio Wilson Bruno Lima Santos.

O foco da companhia é criar
produtos na web relacionados à
saúde, com efeitos na melhoria da
qualidade no exercício da profis-
são e gestão do tempo. No momen-
to, a principal atividade é consoli-
dar o tráfego do portal, incremen-
tando a troca de conteúdo entre
médicos de diferentes especialida-
des, no Brasil e no exterior. O site
apresenta uma taxa de visitação de

cerca de quatro mil profissionais
ao mês ou 1% da comunidade mé-
dica nacional. O plano é atingir
20% da classe, nos próximos anos.
O investimento inicial na empresa
foi de R$ 130 mil.

“É mais complicado criar e man-
ter um negócio no Brasil”, diz Al-
bert Moreira, diretor da Viva Ino-
v a ç ã o, também selecionada para
trabalhar no complexo soteropoli-
tano. “Na Europa, há diversas li-
nhas de financiamento com em-
presas de maior porte e parcerias
constantes com a academia.” Mo -
reira resolveu criar o negócio por
conta da carência de softwares na
área de engenharia. Um dos princi-
pais projetos é o Viva Civil, uma
plataforma de auditoria de obras,
voltada para o acompanhamento
in loco, com a ajuda de smartpho-
nes e tablets, de todos os estágios
de uma construção. “O piloto foi fi-
nalizado e está em fase de lança-
m e n t o”, diz. A companhia já lan-
çou um outro sistema, para firmas
de engenharia e escritórios de ar-
quitetura, que calcula as horas tra-
balhadas nos projetos, para redu-
zir riscos de atraso e facilitar a ma-
ximização de lucros.
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Secretário Paulo Câmera: parque voltado para áreas como biotecnologia, saúde, TI, comunicação e energia

Tecnologia na
nuvem promove
inclusão digital
De São Paulo

A popularidade de aplicativos
de uso pessoal e as novas ofertas de
fornecedoras especializadas estão
colocando as pequenas e médias
empresas (PMEs) na nuvem. No
ano passado, pesquisa da Micro -
soft em parceria com a Edge apon -
tou que um terço das 250 PMEs en-
trevistadas já se utilizavam da
cloud e, em dois anos, a participa-
ção deverá alcançar 45% do total.

A tecnologia cai bem para orga-
nizações de menor porte, com
pouca capacidade de investimento
em equipamentos e equipes. Foi a
saída para a Rovest, distribuidora
carioca de moda masculina social,
adotar solução de catálogo virtual
integrado ao seu sistema de gestão
para atender seus cerca de 30 re-
presentantes espalhados pelo país.
A plataforma de força de vendas
CatalogTouch, desenvolvida pela
Ve r t i g o para rodar em nuvem, per-
mitiu evitar despesas com servido-
res, softwares, sistemas operacio-
nais ou internet dedicada de alta
performance, encolhendo o orça-
mento em 70%. Os catálogos físi-
cos foram trocadas por tablets. As
informações estão nas mãos dos
vendedores. “Com o sucesso, a ten-
dência é usar mais a nuvem quan-
do precisar de crescimento”, diz o
coordenador de TI Alberto Felipe.

A Nusa, focada em desenvolvi-
mento de aplicativos, também foi
buscar na nuvem suporte para sua
solução de gestão de vendas. O uso
intenso de bancos de dados provo-
ca picos de operação quando
clientes como a Claro enviam a
agenda semanal da equipe, por
exemplo. A estrutura de 12 servi-
dores foi substituída pelo serviço
em nuvem da Oi. “Antes tínhamos
de dimensionar pelo pico”, diz o
CEO Ivan Bertazzo Junior. “Se pre-

cisar de reforço emergencial posso
colocar no ar em duas horas.”

“Além da redução do custo ini-
cial, o sistema permite às peque-
nas escalar em momentos de pico”,
diz Luiz Henrique Costa, diretor da
Oi, que oferece desde planos bási-
cos com capacidade de processa-
mento, memória, HD de 60 GB,
custo de IP e link de internet por
menos de R$ 1.000 mensais até pa-
cotes personalizados.

Além de fornecer serviços de
cloud e construir nuvens privadas,
a NEC quer implementar nuvens
para entidades e empresas com
grandes massas de relações com
PMEs. “Operadoras de telecom, en-
tidades de classes, bancos, varejis-
tas e governo podem oferecer e-
mail, marketing, CRM e contabili-
d a d e”, diz a gerente de marketing e
serviços Denise Yadoya.

A L o c aw e b tem mais de 6 mil
clientes de cloud, 70% deles com
até dez funcionários. “A nuvem é
uma segunda onda de inclusão di-
gital. As pequenas deixam de ser
consumidoras de informações na
internet para incluírem recursos
de TI ativamente em seu negócio”,
diz o CEO Gilberto Mautiner. A em-
presa oferece soluções que vão de
ERP a serviço de disparo de e-mail e
PABX virtual. Um de seus clientes é
o portal Ve d u c a , que disponibiliza
videoaulas de universidades como
Harvard, Yale e Stanford por meio
da solução de cloud gerenciado,
para suportar picos de acesso. A
CentralServer oferece pacotes com
capacidade a partir de 300 MB de
memória, com custo de R$ 69
mensais e possibilidade de expan-
são para até 32 GB de memória. Se-
gundo o diretor de tecnologia Ju-
liano Simões, um perfil de cliente
que faz uso intensivo da solução é
o das empresa de desenvolvimen-
to de software . (MF)
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Costa, da Oi: “O sistema permite às pequenas escalar em momentos de pico”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F6.




