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Armazenamento em nuvem pode
facilitar a vida do pequeno negócio

Empreendedorprecisa entender o
benefício debuscar a diferenciação

PME

Inovação
estános
detalhes

“Inovar a custo
zero é possível.
Você pode
criar um novo
processo para
ter algum ganho”

Amir Leme,
diretor-administrativo
do General Prime Burger
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“Você precisa
ser detalhista.
Fazer bem
feito para que
tudo funcione
melhor”

Alexandre Seródio,
criador e atual CEO
da Beleza na Web

Usar a computação em nuvem
para aumentar a eficiência. Pa-
ra Eduardo Pugnali, gerente de
mercado do Sebrae-SP, e Jim-
my Cygler, presidente da Pro-
xis, a estratégia está ao alcance
de pequenos empresários e de-
ve ser adotada desde o início do
negócio. “É como ter água enca-
nada e energia elétrica em casa.
Você abre a torneira ou aperta o
botão para acender a luz e pron-
to”, compara Pugnali.

Para o especialista do Se-
brae, a disseminação da
computação em nuvem
no Brasil pode ajudar a im-
pulsionar os empreendi-
mentos. “Esse modelo po-
de ser adotado desde o iní-
cio. Hoje o custo é baixo”, afir-
mou. Mesmo assim,
Pugnali revela
queo donodone-
gócio ainda pre-
cisa de apoio.

Não apenas para entender os be-
nefícios dessa tecnologia, mas
também para descobrir de que
forma ela pode ser usada.

Jimmy Cygler, da Proxis, afir-
mou durante o Encontro que o
armazenamento em nuvem de-
mocratizou o acesso à tecnolo-
gia. “A pequena empresa conse-
gue agilidade que antes não ti-
nha. O empresário pode tocar o
negócio de casa ou do smartpho-
ne, com dezenas de ferramen-

tas diferentes.”

A inovação é sem dúvida o me-
lhor caminho para ganhar espa-
ço. “Boa parte das empresas
que não inovarem vai ficar para
trás, mas nem sempre inovar é
necessário”, diz o professor de
empreendedorismo do Insper,
Marcelo Nakagawa. “Existe um
certo fetiche por inovação, mas
nem todos buscam isso”, com-
pleta. “Ainda acho que tem espa-
ço para empresas que não são
inovadoras. Você ainda conse-
gue não ser inovador e ser com-
petitivo”, define.

O professor ressalta que
atualmente as pessoas partem
do princípio de que todo mun-
do tem der ser diferente para
vencer no mundo dos negócios.
Mas ele avisa que primeiro deve-
se identificar o que essa palavra
significa e como ela será efetiva-
mente aplicada no negócio.

“Enquanto você não definir,
não vai conseguir obter resulta-
dos”, diz. Para o especialista, es-
sa discussão passa sempre por
contextos distintos.

“A ‘conversa de boteco’, que é
a discussão de qualquer novida-
de, e a inovação dentro da em-
presa. Tem a que surge na capta-
ção de recursos, e fica presa ao

que as instituições que ofere-
cem linhas de apoio conside-
ram que seja inovação, e a inova-
ção do ponto de vista legal, co-
mo lei do bem, que permite a
qualquer empresa tributada em
lucro real deduzir da base de cál-
culo do Imposto de Renda o que
investe”, explica.

Pergunte. Para o presidente
da Proxis, Jimmy Cygler, inovar
é antes de mais nada questio-
nar. “O empreendedor deve fa-
zer uma pergunta: ‘o que todo
mundo faz há muito tempo que
dá para fazer de outra forma?’”
Ele lembra o caso de um estu-
dante de faculdade que fez uma
pergunta simples e com ela
construiu uma potência na fa-
bricação de microcomputado-
res. “Ele percebeu que, há 20
anos, esse era um setor lento, e
que levava 14 semanas para
montar e entregar o computa-
dor. Então, ele se perguntou se
não seria melhor vender primei-
ro para depois produzir e, com
isso, reduziu o tempo (de produ-
ção) para sete dias. O nome de-
le era Michael Dell.”

Alcance.
Jimmy
falou sobre
o uso da
nuvem

Web.
Alexandre
criou uma
empresa
na internet

Dinheiro.
Carla Sarni
investe
para ser
diferente

Mudança.
Para Paula,
o cliente
hoje é
diferente

Análise. Nakagawa acredita que inovar não é para todos

Foco.
Eduardo
abriu loja
física para
crescer

Encontro promovido pelo Estadão PME e Link mostra
o que é preciso fazer para ganhar espaço no mercado

Dicas.
Amir Leme
revelou
detalhes
de gestão

Fácil. Para
Eduardo,
nuvem
liberta o
empresário

Rodrigo Rezende

O brasileiro empreende hoje
porque enxerga uma oportuni-
dade – as iniciativas por necessi-
dade perdem força conforme a
economia brasileira avança.
Mas isso não significa que as coi-
sas ficaram mais fáceis. A neces-
sidade de inovar, e de adaptar-
se à tecnologia, tira o sono do
empreendedor. A boa notícia é
que a inovação, algo que parece
distante do pequeno empresá-
rio, está nos detalhes. E é acessí-
vel. Essas foram as principais
conclusões do Encontro Inovar
e Empreender, promovido pelo
Estadão PME e o Link na segun-
da-feira, 23.

Amir Leme, diretor-adminis-
trativo do General Prime Bur-
ger, por exemplo, conta que o
Grupo Egeo – dono da marca e
de outras empresas de alimenta-
ção – inovou ao implantar a cen-

tralização das operações admi-
nistrativas em um só local. “Foi
uma inovação. Montamos um
centro de serviços para ter todo
o controle e a gestão dos negó-
cios sem alterar a característica
original de cada um, deixando
cada restaurante responsável

por fazer uma boa comida e dar
um bom atendimento.”

Segundo Alexandre Seródio,
CEO da empresa Beleza na
Web, é necessário ter foco em
entregar uma experiência inova-
dora para o cliente, mas isso só
será possível caso o negócio te-
nha um ótimo planejamento fi-
nanceiro. “Se você tiver isso, vai
conseguir superar outras barrei-
ras, fazer alguma coisa diferen-
te e que ninguém fez”. Segundo
ele, é preciso acreditar no que
outras pessoas acham impossí-
vel. “Outro ponto é ser muito
detalhista, fazer bem feito para
tudo funcionar de forma me-
lhor, não deixar para depois o
que você pode fazer agora. Não
aceitar o óbvio é importante.”

Perceber as transformações
dos hábitos de consumo é outra
maneira de inovar. Paula Pinto
e Silva, professora da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-

ting (ESPM), destaca que o con-
sumidor não pode mais ser clas-
sificado apenas conforme sua
classe social, mas deve ser cate-
gorizado por suas aspirações.
Ou seja: a pessoa da periferia po-
de desejar o mesmo que o mora-
dor de um bairro chique. E vice-
versa. “Essa fragmentação é o
desafio das empresas, que preci-
sam conhecer o consumidor. Is-
so vai desafiar a lógica do pensa-
mento tradicional”, afirma a es-
pecialista Paula.

Prática. O Hotel Urbano, cujo
negócio é 100 % online, enten-
deu que algumas pessoas ainda
têm receio de comprar um paco-
te de viagens pelo site e deman-
dam atendimento pessoal. Isso
incentivou a empresa a inovar
com a abertura de lojas físicas.
“Apostamos nesse modelo para
conhecer melhor o consumidor
e oferecer mais credibilidade”,

destaca o CEO do negócio, José
Eduardo Mendes. “Ao ouvir-
mos seus receios e necessida-
des, também melhoramos nos-
so site”, conta

Carla Sarni, criadora da rede
de clínicas odontológicas Sorri-
dents, investe R$ 1,5 milhão por

ano em inovação. A empresa foi
a primeira do segmento, por
exemplo, a oferecer aparelhos
para os dentes sem custo para o
cliente. A concorrência copiou
a estratégia e o negócio passou,
então, a fornecer sem custos os
exames que são necessários an-
tes da colocação do corretor. Re-
centemente, a Sorridents ino-
vou mais uma vez ao trazer para
o País uma tecnologia que per-
mite ao paciente aumentar o pe-
ríodo entre as consultas de ma-
nutenção do aparelho.

Mas Carla garante que a ino-
vação não é apenas uma ques-
tão de dinheiro. A empreende-
dora conta o caso de um fran-
queado. Ele superou a concor-
rência, que cobrava preço infe-
rior ao praticado pela rede, sim-
plesmente porque conseguiu
mostrar a qualidade do serviço
e os diferenciais da empresa. A
inovação está na iniciativa.
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Text Box
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