


mercadológico em outras que
começaram a detectar nichos ainda a
serem explorados por um portal de
negócios. Agregando o marketing a
tecnologia, eles conseguiram montar
um sistema eficiente que, após a fase
de maturação, tende a ser introduzido
na cultura dos clientes, provocando
redução de custos, agilidade nas
operações e melhor dimensionamento
da estrutura organizacional.

Ha cada vez mais portais
verticalizados especializados e
outros sendo criados para suprir
necessidades do mercado. Um
exemplo de como um facilitador de
relacionamento de negócios entre
empresas pode surgir e o Patrolink

voltado para promover o encontro
entre projetos culturais e
patrocinadores, tarefa árdua para
ambos os lados desempenharem
sozinhos. Se por um lado os
proponentes não sabem a quem

encaminhar sua idéia, por
outro, os patrocinadores
perdem tempo e recursos
examinando projetos sem
adequação. Vendo a
oportunidade de juntar essas
duas pontas, o portal e

uma ferramenta para
otimizar o processo

traçando indicações
automáticas por

afinidade nas quais os
projetos são enviados

exatamente para os
patrocinadores interessados

em sua area de atuação
baseado no filtro de adequação.

As escolhas de projetos podem

portal, oferecendo cobertura
e transmissão de eventos para
patrocínio, transformando-se também
em espaço para comercialização
de espaços publicitários.

O serviço, criado em meados
de junho, será gratuito para os
proponentes que inscreverem ate
cinco projetos. Já os patrocinadores
fazem uma adesão de anuidade por
três anos e se há interesse por
esportes de aventura, por exemplo,
ele dispõe de 27 tipos dentro dessa
subcategoria para localizar propostas.
"Mais que um serviço, é um sistema
de gestão de patrocínio", define
Marcos Martins, presidente do
Patrolink. Até o início de julho, o
portal tinha 15 patrocinadores e
220 proponentes, totalizando
113 projetos inscritos, sendo
60 publicados e o restante em fase
de cadastramento. Para divulgar o
serviço, o Patrolink vem fazendo
e-mail marketing, telemarketing,
palestras, contatos com a imprensa e
anúncios em painéis eletrônicos da
Eletromídia em São Paulo. Numa
segunda fase, estão previstos para o
segundo semestre a consultoria de
marketing para formatação de
projetos e espaços para anunciantes
fornecedores do segmento de
marketing cultural, como assessorias,
captadores de recursos, empresas
de contabilidade, criação e
design, pesquisa de mercado e
serviços jurídicos.

Cadeia produtiva
Em setembro, o Planeta

Restaurante, que visa a interligar
restaurantes a cadeia de
fornecedores, entra no ar com o
apoio da Associação dos Bares e
Restaurantes Diferenciados de
Sao Paulo

dos proprietários desses
estabelecimentos em manter
seu negócio e de estruturar
seus fornecimentos.

O objetivo é melhorar o
relacionamento com os
estabelecimentos usando uma
ferramenta na internet. Os associados
da Abredi usufruirão gratuitamente
do modelo, mas o portal também
está aberto a não-associados. Toda a
ferramenta permite a autogestão e e
baseada num modelo de assinatura
mensal em que o cliente paga
15 reais e o fornecedor de cem reais
a 250 reais, dependendo do volume
de produtos anunciados. O portal não
terá participação nos negócios nem
comissão sobre vendas. É claro
que a estratégia de marketing da
Abredi tern como objetivo captar
os internautas para a filiação à
entidade, mas também estabelecer
um novo parâmetro nas relações
comerciais que hoje e totalmente
baseada em representantes
comerciais e contatos telefônicos.

O estabelecimento vai encontrar
no portal desde fornecedores de

Jose Eduardo Oliveira, dono de
restaurantes, e Eduardo Matielo,
profissional de comunicação,
uniram-se para criar um portal
a partir das dificuldades
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ser pelas áreas de cultura, meio
ambiente, esporte, area social,

educação e mídia (mais suas
subcategorias), pelos 120 objetos
(filme, livro, oficina, desfile) e pelas
áreas geográficas. Alias, a area de
mídia (radio, TV, revista, jornal,
internet, publicações e mídia exterior)
e uma das que mais crescem no

um site



manutenção para o ponto-de-venda
ate serviços como valets, produtos
de higiene e limpeza, descartáveis,
equipamentos de cozinha industrial,
utensílios domésticos e alimentos e
bebidas. Se não encontrar o que
procura, deixa sua lista de compras
para cotação. O fornecedor poderá se
cadastrar e ter a possibilidade de
disponibilizar downloads de suas
tabelas de preços.

Diante do fato de que as cotações
podem virar verdadeiros leilões,
Matielo acha que nem todos os
clientes estão so a procura de preço,
mas também de qualidade e rapidez
na entrega. Haverá também
mecanismo de busca por categoria
de produto/serviço e por ordem
alfabética. Mediante login e senha,
uma das facilidades e que os
fornecedores podem emitir boletos

de pagamento a qualquer momento.
"Queremos efetivamente que os
pedidos se concretizem on-line, seja
pela emissão de boletos ou cartão de
crédito", afirma Matielo. Mas, ele
prevê alguma dificuldade na ponta da
cadeia produtiva. "Os fornecedores
estão melhor equipados tecnicamente
com computadores que os
restaurantes", diz. E já antevê um
processo longo de mudança de hábito
e da cultura do setor.

Exclusão empresarial
De acordo com o estudo B2Bol,

divulgado pela Camara-e.net

o montante movimentado pelos
serviços B2B na internet tende a um
equilíbrio por se tratar de contratos
de longo prazo e de valores maiores,

acordados com fornecedores
permanentes. No segundo
trimestre de 2004, esse setor
transacionou negócios avaliados
em 35 bilhões de dólares.

No caso específico dos
marketplaces independentes, eles
representam cerca de 10% do volume
total e vêm mantendo essa
performance. O crescimento desse
segmento esbarra no limite da
exclusão digital empresarial. Muitos
fornecedores e clientes ainda não
estão conectados a internet e outros
tantos não tem computador no
escritório ou loja. "Assim, de um
lado, as indústrias são oligopolistas e
não recorrem a terceiros para
auxiliá-los em suas demandas. Já as
pequenas e micros não estão
suficientes paramentadas para se
beneficiar dos marketplaces",
lembra Daniel Domeneghetti,
vice-presidente de métricas da
Camara e-Net e diretor de estratégias
da E-Consulting. Normalmente,
quern mais transaciona são
empresas grandes que ainda não
tern fornecedores para determinados
tipos de produtos ou serviços, ou
seja, o que excede suas necessidades
corriqueiras. Ele aponta o caso da
Petrobras, responsável sozinha
por 60% a 65% do movimento dos
serviços B2B.

Domeneghetti é cauteloso
no que se refere a portais verticais
facilitadores de serviços B2B.
Segundo ele, várias associações
comerciais e industriais, de lojistas de
shopping centers a indústria química,
tentaram digitalizar e conectar suas
comunidades visando aos negócios,
mas sem sucesso. Ele cita exemplos
também nos Estados Unidos. Por la,
uma exceção são os sites de projetos
de empresas de tecnologia que
procuram investidores, como o

"Mas
isso faz sentido lá porque ha um
mercado compatível", enfatiza.
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e E-Consulting

Garage


