
Umacoleção dehistórias de
umempresário de sucesso.
OmesmoBoPeabody, autor
deSorteou Talento?, lança-
dopelaNegócioEditora/El-
sevier. Um livro de 160pági-
nas (R$29,90) nas quais ele
conta comonasceude ape-
nasalguns dólares a sua pri-
meira empresa, a Tripod,
queéhoje o oitavomaior
site da internet. BoPeabody
vendeu-aà Lycos em1998
porUS$58milhões. Depois
disso, criou e levantou capi-
tal para aVillageVentures,
queatualmente éuma rede
de 14 fundos de capital de
riscoque totalizammais de
US$250milhões emvárias
pequenas cidades dosEUA.

OsMinistériosdaCultura
(Minc),doDesenvolvimento,
IndústriaeComércioExterior
(MDIC),aAgênciadePromo-
çãodeExportações (Apex-
Brasil),oSebraeeentidades
dosetormusicalassinaram
umaparceriapelaqualserão
investidosmaisdeR$8mi-
lhõesnapromoçãodaprodu-
çãomusicalbrasileira.Ame-
taéaumentarem50%as
exportaçõesdosetornospró-
ximostrêsanos.OPró-Músi-
ca,comoestásendochama-
dooprojeto,vaibeneficiar
130empresasdiretamentee
300de formaindireta.

OgovernodeMinasGerais
criouoCentroNacionalde
InteligênciadoCafé,emparce-
riacomainiciativaprivada,
universidadeseoutrasinstitui-
ções,paradarsuporteaos
empresáriosdocafé,principal-
menteospequenoscafeiculto-
res,quecorrespondema70%
dosprodutores.Haveráum
bancodedadosalimentado
poruniversidadesparapesqui-
saeesclarecimentodedúvi-
das.Umdosobjetivoséapri-
moraroplanejamentodaca-
feicultura.Nosúltimosanos,o
preçodocaféchegouaficar
abaixodocustodeprodução.

q
SEXTA-FEIRA
AGRONEGÓCIOS

OSebraedecidiufazerum
amplodiagnósticodosnegó-
ciosquesedesenvolvemnas
praiasdoRioedaBahia,com
oobjetivodemapearoportuni-
dadeseofereceraçõesde
apoionesteslocais.Estimati-
vasnãooficiais indicamque
cercade2milhõesdepes-
soaschegamafreqüentaras
praiasdoRionosfinsdesema-
na.“Éumlocalondeexistem
brasileirosàprocuradetraba-
lhoerenda. Isso interessapa-
raagenteterumestudomais
amplo”,dizopresidentedo
Sebrae/RJ,SergioMalta.De
formageral,oobjetivodaenti-
dadeé“potencializar”osne-
góciosquejáacontecemnas
praias.Hoje,alémdocomér-
ciodeprodutoscomosorve-
tes,sanduíchenaturalebron-
zeadores,háaofertadeservi-
çoscomoaulasdevôlei,de
surfeealugueldecadeiras.

Sebrae vaimapear
o trabalho nas praias

Acordo incentiva a
exportação demúsica

q
QUARTA-FEIRA
PROJETOSSOCIAIS

Centro dará suporte a
produtores de café

Oqueémais importante:
sorteou talento?

CULTURA

ESTUDO

AGRONEGÓCIO

LIVRO

q
SEGUNDA-FEIRA
MÍDIAEPUBLICIDADE

Para clientes executivos,
clínicas se tornam flexíveis
Horários alternativos e serviços VIP atraem público sem tempo de ir ao consultório

MIX

q
QUINTA-FEIRA
CARREIRAS

q
TERÇA-FEIRA
MICROEMPRESASMICROEMPRESAS

Empresa desenvolve time
de futebol de robôs
O kit vai auxiliar centros de pesquisa em computação e
futuramente será comercializado como entretenimento

CONECTADO–NoAteliêOral,pacientepodeacessara internetouassistirTVacaboenquantoéatendido

IN LOCO–Dorit vai àsempresas

AnaPaulaLacerda

Desde que começou a atender
empresários, a psicóloga Dorit
Verea fez algumas mudanças
emsuarotina.Estendeuohorá-
rio de atendimento da Clínica
Prismaatéas21horaseseapro-
fundou no estudo de como con-
seguir maior adesão aos trata-
mentos.Masaprincipalmudan-
ça foi que ela passou a atender
muitos de seus pacientes no
próprio local de trabalho deles.
“Hoje, a maioria dos meus

atendimentosaconteceemem-
presas.Seumpacientemeues-
tá estressado, não faz sentido
ele ter de pegar trânsito para
ir até a clínica”, diz Dorit. Ela –
assim como outros empresá-
rios de outras clínicas – viu
uma oportunidade de negócio
noatendimentoaexecutivos, e
se adaptou às exigências que a
agendaatribuladadessesclien-
tes demanda.
“Ter disponibilidade de ho-

rário é uma das principais exi-
gências para aqueles que que-
rem lidar como público execu-
tivo”, diz o consultor e diretor
da RCS Consultoria Nelson
Moschetti. “Opequenoempre-
sário precisa criar o máximo
defacilidades,poisumexecuti-
vo sempre tem mais trabalho
que tempo.” Outra orientação
doconsultoréexplicaraosexe-
cutivoscomoevitarmales liga-
dos ao excesso de trabalho. “A
empresa da área de saúde tem
de orientar como se prevenir
de hipertensão, problemas
musculares e outros.”
Dorit também acha impor-

tante trabalhar comequipes, e
faz atendimentos em grupo
nas empresas. “É preciso exis-
tir harmonia, ou uma pessoa
com problema pode deixar to-
do um departamento desesta-
bilizado.”

CONFORTO
A clínica odontológica Agami
atende principalmente execu-
tivos que viajam muito e equi-
pes de bordo. Um dos motivos
éporqueépossívelmarcarcon-
sultas para qualquer horário,
mesmodemadrugada. “Noiní-
cio, atendíamos emergências
24 horas, mas vimos que mui-
tas pessoas não tinham condi-

ções de vir em horários nor-
mais ao consultório. Por isso,
se ele quiser iniciar um trata-
mento às 3 horas, estamos
abertospara isso”, informaum
dos sócios, Mário Lutfi Filho.
Outro fator foi o grande movi-
mento da cidade de São Paulo
à noite. “Existe muita gente
quecompra, sedivertee traba-
lha ànoite. Criamos a opção de
ele cuidar da saúde também.”
Além disso, os pacientes da

Agamiqueestãoapenasdepas-
sagemporSãoPaulopodemfi-
car hospedados em flats. “Se é
possível fazertodootratamen-
to em dois dias, por exemplo, o
paciente pode ficar num flat e
ummotoristaobuscae levapa-
ra a clínica.” Dessa maneira, o
pacientenãoprecisa ficarodia
todonoconsultório,aguardan-
do resultados ou novos exa-
mes. “Preservamos a privaci-
dade do paciente e atingimos
um mercado muito grande, o
de pessoas que estão de passa-
gem pela cidade.”

INTERNETETVACABO
Já a clínica odontológica Ate-
liê Oral investiu em oferecer,
além dos serviços odontológi-
cos, outros serviços necessá-
riosparaodia-a-diadeumem-
presário. Enquanto o dentista

trabalha,opacientepodeassis-
tiràTVacabonummonitorde
LCDadaptado junto à cadeira.
Oupodeacessara internet,na-
vegar e ler e-mails, pois além
do monitor há um teclado ins-
talado.
“Existem pessoas que fi-

cam 24 horas ligadas em seu
trabalho, e oferecer essas co-
modidades aliadas a um bom
serviço faz com que elas prefi-
ram nossa empresa”, diz um
dos sócios doAteliêOral,Mar-
celo Kyrillos.
Oatendimentoaexecutivos

começou por acaso, conta o
dentista. A irmã de Marcelo

trabalhava numa agência
de modelos e indicou o Ate-
liêOralparaqueasmeninas
fizessemumtrabalhoestéti-
coemseussorrisos.Onúme-
rodemodelos foiaumentan-
do e o consultório foi deslo-
cadoparaaregiãodaAveni-
da Luís Carlos Berrini, em
São Paulo, para ficar mais
perto das agências.
Como a região também é

umdosmaiores centros em-
presariaisdacidade,executi-
voscomeçaramaprocurara
clínica. “Daí vieram todas as
adaptações”, diz o dentista,
que investiu também na de-
coração do local e num pe-
quenoestúdiofotográficopa-
ra acompanhar passo a pas-
socadamodificaçãonosorri-
so dos pacientes. “Antes de
fazer qualquermudança, fo-
tografamos a pessoa em vá-
rios ângulos e avaliamos o
formatodorostoedosorriso
parasaberoquepodesermo-
dificado.” Ele já atendeu as
apresentadoras Ana Luiza
CastroeFabianaSaba,omo-
delo ThiagoMann e o grupo
Rouge, dentre outros. “Mui-
to do que fizemos foi pedido
pelos clientes. É preciso
prestar atenção no que eles
realmente precisam.” ●

DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIA

NãohánenhumRobinhoouRo-
naldo, mas os craques desse ti-
me também começam com R:
sãorobôs.ACientistasAssocia-
dos, empresa incubadanoCen-
tro Incubador de Empresas
Tecnológicas (Cinet) de São
Carlos(SP),desenvolveuumti-
me de cinco robozinhos que jo-
gam bola, driblam e diferen-
ciam os robôs colegas dos ro-
bôs adversários.
Cláudio Adriano Policastro,

gerente da Cientistas Associa-
dos, explica que a intenção é
criarumprodutopara entrete-
nimento, com placar, onde ca-
da robozinho será guiado por
umcontrole–ouseja,numapar-
tida de dois times, até dez pes-
soas entrariam no embate.
Masesseaindaéumprojeto,eo
focodaempresahojeéosoftwa-
requefazotimefuncionar,con-
trolando a parte mecânica e a
velocidade.“Numaprimeirafa-
se, esses robôs podem ser ven-

didos para universidades que
fazempesquisanaáreadecom-
putaçãoeautomação”,diz.Des-

sa maneira, poderiam obter
mais verba para desenvolver o
kit Sci-Game – como será cha-

mado o jogo.
“Comoos robôs são feitos

nos padrões da RoboCup
(disputa internacional de fu-
tebol de robô), alguns cen-
trosdepesquisapodemusar
nossomodelo comobase pa-
ratestarnovastecnologias”,
diz Policastro. Os robôs fun-
cionamemtimeouseparada-
mentee,segundoopesquisa-
dor, há universidades inte-
ressadasemadquiri-los.“Fi-
zemosumapesquisademer-
cado e diversas instituições
demonstraram interesse.”
Umpontofavorávelaoproje-
to da empresa é opreço: em-
bora não esteja definido, o
kitdevecustarcercadeR$8
mil.Okit importadomaisba-
rato custa cerca de US$ 4
mil, ou R$ 10mil.
Até agora, somando bol-

sasematerial, foraminvesti-
dos no projeto cerca de R$ 1
milhão – recursos daFunda-
ção de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fa-
pesp) – , e a previsão é que
em dezembro os craques de
metal possam ser adquiri-
dos. Policastro acredita que
emum ano emeio já terá re-
tornodeboapartedoque foi
investido. “Visamos não só
ao mercado interno, mas
também centros de pesqui-
sa no exterior.” A equipe de
33 pessoas da CientistasAs-
sociadosjáfinalizouosprotó-
tipos e amicroempresa está
pronta para sair da incuba-
dora. ● A.P.L.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2005. Economia, p. B16.




