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OMinistério doDesenvolvi-
mento está implantandoopro-
gramaPrimeira Exportação,
emparceria comoSebrae,
BancodoBrasil, BancodoNor-
deste, Correios egovernos es-
taduais, queacompanharápas-
so-a-passoa exportação de
umapequena empresa, dispo-
nibilizandoconsultoria nopri-
meiro anode participação.O
programaestá funcionando
emcaráter piloto noEstadode
Alagoas, onde 16 pequenos
negócios foramescolhidos.

Sebraecapacita
profissionaisdafesta

OSebrae-SPelaborou oSP
Samba, projeto deprofissiona-
lizaçãodosprestadores de ser-
viçosdoCarnaval. O objetivo é
ampliar suas oportunidadesde
negócios fora do períododas
festas deMomo.Desde2003,
a entidade investe em rodadas
denegócios de fornecedores
comasescolasdesamba, ofici-
nas tecnológicas e cursos ge-
renciais. Apartir de 2005, foi
criadoum roteiro turístico per-
manente de visitação às esco-
lasda capital.

Apex levapequenas
a feiranoJapão

Empresa teráde
lavaruniformes

AApex-Brasil vai levar 26 pe-
quenas emédias empresas à
feira de alimentos Foodex, no
Japão, entre osdias 14 e 17de
março. SegundoMichele Can-
delouro, coordenadorada
Apex, a promoçãodessas em-
presas “é fundamental para
abrir novosmercadose fortale-
cer relações comclientes”.O
Japão importa 60%dos ali-
mentosque consome, algo em
tornodeUS$44bilhões. “O
Brasil temdeaproveitar essa
fatia demercado”, diz.

Está emvigor emSãoPaulo a
lei quedá às empresas de to-
dosos portes a responsabilida-
depela lavagemdosunifor-
mesusadospor seus emprega-
dos. Enquadram-seas empre-
sasque usamprodutos noci-
vos à saúdedo trabalhador. As
empresas poderão assumir a
lavagem internamente ou ter-
ceirizá-la. No casoda lavagem
ser feita pela própria empresa,
ela terá de tratar os resíduos e
a água, coma finalidadede
nãopoluir omeio ambiente.
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SAÚDE

Dicasparasetornar
umempresário
Oqueéprecisopara ser um
empresário de sucesso?Duas
respostas estão emArregace
asMangas: Liberte seuEspíri-
to Empreendedor, daPapirus
Editora (www.papirus.com.br).
Aprimeira, segundoos auto-
res,MaxGehringer e Fernando
Jucá, é ter umaboa idéia; a
segunda,muita determinação.
O livro (144páginas, R$
24,90) explica tambémasdife-
renças entre o que é ser um
funcionário empreendedor e o
empresário de fato.

http://link.estadao.com.br
Mais informaçõesno site

Empresário vendeu caminhões e usou a internet para conectar seus representantes

Cervejariacresceespalhandofuncionários

Mix

Programaajudaa
venderparafora

Internet
expandeo
alcancedas
pequenas
Web reduz custo de comunicação e
as torna mais ágeis que as grandes

As novas tecnologias também
dão às pequenas empresas a li-
berdade para buscar novas es-
tratégias.ABrooklynBrewery,
fundadaem1988, tomouumno-
vo rumohámenosde trêsanos.
Aempresaqueriaampliarape-
netração da sua cerveja trans-
formando-anumamarcaregio-
nal.Paratanto,vendeuoscami-
nhões e os depósitos que usava
principalmente em Nova York
econtratoudistribuidoresinde-
pendentesparaentregarcerve-
ja ao longo daCosta Leste.
Paraseconverternumaem-

presa regional, a empresa que-
riaqueamaioriadeseusfuncio-
nários trabalhasse fora do
Brooklyn,promovendosuacer-
vejaemnovosmercados. Inves-
tiu cerca de US$ 20 mil numa
rede de computadores, de for-

maquea suaequipe devendas,
formada por 15 pessoas espa-
lhadas desde Massachusetts à
Georgia,pudessemtrabalhara
partir denotebooks para obter
informações sobre tudo, desde
indicaçõesparavendasapôste-
res artísticos para promoção
em bares.
A estratégia compensou. As

vendas da empresa, que conta
com 27 funcionários, aumenta-
ram quase 30% nos últimos
dois anos, chegando a cerca de
US$ 10 milhões em 2005, disse
Eric Ottaway, o gerente-geral,
que espera uma elevação de
15%nasvendasesteano.Ocres-
cimento se deu sem que a em-
presa precisasse aumentar a
sua equipe administrativa de
quatropessoas,disseOttaway.
A Brooklyn Brewery tercei-

riza a manutenção de sua rede
de computadores usando pres-
tadoradeserviços,aQualityTe-

chnology Solutions, de Morris
Plains, New Jersey, que geral-
mente trabalha para empresas

maiores. Mas esta consegue
fazerdinheiro comumacon-
tamenor,comoadafabrican-
te de cerveja, graças à inter-
net e aos recursos que a Mi-
crosoft acrescentou ao soft-
wareSmallBusinessServer,
que permite atualização, de-
tecção e solução de proble-
mas e consertos de pane à
distância, disse Neil Rosen-
berg, presidente da Quality
Technology.
OsespecialistasdeRosen-

berg agora podem monito-
rar e fazermodificações nos
computadores da cervejaria
apartirdeNewJersey.“Des-
sa forma, consigo resolver
80% a 90% dos problemas
sem precisar arrastar um
técnico até o Brooklyn”, dis-
se ele. ● THENEWYORKTIMES
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SEDE–Ottawaydizquevendassubiram30%comdescentralização

LIVRO

Steve Lohr
THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

A participação da tecnologia
nas empresas ocorreu do topo
para a base. Dos telefones aos
computadores, as grandes em-
presas chegaram primeiro.
Elas tinham meios de arcar
com os custos das mais recen-
tes inovações e acumularamos
benefícios da maior eficiência,
aumentodasvendasedaexpan-
são para mercados distantes.
À medida que a tecnologia se
espalhoue os custos caíram, as
pequenas empresas se junta-
ram à parada, embora a partir
da retaguarda.
Agora, este padrão está sen-
do desafiado por uma revolu-
çãodabaseparao topo, fomen-
tada pela segunda onda de tec-
nologias na internet, como os
serviços de busca fornecidos
peloGoogle,YahooeMicrosoft
e softwarespelaweb comoser-
viços de utilidade.
Essasegundageraçãodetec-
nologiasnainternet, juntamen-
te com as primeiras ferramen-
tas – como a própria web e o
e-mail –, estão reduzindo dras-
ticamenteocustodacomunica-
ção,encontrandocoisas,distri-
buindo e recebendo serviços
online. Isso representa um
achatamento nos custos que
põe as empresas de pequeno
porte em pé de igualdade com
as grandes, tornando mais fá-
cilparaas iniciantes inovarem,
desestruturarem indústrias e
até mesmo crescerem rapida-
mente.
Ofenômenoéumgrandepas-
so para a democratização da
tecnologia da informação. Sua
marca vai além dos negócios,
sobretudo no impacto social e
cultural. Mesmo assim, parece
que as pequenas empresas e o
mercadoqueelas representam
serão os mais afetados na eco-
nomia como um todo.

ABAIXO DAS TOP 500
Umadas verdadesde longada-
ta é que, embora as pequenas
empresas representem um
enormemercado–segundoda-
dosdogovernoamericano, em-
presas com menos de 500 fun-

cionáriosrespondempormeta-
de da produção econômica e
por 60% a 80% dos empregos
do país –, é um mercado frag-
mentado ededifícil acesso. por
isso asgrandes empresas o evi-
tavam. Mas a Salesforce.com,
que fornece softwares de ras-
treamento e gerenciamento de
clientes online, mostrou como
prosperar vendendo primeiro
parapequenas. “Nossabase éa
geração de impulso da base pa-
ra o topo. Usar a web reduz
drasticamente o custo das ven-
das e dos serviços”, disse Phil
Robinson, vice-presidente sê-
nior demarketing.
Hoje,aempresa temmaisde

18milclientesevendassuperio-
res a US$ 300 milhões ao ano.
Seu único problema parece ser
alguns aborrecimentos, como
quando a rede da empresa caiu
duasvezesnosúltimosdoisme-
ses. Muitas empresas inician-
tes estão seguindo a Salesfor-
ce, oferecendo software como
um serviço online para chegar
até as empresasmenores.
A IBM ganha a vida cuidan-

do das necessidades da sua
clientela formada pelas 500
maiores da revista Fortune.
Mas, no ano passado, começou
aoferecer serviçosde software
baseados na web, como filtra-
gem de spam e de vírus, de iní-
cio cobrando menos de US$ 2
mensais por funcionário.
“Anos atrás, a IBM não po-

dia penetrar nesse mercado”,
disseJamesM.Corgel,gerente-
geral de serviços para empre-

sas de pequeno e médio porte.
“Porém, àmedida que automa-
tizamosmais, podemos vender
para o mercado das pequenas
empresas.”
Estudantesdepequenasem-

presastêmfreqüentementeob-
servadoqueasmaiseconomica-
mentesignificativassãoas“ga-
zelas”, pequenos negócios que
se transformaram em dinâmi-

cas empresas de rápido cresci-
mento.Asnovastecnologiasba-
seadas na web poderão fomen-
tar uma proliferação de gaze-
las, estimulando a criação de
empregos e de riqueza na eco-
nomia.“Emprincípio, istodeve-
rá suspender as barreiras para
aentradaeocrescimentodepe-
quenas empresas inovadoras”,
disse Frederich M. Scherer,
economista eprofessor daUni-
versidade deHarvard.
Esse princípio tem sido am-

plamente praticado. Veja o
exemplodaBellaPictures,uma
empresadeSãoFrancisco com
três anosde existência. Seuob-
jetivo é transformar a empresa
de fotos de casamento de um
negócio local dequalidade irre-
gular numa empresa nacional
dealtaqualidadeeserviçosper-
sonalizados. O crescimento
tem sido rápido e, na última
temporada de casamentos, de
maioaoutubro,aBella fotogra-

fou 1,3mil cerimônias.
Os 150 fotógrafos freelance

e os 50 consultores daBella em
umadezenadecidadesestãoco-
nectadosnumaredevirtual.To-
dos os serviços, especificações,
preferências da noiva e damãe
danoiva são lançadosnumpro-
gramadegerenciamentodere-
lações como cliente naWeb.
ABella divulga seu trabalho

comprandopalavraschavesco-
mo “fotografia de casamentos”
emmecanismosdebuscacomo
o Google e o Yahoo para trazer
osclientesparaseusitenainter-
net, o bellapictures.com.
A Bella solicita fotógrafos

emumquadrodeavisos online,
e os fotógrafos também apre-
sentam seus portfólios pela re-
de. Todas as fotos são tiradas
comcâmeras digitais.
A tecnologia que sustenta a

Bella, disse Tom Kramer, um
dos fundadores da empresa, só
setornoudisponíveleacessível

nos últimos anos. Softwares
sofisticados de rastreamen-
todeclientes e tarefas, disse
ele,costumavamestardispo-
níveis somente como aplica-
tivos de software de um mi-
lhão de dólares, com pesa-
das taxas anuais de manu-
tenção.
Hoje, seu equivalente ba-

seado na web é um serviço
pagosegundoousodaSales-
force, que custa à Bella US$
2 mil por mês. As buscas na
internet, listagens online e
osálbunsdigitaisparadistri-
buiçãodasfotografias,acres-
centou ele, são todas ferra-
mentascruciaisparaaBella.
“Nossonegócioteriasidoim-
possível há cinco anos”, ob-
servaKramer. ●
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Pequenas empresas
são responsáveis por
50%daprodução
dos Estados Unidos
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