
Jornal Valor --- Página 9 da edição "30/04/2014 1a CAD F" ---- Impressa por edazevedo às 29/04/2014@16:07:38

Quarta-feira, 30 de abril e quinta-feira, 1 de maio de 2014 | Valor | F9

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD F - ESPECIAIS - 30/4/2014 (16:7) - Página 9- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Especial | Pequenas e médias empresas

Tecnologia Fornecedores disputam mercado com novas formas de pagamento e cortam custo das operações

Pequenos entram na briga do ‘big data’
LEO PINHEIRO/VALOR

Ricardo Clemente, diretor executivo da Intelie, do Rio de Janeiro: “Aplicamos técnicas de análise de dados para ajudar um provedor de internet”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Pequenos fornecedores de so-
luções baseadas em análise de
dados (big data) querem con-
quistar um lugar ao sol ao lado
de gigantes do setor. Para do-
brar a concorrência, criam novas
formas de pagamento, reduzem
o custo das operações com a aju-
da da computação em nuvem e
miram a expansão internacio-
nal. O mercado de big data deve
movimentar R$ 1 bilhão, no Bra-
sil, até 2017, segundo o instituto
de pesquisas IDC.

De olho em grandes e médias
contas do e-commerce, das áreas
de telecomunicações e de óleo e
gás, a carioca Intelie entra na
briga pelo setor com uma plata-
forma de análise de dados em
tempo real. “A solução é capaz
de alertar o cliente quando algu-
ma atividade está fora de um pa-
drão ou na comparação com um
histórico de rotinas”, explica o
diretor executivo Ricardo Cle-
mente. “Tudo é feito por meio de
alertas pré-determinados e pela
visualização de registros em mo-
nitores”, afirma.

Segundo Clemente, a empresa
nasceu da fusão de um trabalho
de mestrado com a experiência
profissional em uma grande ope-
ração. “Aplicamos técnicas de
análise de dados para ajudar um
provedor de internet. O protóti-
po funcionou e decidimos largar
os empregos que tínhamos para
tocar a companhia.”

A Intelie tem 20 funcionários
e conquistou clientes como Wal -
mart.com, G l o b o.com e Sony
Music. A expectativa para 2014 é
bater a meta de 20 novos contra-
tos no ano, com um crescimento
de 90% em relação a 2013. Além
do desenvolvimento natural do
mercado de big data, o aumento
da musculatura da empresa de-
ve ser garantido graças a um in-
vestidor estratégico, a Totvs Ven-
tures, que vai apoiar a criação de
canais de venda.

Este ano, a Intelie deve inves-
tir cerca de R$ 3,5 milhões em
pesquisa e marketing. Do total,
R$ 1,7 milhão vem da Totvs, re-
sultado de um concurso para
empreendedores organizado

pela desenvolvedora de softwa-
re. O restante será obtido com o
lucro da empresa e por meio de
uma subvenção econômica da
Financiadora de Estudos e Proje-
tos (Finep). O montante é oito
vezes maior que o aporte reali-
zado em 2013.

“O principal projeto em 2014
é a estruturação da equipe co-
mercial. Começaremos também
um estudo para a internaciona-
lização, a partir de 2015.”

Para Clemente, o calcanhar de
Aquiles da operação é concorrer
em um mercado dominado por
grandes empresas. “Ser pequeno
e vender tecnologia de ponta pa-
ra corporações é difícil. O proces-
so é lento e envolve a competição
com gigantes globais.” A estraté-

gia dele é fazer com que cada no-
vo cliente vire um case de suces-
so. “O resultado alcançado torna-
se uma chancela da nossa capaci-
dade de entrega.”

O preço da solução da Intelie
é baseado no uso feito pelo
cliente, como a visualização de
“dashboards”, geração de alertas
e cenários de monitoração. O
serviço é cobrado por mês, se-
mestre ou ano. Na maior parte
das vezes, os concorrentes fazem
a cobrança por meio de variá-
veis, como o volume de dados
processados e armazenados ou
pelo número de usuários cadas-
trados no software.

Na BigData Corp., também do
Rio de Janeiro (RJ), a assinatura
básica da solução de análise co-

meça em R$ 750 mensais. O foco
do software é mapear sites na in-
ternet. “Varremos, semanalmen-
te, mais de 30 milhões de pági-
nas, coletando informações”, ex-
plica o sócio-fundador Thoran
Rodrigues.

Nas lojas virtuais, a facilidade é
capaz de identificar os meios de
pagamento usados, produtos à
venda e preços. Se for um blog,
analisa com quais redes sociais
está integrado e quantidade de
comentários que recebe. O obje-
tivo é facilitar o planejamento es-
tratégico de empresas interessa-
das em investir na web. Entre os
clientes, há intermediadoras de
pagamentos, de hospedagem de
endereços eletrônicos e provedo-
res de computação na nuvem.

A BigData Corp. tem 17 fun-
cionários e foi fundada em 2011.
Na época, Rodrigues e mais um
sócio trabalhavam em uma em-
presa de TI, com foco em consul-
toria. Resolveram pedir demis-
são e criar o negócio. Para man-
ter as contas no azul, a principal
dificuldade é o controle de cus-
tos operacionais.

“Processar volumes gigantes-
cos de dados significa utilizar
grandes quantidades de poder
computacional e de armazena-
m e n t o”, explica. “Em alguns pro-
cessos, chegamos a utilizar dez
mil servidores.”

O empresário driblou a bar-
reira com a adoção da computa-
ção na nuvem. “Essa tecnologia
permite dispensar o custo da

aquisição de máquinas, que ul-
trapassaria R$ 5 milhões”, diz.

A empresa faturou R$ 4 mi-
lhões em 2013 e pretende do-
brar o faturamento em 2014.
“Vamos conseguir novos clientes
e expandir os serviços prestados
nos contratos existentes.” O pla-
nejamento para o ano inclui in-
vestimentos acima de R$ 1 mi-
lhão, para o treinamento do
quadro, novas experiências com
arquiteturas de processamento
e participação em eventos do se-
tor. A expansão internacional
também está na agenda.

Na Precifica, que oferece uma
plataforma para o monitora-
mento de produtos e preços em
tempo real, voltada para indús-
trias e varejistas on-line, a esti-
mativa é ter mais de 200 contra-
tos ativos até o final do ano, com
uma receita de R$ 3 milhões.
Com clientes como Centauro e
L e n o v o, ganhou mais competiti-
vidade com a compra da carteira
da concorrente Íconna.

“As lojas querem informações
sobre a precificação de produtos
e os fabricantes desejam enten-
der como as mercadorias são
vendidas entre os competido-
res”, explica o CEO Ricardo Ra-
mos, que faturou R$ 1 milhão no
ano passado. O modelo de co-
brança da empresa é baseado na
quantidade de itens e sites mo-
nitorados. Custa a partir de
R$ 500 ao mês.

Para Marco Santos, country
managing director da GFT Bra-
sil, companhia de tecnologia da
informação especializada no se-
tor financeiro, o maior desafio
para as pequenas fornecedoras
de análise de dados é “encontrar
a oportunidade correta para o
público adequado”. O especialis-
ta diz que os clientes querem
comprar soluções para a reten-
ção e aumento do número de
usuários, melhoria de margens
financeiras e apoio no lança-
mento de produtos. “As empre-
sas precisam identificar os mer-
cados que necessitam de big da-
ta para gerar uma melhor per-
formance dos negócios”, explica.
“Para dobrar a concorrência, de-
vem focar na especialização em
segmentos da indústria e na agi-
lidade do atendimento.”

Redes de contatos on-line
ajudam a localizar clientes
De São Paulo

Empresas estão explorando
redes de contatos on-line para
ajudar outras companhias a en-
contrar fornecedores. O modelo
de negócio, baseado no conceito
de marketplace, é sustentado
por taxas cobradas sobre os ser-
viços contratados. Os empresá-
rios planejam crescer até 300%,
em um ano, em áreas como a lo-
calização de lojas disponíveis
em shopping centers e a oferta
de mão de obra em mais de 600
categorias. As estratégias de ex-
pansão incluem o aumento da
base de cadastro, a captação de
investidores e a criação de apli-
cativos de celular que facilitem o
contato entre contratantes e
prestadores de serviços.

O BR Shoppings, que abriga
shoppings centers e lojistas, tem
uma rede de mais de 50 mil em-
presas e pretende chegar a 80
mil até o final de 2014.

Funciona como um mecanis-
mo de consulta sobre pontos co-
merciais vagos em centros de
compras. “O negócio surgiu
quando notamos a ausência de
um ambiente com informações
para empresários e os shop-
ping”, diz o sócio-diretor Fer-
nando Haidamus. É possível
comparar os empreendimentos
com fotos, plantas e mapas de
l o c a l i z a ç ã o.

A empresa foi criada em janei-
ro de 2013 e tem apenas quatro
funcionários. Faturou R$ 960 mil
em 2013 e prevê um crescimen-
to de 30%, em 2014. A receita
vem dos anúncios das lojas dis-

poníveis, veiculados no site.
“Quando um lojista deseja pas-
sar um ponto, anuncia com uma
taxa fixa. Também temos ganhos
com os shopping centers, que
pagam uma mensalidade para
oferecer os espaços livres.”

Segundo Haidamus, somente
neste ano, devem ser inaugura-
dos 35 novos complexos. “Serão
mais de cinco mil lojas em ofer-
t a .” A empresa tem clientes como
a Te n c o, que administra mais de
20 centros de compras.

Até dezembro, deve investir
R$ 600 mil, 20% a mais do que no
ano anterior, em divulgação e
parcerias com administradoras.
O empresário também quer cap-
tar investidores para a expansão
do negócio. A meta é cobrir todo
o mercado, que conta com cerca
de 700 shopping centers.

Na F r e e l a n c e r. c o m , o objetivo
é ligar profissionais autônomos
e empregadores. Nasceu em
2009, na Austrália, e permite
transações em mais de 15 moe-
das. Conta com 10,7 milhões de
profissionais independentes, em
todo o mundo, e 5,5 milhões de
oportunidades de trabalho, com
um tíquete médio de US$ 200,
por projeto. No total, são 600 ca-
tegorias de profissionais, como
web design, marketing digital e

biotecnologia. No Brasil desde
novembro de 2012, tem mais de
150 mil usuários e 11 mil em-
presas registradas no país. “É a
maior base de companhias da
América Latina”, diz Sebastián
Siseles, diretor para a região, ba-
seado na Argentina. “A facilida-
de é ideal para pequenas com-
panhias que não querem contra-
tar um técnico em tempo inte-
gral”. O plano, em 2014, é cres-
cer 100% no mercado nacional.

Para se manter, a empresa co-
bra até 3% do contratante e de
3% a 10% do freelancer, sobre o
valor pago pelo trabalho. A ofer-
ta de mão de obra e encomen-
das é gratuita. Há, ainda, planos
de pagamento, que vão até
US$ 50, ao mês. Quase 20% dos
empregadores são de pequeno e
médio porte. Do lado dos autô-
nomos, a maioria é de pessoas
de 18 a 40 anos.

“A principal preocupação do
marketplace que quer ter sucesso
é a criação de mercado”, explica
Siseles. “Teremos compradores
desde que existam vendedores e
vice-versa. O truque é descobrir
como obter o máximo alcance
com o menor investimento.” Pa r a
acelerar a expansão, a Freelan-
cer.com adquiriu duas empresas
do setor, em 2014, e lançou um
aplicativo para smartphones.

O IguanaFix.com, com sede
em Curitiba (PR), também inves-
te em um app para facilitar o
acesso dos clientes. O objetivo é
localizar profissionais para ser-
viços domésticos ou corporati-
vos, desde consertos e reformas
até fretes e mudanças.

A companhia foi criada na Ar-
gentina, em 2013, e chegou ao
Brasil no mesmo ano. Tem dez
funcionários e pertence a Matias
Recchia, ex-CEO da desenvolve-
dora de jogos sociais Vo s t u . Já
acumulou 500 empresas na ca-
pital paranaense e mais de duas
mil cadastradas em Buenos Ai-
res, na Argentina.

“A receita no primeiro ano será
próxima de R$ 2 milhões”, afirma
Recchia. A principal fonte de ren-
da é baseada nas assinaturas dos
profissionais e empregadores.

Os valores variam de acordo
com o tempo de contrato e o nú-
mero de categorias de serviço.
Vão de R$ 17 a R$ 80, ao mês. Se-
gundo o executivo, 50% dos
usuários retornam ao site para
solicitar novos orçamentos. “Va -
mos expandir geograficamente,
começando pelo sul do Brasil, até
atingir todo o território nacio-
n a l .” O investimento para finan-
ciar o crescimento, em 2014, é de
cerca de R$ 3 milhões.

No o H u b, plataforma que es-
treou em fevereiro com 18 mil
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Haidamus: “Negócio surgiu quando notamos a falta de um ambiente com informações para empresários e shopping”

.

prestadores de serviços, a meta é
chegar a 50 mil empresas, até o fi-
nal de 2014. O cadastro é dividido
em 500 categorias de negócios,
como comércio exterior e trans-
porte, segundo o CEO Alexandre
Pajola, que pretende crescer
300%, após o primeiro ano de
funcionamento. “A maior vanta-
gem do modelo é a possibilidade
de obter, por meio de uma única
solicitação, diversas propostas de
orçamento, com ganho de tempo
e dinheiro.” Há assinaturas a par-
tir de R$ 1,50 por dia. (JS)

Para acelerar expansão,
Freelancer.com adquiriu
duas empresas e lançou
um aplicativo
para smartphones
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