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MarketUP e Vivo Empresas ampliam parceria para
levar mais soluções para pequenos negócios
São Paulo, 26 de janeiro de 2021 - A MarketUP, com o objetivo de ampliar as soluções para os mais de
150 mil usuários do seu software de gestão, entre eles micro e pequenos empreendedores (MPEs), expande
a parceria com a Vivo Empresas para além das opções de planos móveis pós-pago já disponíveis na
plataforma. A partir de agora, os clientes poderão contratar também a banda larga de ultravelocidade
Vivo Fibra diretamente nos canais da MarketUp.
A parceria, que já tem mais de um ano, acontece em um momento em que a pandemia exigiu que as
empresas investissem na digitalização dos seus negócios e apostasse na transformação digital tão difundida
pelo varejo nos últimos tempos. Por isso, o investimento em serviços de conectividade como banda larga
e internet móvel se torna tão necessário.
De acordo com o estudo "Novos hábitos digitais em tempos de Covid-19", realizado pela Sociedade
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Toluna, 61% dos consumidores que compraram
online durante a quarentena aumentaram o volume de compras no ambiente digital. Neste cenário,
segundo levantamento da Ebit/Nielsen, o faturamento de lojas virtuais cresceu 47% no 1º semestre de
2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Essa é considerada a maior alta do setor em 20 anos
e o número foi impulsionado pelo crescimento dos pedidos, que subiu 39%. Isso reflete a busca dos clientes
por compras na internet durante a pandemia: 7,3 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez no
e-commerce. A pesquisa ainda mostrou que 41 milhões de pessoas são consumidoras ativas do comércio
eletrônico.
"A nossa parceria tem o propósito de oferecer cada vez mais recursos para que o micro e pequeno
empreendedor cresça e use a tecnologia a favor do seu negócio, ainda mais neste momento em que os
consumidores estão cada vez mais presentes no digital", afirma o sócio e diretor de Negócios da MarketUP,
Rodrigo Moreno.
"Sabemos que os serviços de conectividade permitem que os empreendedores permaneçam próximos a
seus clientes e alcancem resultados ainda mais expressivos. Por isso, buscamos estar cada vez mais
próximos dos clientes através de parcerias como esta, com a MarketUP, que visa ampliar o acesso a
tecnologias para empresas de todos os tamanhos e permite a Vivo Empresas identificar e prover cuidado
diferenciado a esse público", comenta Felipe Campos, diretor de Go To Market e Canais Alternativos B2B
da Vivo.
Sobre a MarketUP
A MarketUP é uma plataforma de negócios e vendas que tem como objetivo contribuir para o crescimento
dos micro e pequenos negócios, por isso, está ajudando a mudar o perfil do Varejo no Brasil. Com
investimento anjo de Romero Rodrigues e Rodrigo Borges, fundadores do Buscapé; Alexandre Hohagen que
foi diretor geral do Google e VP do Facebook; e Hélio Rotenberg que é sócio e CEO da Positivo, a empresa
traz uma plataforma inovadora para o mercado.
Sua tecnologia cria um sistema de valor partilhado que empodera empreendedores e assegura maior
eficiência, produtividade e competitividade. Ela inclui a automação dos processos da empresa e envolve
ferramentas e funcionalidades como PDV, emissor fiscal, BI em tempo real, além de um marketplace. Um
novo padrão para as relações comerciais, com menos burocracia, mais transparência, inclusão dos
principais segmentos de mercado, em interfaces amigáveis e de fácil uso, convenientes e seguras. Em
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apenas cinco anos de operação, a MarketUP já se tornou um dos sistemas operacionais mais utilizados por
empreendedores em todo o país e está no último ranking das 100 Startups to Watch.
Mais informações: marketup.com
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Ana Carolina Barros - carolina.barros@marketup.com
Sobre a Vivo Empresas
Com uma carteira de mais de 1,5 milhões de usuários corporativos, a Vivo Empresas atua como parceiro
estratégico de negócios, apoiando a digitalização de organizações de diversos tamanhos e setores em todo
o território nacional. Essa ampla cobertura nos permite conhecer, a fundo, as dores de cada segmento,
nos mais diferentes estágios de maturidade digital.
Além de serviços de Conectividade, como Rede Móvel com velocidade 4.5G, Voz Fixa e Banda Larga com
hiperconexão de Vivo Fibra de até 1GIGA, oferecemos um amplo portfólio de soluções tecnológicas com
Equipamentos, Cloud, Segurança, Big Data, Ferramentas de Colaboração, Tecnologia da Informação,
Gestão de Tecnologia e IoT.
Mais informações: vivo.com.br/empresas
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