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TI & TELECOM

T E C N O LO G I A

Fundação e Microsoft investirão
r$ 1,6 milhão em pesquisas
Parceria quer aproximar o setor privado dos
centros acadêmicos e colocar o Brasil em posição
estratégica entre a comunidade internacional

são paulo

A Microsoft e a Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) anunciaram on-
tem um investimento de R$ 1,6
milhão para financiamento de
pesquisas na área de Tecnologia
da Informação no estado.

O convênio, que resultará no
InstitutoMicrosoft Research-Fa-
pesp de Pesquisas em TI, é o pri-
meiro feito pela Fapesp com em-
presas estrangeiras.

Na primeira fase do projeto,
que receberá inscrições de proje-
tos deinstituições paulistas,a Mi-
crosoft investirá cerca de R$ 500
mil no primeiro ano e algo em tor-
no de R$ 300 mil no segundo.

A Fundação, por sua vez, tam-
bém vai investir o mesmo valor
anunciado pela Microsoft no pri-

meiro e segundo ano. “Escolhe-
mos o Brasil pela qualidade aca-
dêmica do país, em especial a
paulista. Temos vários estudan-
tes quepassaram portreinamen-
tos em nossas unidades de pes-
quisa e foram muito bem”, expli-
cou Henrique Malvar, diretor-ge-
ral do Microsoft Research (braço
da Microsoft para a área de pes-
quisas).

De acordo com Carlos Henri-
quedeBrito Cruz,diretorcientífi-
co da Fapesp, a expectativa é que
o novo Institutoreceba, nesta pri-
meira fase, até 30 projetos de
áreas multidisciplinares e que
discutam, principalmente, pro-
blemas voltados àinclusão digital
dos brasileiros.

“Quando empresas privadas
fecham parcerias com institui-

ções de ensino, o grande objetivo
é colocá-las em contato com o
mundo acadêmico, com idéias
novas, iraté afronteiradoconhe-
cimento”, disse o diretor.

Para Brito, tais parcerias devem
ser vistas como possibilidades de
projetos futuros, e não soluções
específicas e imediatas dos pro-
blemas da empresa.

“Uma parceria como essa não
significa que o meio acadêmico
vá oferecer respostas a problemas
imediatos das empresas, por
exemplo da Microsoft. Para isso,
ela játem umtime bemgrande de
especialistas”, ressaltou Brito.

Malvar, da Microsoft, afirmou
que a empresa já possui outras
aliançascom instituiçõesdeensi-
no nomundo todo e quetais pes-
quisas podem contribuir para os
projetos da empresa ou até mes-
mo tornar-se um produto.

“O Photosynth, por exemplo,
que é um software que possibilita
transformar fotos em álbum 3D,
foi inteiramente desenvolvido

em parceria com a Universidade
de Washington. Temos diversas
parcerias em todo o mundo, mas
esta é a primeirada América Lati-
na”, disse Malvar. Só no Brasil, a
empresa tem 21 centros de inova-
ção no meio acadêmico.

De acordo com a Microsoft, a
área de investimentos em pes-
quisae desenvolvimentodesolu-
ções em tecnologia corresponde
a 15% do faturamento mundial
da empresa. Em 2006, esse valor
correspondeu a aproximada-
mente US$ 7 bilhões.

Para o vice-governador do Es-
tado de São Paulo, Alberto Gold-
man,queesteve presentenaceri-
mônia, o País precisa de mais in-
centivos privados na área acadê-
mica.“O setorprivado nãoinves-
te em educação. Recebo empre-
sas querendo saber o que vão ga-
nhar do governo. Acho que agora
vou começar a perguntar o que
elas podem oferecer”, brincou
Goldman.

cintia baio

P U B L I C I DA D E

Escola de Propaganda tem
novo presidente eleito

são paulo // O publicitário Luiz Celso de Piratininga foi
eleito ontem o novo presidente da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM). Ele substitui o profes-
sor Francisco Gracioso, que ocupou o cargo nos últimos
25 anos. A posse de Piratininga está marcada para o pró-
ximo dia 24. Gracioso deixa o posto, mas continua na Es-
cola, como membro do Conselho. Atualmente com uni-
dades em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Cam-
pinas, a ESPM é uma escola com quatro cursos de gra-
duação que oferece: Comunicação (com habilitação em
publicidade e Propaganda), Administração, Design e Re-
lações Internacionais.

panoramabrasil

I N F O R M ÁT I C A

Infor Global Solutions compra
a Workbrain por us$ 227 mi

são paulo // A empresa canadense de software de gestão
Workbrain Corporation anunciou ontem ter alcançado
um acordo definitivo com a Infor Global Solutions Euro-
pean Finance, pelo qual a Infor adquire todas as ações
ordinárias da Workbrain pelo preço de 12,50 dólares ca-
nadenses por ação. A transação envolve pagamento em
dinheiro no valor de cerca de US$ 227 milhões (dólares
americanos). A transação foi aprovada por unanimidade
pelo corpo diretivo da Workbrain, que recomenda aos
acionistas votarem a favor da transação. A Infor é a
maior companhia privada de software do mundo e a ter-
ceira maior provedora de software empresarial.

panoramabrasil

CO N ST R U Ç ÃO

Rossi firma parceria com a
Costa Andrade para Salvador

são paulo // As construtoras e incorporadoras Rossi Resi-
dencial (com forte atuação em todo o Brasil) e Costa An-
drade (que atua principalmente na Bahia) anunciaram
ontem a criação de uma joint venture para operar no
mercado imobiliário da região metropolitana da capital
baiana. Essa parceria marca o retorno da Rossi ao merca-
do de Salvador, cidade onde atuou na década de 90. A
participação da Rossi será entre 50% e 80% do valor geral
de venda (VGV) de cada empreendimento. O acordo en-
globa terrenos já negociados e em negociação, para lan-
çamentos, pela nova sociedade, no valor aproximado de
R$ 500 milhões nos próximos meses.

panoramabrasil
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INTERNET

Acordo entre Viacom e Yahoo!
disponibilizará anúncios em sites
san francisco

O Yahoo! Inc., que opera o site
mais visitado dos Estados Uni-
dos, fechou um acordo exclusivo
para vender anúncios vinculados
a resultados de busca dos sites
VH1.com, Nickelodeon.com e
outros 31 sites operados pela em-
presa de mídia Viacom Inc.

O Yahoo utilizará seu progra-
ma de publicidade Panama para
exibir os anúncios, segundo o co-
municado emitido pela empresa
ontem. “O Yahoo ajudará a Via-

com a comercializar seus sites ao
oferecer aos anunciantes uma
forma de eles poderem atingir os
usuários desses sites”, diz Kelly
McAndrew, porta-voz da Viacom.

O contrato permitirá ao Yahoo
fornecer uma gama mais abran-
gente desitesa seusclientes, num
momento emque aempresa ten-
ta enfrentar o líder de mercado
Google Inc.

O Yahoo e a Viacom comparti-
lharão areceita geradapelos links
de texto que serão exibidos ao la-

do dos resultados de busca dos
usuários, dos artigos e das ima-
gens nos sites da Viacom a partir
deste trimestre, de acordo com
Gaude Paez, porta-voz do Yahoo.

“Essa é obviamente uma vitó-
ria bastante grande para o Yahoo,
especialmente no início de um
ano durante o qual muitas pes-
soas sugeriram que eles já perde-
ram algumas oportunidades”,
completa Scott Kessler, analista
do setor de ações da Standard &
Poor’s em Nova York. “O Google

realmente roubou a cena, no ano
passado, em termos de parcerias
de distribuição”, finaliza.

A Viacom e o Yahoo poderão
ampliar o contrato e incluir mais
140 sites, entre os quais muitos
destinadosa usuáriosinternacio-
nais, disseram as empresas. Os
termos financeiros do acordo não
foram revelados.

O acordo ocorre menos de um
mêsdepoisde aViacomtermovi-
do uma ação contra o Google na
qual exige o pagamento de uma
indenização novalor deUS$ 1bi-
lhão por supostas violações de di-
reitos autorais pelo site de com-
partilhamento de vídeos YouTu-
be, que pertence ao Google.

bloomberg

VAREJO Ticket habilita máquinas a realizar vendas por meio de cartões de débito automático

Ticket e cartão miram nas vendas automáticas

k INVESTIMENTOS

«Tivemos apenas de
monitorar o software.
O investimento foi de
nossas parceiras, que
fornecem as
máquinas»
RAFIK SOLIMAN
GER. DESENV. NOVOS NEGÓCIOS

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

BENEFÍCIOS
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k VANTAGEM

«O mercado de
locações está saturado,
porque com o preço
pago pelo aluguel da
máquina pode-se
comprar uma»
GABRIEL BRONDI
DIR. MARKETING DA CAFÉ FÁCIL

No Brasil, a relação é de uma máquina para cada 9
mil habitantes, enquanto nos Estados Unidos há
uma máquina para cada 35 pessoas

Outro empresário que tem fa-
turado com as vending machi-
nes é Fábio Bueno, dono da
editora 24x7 Cultural, que for-
nece livros a preços baixos nas
máquinas instaladas nas esta-
ções de Metrô de São Paulo e
do Rio de Janeiro desde março
de 2003.

Segundo ele, já foram co-
mercializados mais de 500 tí-
tulos de culinária, dicionários e
de literatura para vestibular.

“Hoje em dia a série ‘Gran-
des Pensadores Universais’ é a
que mais vende, sendo os cam-
peões Maquiavel e Nietzsche.
O principal atrativo é o preço
[em média R$ 5]”, informa
Bueno, que também diz que
97% do faturamento de sua
empresa vem das máquinas.
Os outros 3% são da Internet.

“Só restringimos pornogra-
fia e títulos depreciativos. Nos-
sos principais clientes são es-
tudantes universitários e de
cursinho, mas percebemos que
há pessoas que estão compran-
do o seu primeiro livro em nos-
sas máquinas. A missão da em-
presa é formar leitor novo de
forma sustentável.”

Amanhã o empresário rea-
lizará testes em máquinas que
operem por meio de cartões de
crédito. Bueno acredita que
“quanto menos dinheiro for co-
locado na máquina, melhor,
pois automatiza mais o proces-
so contábil”.

Livros baratos
fazem sucesso no
Metrô paulistano

são paulo

A popularização das máquinas
que vendem serviços como ali-
mentos, bebidas e créditos telefô-
nicos, entre outros, tem forçado
as empresas a investirem neste
formato, que só em 2005 movi-
mentou cerca de R$ 320 milhões
no Brasil, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Vendas Auto-
máticas (ABVA). Em busca de um
espaço nessesetor, aTicket Servi-
ços vai disponibilizar, para clien-
tes e usuários do cartão Ticket
Restaurante Eletrônico, o paga-
mento de refeições leves e rápidas
por meio das chamadas vending
machines (máquinas de venda
automática).

A experiênciaestá sendotesta-
da em São Paulo e monitorada
por técnicos junto aos consumi-
dores que utilizam a tecnologia
em seus ambientes de trabalho.
Segundo a empresa, seus objeti-
vossãofacilitar odia-a-diadotra-
balhador e aumentar o acesso a
seus serviços e produtos.

Também nos Estados Unidos,
a Coca-Cola Co.assinou um acor-
do com a Mastercard Inc. para
implantar o mesmo sistema em
suas máquinas de refrigerantes.
No entanto, a novidade ainda não
tem previsão de chegada ao Bra-
sil, conforme informou sua asses-
soria de imprensa.

O convênio com a Coca-Cola
não é a única ação da Mastercard
no setor de vendas automáticas.

Segundo a agência Bloomberg, a
empresa já tem mais 46 mil pon-
tos-de-venda automáticos por
meio de cartões de crédito insta-
lados em lojas da rede de lancho-
netesMcDonald’s e,também,em
farmácias da CVS/Caremark.

Novas demandas
RafikSoliman, gerentedeDesen-
volvimento de Novos Negócios
da Ticket, diz que a entrada da
empresa no mundo dos cartões
criou “outras necessidades”.

Alémdisso,afirma que,comano-
va tecnologia, o funcionário de
uma empresa quetenha esse tipo
de máquina pode consumir pro-
dutos sem ter de se deslocar de
seu ambiente de trabalho.

Na verdade, a empresa aposta
também no ainda incipiente
mercado de vendas automáticas
existente no Brasil, onde, apesar
de terem movimentado R$ 320
milhões em 2005, a relação é de
uma máquina para cada 9 mil ha-
bitantes.

Como base de comparação,
nos Estados Unidos há uma ven -
ding machine para cada 35 habi-
tantes,enquantono Japãoosetor
movimenta anualmente US$ 100
bilhões.

Os primeiros testes do novo
sistema estão sendo realizados
em SãoPaulo. Em breve,a empre-
sa vai expandir para Grande São
Paulo, Baixada Santista, Campi-
nas e Vale do Paraíba. Outras ca-
pitais, como Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Brasília,Salvador, Por-
toAlegre eCuritiba tambémrece-
berão a novidade.

Até ofinal doano, serãohabili-
tadas três mil máquinas no res-
tante do Brasil.

Aperfeiçoamento
A opção de habilitar as máquinas
aodébito automático,além devi-
sar ao conforto do usuário, pre-
tende eliminaralguns problemas
operacionais dosatuais modelos,
queoperamcom moedasecédu-
las de R$ 1.

“Algumas dessas máquinas
não reconhecem determinados
tipos de moedas. E, quando reco-
nhecem, nem sempre devolvem

o troco, o que causa muitos trans-
tornos aos usuários”, diz Soliman.

Investimentos
Oexecutivoda Tickettambémin-
forma que sua empresa teve in-
vestimento quase zero durante a
implantação do novo
sistema.

“Tivemos apenas de
monitorar o funciona-
mento do software ope -
racional. Quem fez o in-
vestimento foram nos-
sas parceiras,que forne-
cem as máquinas às em-
presas.”

As fornecedorasdas novasmá-
quinas habilitadas ao sistema Ti-
cketsão aMQ Vending,a TokTake
e a Brasvending. Seu investimen-
to foi no equipamento chamado
POS, que executa a transação de
compra.

Esses equipamentos são for-
necidos pelaRedecard, quecobra
um aluguel mensal de cerca de R$
80. No entanto, as fornecedoras
das novas vending machines op -
taram pela compra dos POS, que
custam, em média, US$ 500. As
máquinas são comercializadas
por um valor entre R$ 10 mil e R$
20mil. Noentanto, suainstalação
pode vir a ser gratuita, caso a em-
presa que deseje instalar garanta
consumo médio de seus traba-
lhadores.

Locação x Venda
Na cidade de Altinópolis, a 60 km
deRibeirãoPreto, operaumaem-
presa especializada no forneci-
mento de máquinas decafé, a Ca-
fé Fácil, que afirma ter crescido
200% de 2005 para 2006. No ano

passado, faturou R$ 2,4 milhões.
Gabriel Brondi,diretor deMarke-
ting da empresa, afirma que a
empresa está, gradativamente,
extinguindo as locações de equi-
pamentos.

“O mercado de locações de
máquinas estásaturado,
porque pelo preço que o
cliente paga pelo alu-
guel mensal da máquina
elepode comprarumaa
prestação. Uma máqui-
na doméstica de café es -
presso, por exemplo,
tem um preço que varia
deR$ 399aR$ 1.400”,diz.

“Já as destinadas ao setor corpo-
rativo, quefazem de70 a150 cafe-
zinhos por dia, custam entre R$ 2
mil e R$ 3,8 mil. Esse preço acessí-
vel fez com que aumentássemos
nossas vendas pela Internet, que
é onde estamos centrando nos-
sos investimentos”, completa
Brondi.

Créditos para celular
A operadora Vivo afirmou, por
meio de sua assessoria, que ofere-
ce o serviço em 20 pontos de São
Paulo e em 32 do Rio de Janeiro,
mas que, por questões de custo,
só operam em lojas da rede.

A Claro, no entanto, informou,
também por meio da assessoria,
que desativou as máquinas auto-
máticas e designou funcionários
para operá-las.

james cimino

Rafik Soliman
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