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T E C N O LO G I A

Red Hat Linux fecha
o ano com aumento
de 44% na receita

são paulo

A Red Hat encerrou o ano fiscal
de 2007 com uma receita total
de US$ 400,6 milhões, alta de
44%frenteao anofiscalde2006.
O rendimento com subscrições
de seu sistema operacional Li-
nux atingiu US$ 341,2 milhões,
valor48% superioraoregistrado
no ano anterior.

A receita do quarto trimestre
fiscal de 2007, encerrado em 28
de fevereiro, foi de US$ 111, 1
milhão,41%maior queigualpe-
ríodo de 2006 e 5% superior ao
3º trimestre. As subscrições do
quarto trimestre chegaram a
US$ 95,9 milhões, alta de 44%
comparada ao mesmo período
doano passadoede8% emrela-
ção ao trimestre anterior.

A receita líquida do ano fiscal
de 2007 foi de US$ 59,9 milhões
ou US$ 0,29 por ação frente aos
US$ 79,7 milhões ou US$ 0,41
por açãodo anopassado. Oren-
dimento líquido ajustado
não-GAAP (GAAP é a sigla para
procedimentos contábeis de
aceitação geral) do ano foi de
US$ 113,6 milhões ou US$ 0,54
por ação, comparado aos US$
77,9 milhões ou US$ 0,40 por
ação de 2006. A receita líquida
do quarto trimestre alcançou
US$ 20,5 milhões ou US$ 0,10
por ação; no trimestre anterior
os valores foram US$ 14,6 mi-
lhões e US$ 0,07, respectiva-
mente. O rendimento líquido
ajustado não-GAAP do trimes-
tre foi de US$ 32,7 milhões ou
US$ 0,15 por ação— após ajuste
por compensação de ação e
despesas com impostos —
comparado à receita líquida

ajustada não-GAAP deUS$ 29,6
milhões ou US$ 0,14 por ação no
trimestre passado.

Pelo terceiro ano consecuti-
vo, segundo pesquisa da revista
CIOInsight, aRedHatfoi eleitao
fornecedor número 1 em
software corporativo a disponi-
bilizar valor agregado aos clien-
tes. A Red Hat obteve também
maisde 10milnovos clientesno
quarto trimestre e mais de 42
mil em todo o ano fiscal de 2007.

“O ano foi marcado por uma
sólida execução, um rápido
crescimento e expansão glo-
bais. Investimos em pessoas,
sistemas e tecnologia para con-
tinuamente adicionarmos va-
lor aos clientes”, declara Charlie
Peters, vice-presidente executi-
vo e CFO da Red Hat.

“Estamos satisfeitos com
nossa capacidade de gerar um
forte fluxo de caixa e melhorar as
margens, ao mesmo tempo em
que desenvolvemos importan-
tes soluções, como o Red Hat
Application Stack e o Red Hat
Enterprise Linux5, paraestimu-
lar o crescimento futuro”, com-
pleta o executivo.

A Red Hat, líder mundial em
software open source e Linux,
tem sede em Raleigh (Carolina
do Norte,EUA) epossui escritó-
rios espalhados por todo o
mundo, incluindo Brasil, Ar-
gentina e mais recentemente
México. CIOse outrosaltos exe-
cutivos de TI elegeram a Red Hat
o fornecedor mais valorizado
no ranking Vendor Value, da re-
vista CIO Insight Magazine, por
dois anos consecutivos.
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INTERNET

Endereço virtual internacional
cresce 72% no País em2006

Facilidade no
cadastramento e lucro
com anúncios na rede
fazem com que o
domínio ‘.com’ cresça
59% mais em
relação ao “.com.br“
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No Brasil, a possibilidade de gerar
receita com links patrocinados
(anúncios que aparecem nas pá-
ginas de busca de sites) e a facili-
dade para o registro de empresas
informais, já que não exigem Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ), têm impulsionado o
mercado de domínios somente
com extensão “.com”.

Noanopassado, avendadetais
domínios, que sãoregistrados em
servidores internacionais, cres-
ceu 53% mais do que os com ex-
tensão “.com.br”, específicos pa-
ra identificar empresas brasilei-
ras. A informação é da empresa
Nomer.com, que comercializa
domínios no Brasil.

“O aumento da compra de do-
mínios com essa extensão inter-
nacionalacontece porqueémui-
to fácil uma empresa informal de
qualquer país, sem CNPJ, por
exemplo, ou umprofissional libe-
ral, criar umdomínio na Internet.
Se alguém quiser criar o seu do-
mínio comercial no Brasil, tem
que apresentar o CNPJ no mo-
mento do cadastro. Já o ‘.com‘
não necessita dessas exigências”,
explica Demi Getschko, conse-
lheiro do Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil (CGI.Br).

la também um número cada vez
maior de fraudes.

Nos Estados Unidos, por
exemplo, por conta da legislação
que prevê a devolução do valor
pago pelo domínio em um prazo
decincodias casooclientedesis-
ta da compra, tem deixado bre-
chas para o golpe conhecido co-
mo domain tasting.

Este golpe consiste em cadas-
trar um determinado domínio,
colocam links patrocinados que
geramreceitae ocancelaantesdo
pagamento. Depois disso, volta a
cadastrá-lo e cancelá-lo inúme-
ras vezes.

Para se ter umaidéia da quanti-
dade de fraudadores,em maio do
ano passado, dos cerca de 35 mi-
lhões de domínios registrados no
exterior, apenas três milhões fo-
ram realmente pagos, de acordo
com um artigo de Monteiro.

A advogada Patrícia Peck, es-
pecializada em direito digital,
identificou um crescimento de
20% no número de clientes que
procuraram o escritório em São
Paulo no ano passado em busca
de soluções relacionadas ao uso
indevido da marca na Internet.

“Inclusive, alguns chegam a
usar como palavra-chave a marca
do rival para atrair a procura e
quando o usuário clica no anún-
cio élevado para outrapágina. Is-
soé concorrênciadesleal”,adver-
te Peck.

cintia baio

Demi Getschko

Com a facilidade desse tipo de
cadastro de domínio, empresas
que oferecem serviços de hospe-
dagem para as pequenas come-
moram o crescimento do núme-
ro declientes. “OTerra teminves-
tido em estratégias para comer-
cializar domínios ’.com‘
há algum tempo porque
trabalhamos com em-
presas muito pequenas
que ainda têm a cultura
de possuir um domínio
queindique afunciona-
lidade comercial do en-
dereço. Depois desse
investimento, cresce-
moscercade 480%”,disseNorma
Matta, responsável pelo Terra
Empresas.

Quem também está otimista
em relação a comercialização de
domínios “.com” é a paulistana
Locaweb que possui cerca de 2,5
mil clientes do tipo contra 2 mil
do “.com.br“.

No entanto, a empresa prefere
investir em preços mais baixos
para outros tipos de domínio e
não influenciar na venda apenas
dos “.com”. “Os domínios com
outras extensões também têm
que ser incluídos na cultura brasi-
leira, como os destinados à autô-
nomos, por exemplo. Para esti-
mular as vendas,abaixamos o va-
lor anual de tais extensões em
50%”, diz Cristian Gallegos, Ge-
rente de Marketing da Locaweb.

Links patrocinados
Outro fator que tem impulsiona-
do a venda do domínio interna-
cional está na indústria formada
em torno dos links patrocinados,
onde empresas como Google e

Yahoo! oferecem parte do lucro
adquirido a sites que disponibili-
zam os anúncios em suas pró-
prias páginas.

“Hoje, tenho um cliente, por
exemplo, que já cadastrou cerca
de 1,6 mil domínios que só exi-

bem links patrocinados
nas páginas. A participa-
ção nessenegócio rende
a ele nada menos que 14
mil euros por mês”,
exemplifica Ricardo Vaz
Monteiro, diretorexecu-
tivo da Nomer.com.

A prática é comum
em outros países e con-

siste em criar sites com palavras
bastante procuradas em meca-
nismosdebuscae, emvezdepro-
duzir conteúdo para as páginas,
apenas exibem-se os anúncios.

“É mais fácil você encontrar
uma palavra em português que
esteja disponível como ’.com‘ do
que registrar a mesma palavra
com domínio ’.com.br‘.Isso pode
ser um dos fatorespara o aumen-
to tão exorbitante dessa extensão
no Brasil”, explica Monteiro.

O interesse cada vez maior em
exibir links patrocinados nas pá-
ginas acompanha os dados cres-
centes de investimentoem publi-
cidade em sistemas de busca.

Só nos Estados Unidos, o ren-
dimento de anúncios na Internet
atingiu valor recorde no primeiro
semestre de 2006 e totalizou US$
7,9 bilhões em investimentos,
40% do montante em links.

Fraudes
O mercado de exibição de links
patrocinados emsitesdestinados
somentea essaatividadeestimu-

AV I AÇ ÃO

tamé autorizada a voar para
Caracas a partir de Guarulhos

são paulo // A TAM recebeu autorização oficial da Supe-
rintendência de Relações Internacionais da ANAC (Agên-
cia Nacional de Aviação Civil) para iniciar a operação re-
gular de uma freqüência diária para Caracas, na Vene-
zuela. Este vôo partirá do Aeroporto Internacional de
Guarulhos, em São Paulo, e realizará escala em Manaus
(AM). Com isso, a empresa também mantém sua estraté-
gia de descentralizar o tráfego aéreo, priorizando outros
hubs e beneficiando principalmente passageiros do Nor-
te e Nordeste, que não precisarão se deslocar até aero-
portos de São Paulo e Rio de Janeiro. A Companhia im-
plementará o vôo dentro do prazo de seis meses.

panoramabrasil

AV I AÇ ÃO

tapPortugal aumenta
sua participação na vem

são paulo // A TAP Portugal adquiriu da GeoCapital a
posição que esta detinha na Reaching Force e passou a
ter a totalidade do capital da sociedade que possui uma
participação de 90% na VEM Manutenção e Engenharia.

A TAP concretizou a operação exercendo o direito de
opção contratualmente previsto e, simultaneamente, pro-
cedeu a um aumento do capital social da VEM no valor
de 24 milhões de euros, dotando a organização de ma-
nutenção brasileira com a estrutura financeira adequada
ao plano de recuperação já em execução.
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NotasE ST R AT É G I A

Rede Bahia destina R$ 30 mi em
investimentos para a tevê digital
Do total investido, R$ 6 milhões já foram
aplicados e 2% serão destinados para a capacitação
dos cerca de sessenta funcionários da rede

salvador // são paulo

O início da transmissão de tevê
digital vai motivar a geração de
novos negóciosno País.Na Bahia,
o novo sistema só deve entrar em
operaçãonofim dopróximoano,
mas algumas empresas já se ante-
ciparam e estão fazendo investi-
mentos para receber a nova tec-
nologia. A Rede Bahia, grupo que
atua dentro e fora do estado, nos
segmentos de mídia, conteúdo e
entretenimento, desenvolvi-
mentodenovos negóciosecons-
trução civil, pretende investir R$
30 milhões no sistema nos próxi-
mos três anos — R$ 6 milhões já
foramaplicados—, dosquaiscer-
ca de 2% para capacitar inicial-
mente os cerca de 60 funcioná-
rios que irão trabalhar com a tec-
nologia.

Segundo o gerente técnico da
Rede Bahia, Roberto Calmon, a

empresa já vem fazendo produ-
ção digital desde 2001, porém a
transmissão só será possível em
2008.

“Estamos fazendo uma reade-
quaçãodo processodeprodução
e da parte de transmissão. Mas já
percebemos que precisaremos
aumentar a equipe. O sistema di-
gital vai modificar muita coisa,
vão surgir novos negócios, a
exemplo da prestação de servi-
ços, e novas habilidades para os
profissionais que atuam na área”,
destaca Calmon.

Dificuldades
O gerente acrescentaque, como o
padrão brasileiro ainda está sen-
do formatado, não existem cur-
sos específicos, no estado, volta-
dos para capacitar mão-de-obra.

“Estamos buscando uma par-
ceria com uma universidade lo-

cal.Enquanto issonão édefinido,
estamos treinando o pessoal in-
ternamente com o conhecimen-
toquetemos dopadrãojaponês”,
comenta.

Início
De acordo com o Ministério das
Comunicações, as emissoras de
Salvador, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte,Brasília eFortalezapode-
rão solicitar consignação dos ca-
nais digitais entre junho e novem-
bro.

No caso da capital baiana, as
empresas terão até ofinal de 2009
para iniciar as transmissões pelo
sistema digital.

Estasemana, oMinistériolibe-
rou a consignação dos primeiros
canais digitais para algumas
emissoras de televisão em São
Paulo, onde a transmissão digital
será iniciada, em caráter experi-
mental, dentro de dois meses.

Todas as emissoras e retrans-
missorasdeverão, noentanto,es-
taroperandono novosistemaaté
31 dedezembro de2013. Adesati-
vação dos canais analógicos de

televisãoseráfeita em29dejunho
de 2016.

Tevês públicas
Um primeiro esboço do projeto
de uma rede de TVs públicas que
seja “plural, isenta e de qualida-
de” vai serentregue ao presidente
Luiz InácioLula daSilva emcerca
de 30 dias. O grupo vai discutir
três temas:“Os modelosde finan-
ciamento, gestão e rede”. O grupo
será integrado pelos Ministérios
da Educação, Cultura e Comuni-
cações e será coordenado pelo
ministro-chefe da Secretaria de
Comunicação Social, Franklin
Martins.

A decisão foi tomada na noite
de terça-feira, após três horas de
reunião no Paláciodo Planalto, da
qual participaram,além deLula e
Franklin, os ministros da Educa-
ção, Fernando Haddad; das Co-
municações, Hélio Costa; do Pla-
nejamento, Paulo Bernardo; da
Cultura, Gilberto Gil; da Casa Ci-
vil, Dilma Rousseff; e da Secreta-
ria Geral, Luiz Dulci.

ana cristina santiago
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