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Estratégia Companhia investiu R$ 20 milhões para oferecer novos modelos de aquisição de software
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Totvs amplia centro de dados em SP
LUIS USHIROBIRA/VALOR

global de software como serviço
vai movimentar US$ 53,6 bilhões
em 2015. O estudo projeta que, no
mesmo ano, essa abordagem de
venda vai responder por US$ 1 de
cada US$ 6 gastos com software.
Hoje, a Totvs tem duas ofertas de
software como serviço, sendo que
ambas são distribuídas a partir do
centro de dados da companhia. A
primeira é justamente a aplicação
pura do conceito, com o sistema
rodando no ambiente do usuário.
Hoje, de 25 mil clientes da companhia, cerca de 250 usam esse formato. Na segunda oferta, a Totvs
também responde pela hospedagem dos sistemas e por serviços como gestão e manutenção do
software, sem que o cliente precise
investir na compra de equipamentos para colocar o sistema no ar.
Cerca de 1,5 mil clientes da Totvs
adotam esse modelo atualmente.
Com o novo centro de dados, a
companhia passa a ter a capacidade de atender a até 8 mil clientes.
“A meta é ampliar em pelos menos
cinco vezes a receita com software
na nuvem nos próximos 3 anos”,
afirma Caserta. O executivo não revelou o faturamento atual desse
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da nuvem para a área de software,
a vertente que vem ganhando força é o software como serviço. O formato envolve a entrega de sistemas via internet, a partir de centros de dados, eliminando a necessidade da instalação do programa
no computador do usuário. Outro
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“Nesse cenário, nossa visão é impulsionar o desenvolvimento dos
novos modelos de aquisição de
software usando nosso próprio
centro de dados”, diz Rodrigo Caserta, vice-presidente de relacionamento e atendimento da Totvs.
Em relação aos efeitos práticos
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Rodrigo Caserta, da Totvs: objetivo de ampliar em pelo menos cinco vezes a receita de software como serviço

diferencial é o modelo de contratação. Em vez da tradicional compra de licenças de uso, o cliente paga uma taxa mensal pelo software,
em uma proposta semelhante a
uma conta de energia.
Uma pesquisa recente da consultoria IDC estima que o mercado
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A brasileira Totvs, companhia
de software, acaba de finalizar a
ampliação de seu centro de dados,
localizado na zona norte de São
Paulo. Resultado de um trabalho
de cerca de 18 meses, o projeto envolveu um investimento de R$ 20
milhões. O aporte foi destinado
em grande parte à compra de equipamentos e à realização de testes
para a obtenção de novos níveis de
certificação de segurança. Em operação desde fevereiro, a estrutura
tem 1,5 mil metros quadrados e
2,5 megawatts (MW) de energia,
com geradores dotados de autonomia para funcionar cinco dias
sem reabastecimento.
A estratégia reforça o movimento da companhia para acompanhar a fase de transição vivida pelo
mercado de tecnologia da informação (TI), a partir do crescimento
da computação em nuvem. Dentro
desse conceito, que abrange vertentes em segmentos como
software e infraestrutura, os dados
são armazenados e acessados remotamente, via internet.
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Moacir Drska
De São Paulo

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Empresas, p. B3.

SulAmérica adota sistemas do Google
Serviços
Cibelle Bouças
De São Paulo
O Google anuncia esta semana
um acordo com a SulAmérica Seguros, Previdência e Investimentos para fornecer o seu pacote de
programas de escritório Google
Apps, que inclui serviço de email, calendário, armazenagem
de dados e criação de sites. O contrato tem duração de cinco anos e
está avaliado em R$ 3,8 milhões.
Esse é o maior acordo de softwares para escritório assinado pelo
Google no Brasil e faz parte do esforço da companhia para ganhar
participação de mercado, em meio
ao acirramento da concorrência
na área de softwares como serviço
acessados por internet (na chamada nuvem computacional).
No mundo, de acordo com a última pesquisa da consultoria Gartner, referente a 2010, a Microsoft
liderava o mercado de programas
de escritório com 94% de participação, entre versões do Office e o

Office 365 (disponível na nuvem).
O Google detinha 0,1% de participação com o Google Apps, acessado por internet. Desde 2011, o Google redobra os esforços para elevar sua fatia de mercado.
Nos últimos 12 meses, a companhia elevou o número de empresas clientes no mundo de 3 milhões para 4 milhões. Atualmente,
5 mil empresas, em média, adotam o pacote de softwares do Google por dia, em âmbito global,
diz André Serpa, gerente de vendas para empresas do Google.
A companhia não divulga estatísticas sobre as vendas no Brasil. O
executivo afirma apenas que os
programas já eram usados por empresas pequenas e médias e começam a ser adotados por instituições de grande porte, como a universidade Anhanguera, o Ministério Público do Acre e as prefeituras
do Recife e de Osasco. “O interesse
pela adoção de software na nuvem
está mais forte. Mesmo setores tradicionais começam a adotar esse
modelo de software”, diz Serpa.
O principal concorrente do Go-

ANDREW HARRER/BLOOMBERG

ogle é a Microsoft, que já dominava o segmento de programas de escritório e, nos últimos anos, lançou
o Office 365, que também permite
a oferta dos programas como serviço na internet, em lugar da venda
das licenças de software.
No Brasil, a Microsoft fechou
acordo em janeiro com o UOL
Host para a venda do seu pacote
Office 365 na internet. A multinacional já mantinha acordos com
80 distribuidores no país. Em entrevista recente, Eduardo Campos Oliveira, gerente-geral da
área de produtividade da Microsoft no Brasil, disse que as vendas
do Office 365 cresciam 20 vezes
mais rápido que a oferta do pacote anterior, o Business Productivity Online Suite (BPOS), que foi
adotado por 1,5 mil empresas no
Brasil, no intervalo de 18 meses.
Também competem nessa área
uma série de companhias que desenvolvem aplicativos para escritório usados nos dispositivos iPad
e iPhone, da Apple. O uso de aparelhos móveis em empresas se intensificou nos últimos anos, o que

David Gelles
Financial Times, de Nova York

Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
CNPJ nº 10.835.932/0001-08 - NIRE 26.300.032.929 - Companhia Aberta - RG.CVM 1.436-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração
da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE Realizada em 27 de Janeiro de 2012
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2012, às 13:00 horas, na ﬁlial da Companhia, localizada na Praia do Flamengo nº 78,
4º andar, reuniu-se o Conselho de Administração da CELPE, com a participação do Sr. Francesco Gaudio, Membro do Conselho Fiscal
da Companhia com a totalidade dos membros abaixo-assinados, que: tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o
seguinte assunto: Renovação do Mandato da Diretoria de Gestão de Pessoas – Após apresentação feita pelo Presidente do Conselho de
Administração, foi proposta a renovação do contrato da Diretoria de Gestão de Pessoas Sra. Lady Batista de Morais, brasileira, divorciada,
psicóloga portadora da carteiroa de identidade nº. 1.642.614 SSP/GO, inscrita no CPF/MF nº. 381.874.501-34, com endereço na Praia do
Flamengo, 78, 3º andar, Flamento, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretoria de Gestão de Pessoas com mandato até 27.01.2015. A
Diretora eleita declara para ﬁns do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6404/76, não estar incursa em qualquer dos crimes
previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro
de Atas de Reunião de Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta
apresentada. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai
assinada pelos Conselheiros de Administração, Marco Geovanne Tobias da Silva – Presidente do Conselho de Administração, André Luis
Dantas Furtado (suplente), Jorge Luiz Pacheco (suplente), Gonzalo Gomes Alcântara, Marcelo Maia de Azevedo Corrêa, Mário José-Ruis
Tagle Larrain (suplente) e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Confere com
o original lavrado em livro competente - Denise Faria – Secretária - Arquivamento: A ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco - JUCEPE, sob nº 12/969905-5 e registrada sob o nº 20129699055 conforme certidão passada e assinada em 24/02/2012
pelo Secretário-Geral, Roldão Alves Paes Barreto.

também alimenta a disputa entre
as companhias nas áreas de sistemas operacionais e aplicativos.
O reforço das vendas de programas para empresas possibilitará ao
Google reduzir sua dependência
em relação à receita gerada com
publicidade. No ano passado, da
receita total de US$ 37,9 bilhões,
96% foram obtidos com a venda de
anúncios. O restante resultou de
serviços e softwares para empresas.
Para Serpa, a redução de custos e a
necessidade menor de investimento
inicial são fatores que têm estimulado as companhias a adotar os programas na nuvem. No caso da SulAmérica, a expectativa é economizar
R$ 6,1 milhões em gastos com infraestrutura, suporte técnico e atualização de software, com a substituição de um pacote da IBM pelo Google Apps, afirma Cristiano Barbieri,
principal executivo de tecnologia da
SulAmérica. Percentualmente, a
economia será de 62% em cinco
anos. “Além da economia de custo, a
adoção dos softwares na nuvem possibilita maior mobilidade para os
funcionários”, observa Barbieri.
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Cristiano Barbieri, executivo de TI da SulAmérica: ganho de mobilidade

Na primeira fase, a SulAmérica
migrou 6,8 mil contas de correio
eletrônico para os centros de dados do Google e adotou serviços
de armazenagem de dados que
somam 7 terabytes (ou 7,17 mil
gigabytes). Em uma segunda etapa, a companhia vai adotar
softwares de produção de textos e

planilhas, de criação de sites na
internet, compartilhamento de vídeos e edição simultânea. O acordo prevê ainda o desenvolvimento de aplicativos com a tecnologia
do Google para as áreas de atendimento e vendas. A SulAmérica
tem 6,3 milhões de clientes e uma
rede de 30 mil corretores.

Encyclopaedia Britannica abandona o papel
Mídia

“Estou de coração partido”, disse o escritor A.J. Jacobs, que leu toda a obra

segmento. Em 2011, a receita total
da Totvs foi de R$ 1,3 bilhão.
Embora reconheça a permanência dos modelos tradicionais
de aquisição, a Totvs começa a
perceber o aumento do interesse
pelo novo formato. Essa procura
tem maior apelo entre as companhias de pequeno e médio porte,
público que sempre foi o maior
foco de atuação da Totvs e por
meio do qual a empresa se destacou na concorrência com multinacionais como SAP e Oracle.
Para a Totvs, as pequenas e médias empresas (PMEs) são aquelas
que faturam até R$ 100 milhões.
Além do acesso a tecnologias de
ponta sem a necessidade de grandes investimentos, o executivo
aponta outro fator para explicar o
maior apelo do software como serviço entre as PMEs. “A migração é
mais fácil, pois os sistemas dessas
empresas são menos complexos e
exigem menos adaptações”, diz.
Ele acrescenta que a demanda pela
nova oferta também existe nas
grandes companhias. Essa adoção,
porém, ainda está mais restrita a
módulos secundários dos sistemas
de gestão dessas empresas.

Depois de 244 anos, a Encyclopaedia Britannica vai parar de publicar sua versão impressa, de 32
volumes. Em vez disso, vai concentrar-se em seus esforços digitais,
em um marco que ressalta a mudança de rumo dos produtores de
conteúdo na era da internet.
Publicada pela primeira vez em
Edimburgo, na Escócia, em 1786, a
Encyclopaedia Britannica imprimiu
mais de 7 milhões de coleções, tornando-se pedra de toque cultural à
medida que o conhecimento era democratizado nos séculos XIX e XX.
“Estou de coração partido”, disse A.J. Jacobs, que leu toda a Encyclopaedia Britannica para seu primeiro livro, “The Know-It-All” (“O
Sabe-Tudo”, em tradução livre).
“Havia algo tão maravilhosamente concreto na versão impressa, e
eu amava a ideia de que todo co-

nhecimento do mundo podia estar contido naquelas páginas”.
O explorador Ernest Shackleton
levou alguns volumes da enciclopédia em sua malsucedida expedição
para a Antártica, e os teria queimado, página por página, para manterse aquecido. “Você não pode fazer isso com a internet”, disse Jacobs.
Jorge Cauz, presidente da companhia Encyclopaedia Britannica,
disse que abandonar a publicação
dos volumes impressos era um
passo necessário para a evolução
da companhia. “Nós vimos há algum tempo que isso aconteceria”,
afirmou. “Não se trata de nos defendermos da Wikipedia, mas precisamos diversificar e digitalizar.”
O crescimento da web reduziu
drasticamente as vendas da Britannica. De um pico de 120 mil coleções em 1990, o movimento caiu
para apenas 8,5 mil coleções da
edição vendida em 2010.
Ao apostar na web, Cauz vai entrar em uma disputa direta com a
Wikipedia, a enciclopédia on-line

BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A
CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60 - NIRE: 33.3.0029291-8 - Cia. Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13/2/12. 1. Data, Hora e Local: Às 10hs do dia 13/2/12, na
sede social da Cia., na Av. das Américas, 500, Bl 19, Sl 301-parte, Barra da Tijuca, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. 3. Mesa: Presidente: Ney
Prado Junior; Secretário: Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Abreu. 4. Resoluções Aprovadas: Foram abertos os trabalhos
da Reunião, tendo o presidente esclarecido aos conselheiros que a ata que se refere esta Reunião seria lavrada em forma de
sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei. 4.1. As seguintes matérias foram aprovadas, por unanimidade, pelos Conselheiros presentes: a) Aceitar a renúncia do Sr. Samuel Lasry Sitnoveter ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Cia., manifestada através de carta enviada à Cia. nesta data, outorgando à
mesma plena quitação com relação aos atos de gestão por ele praticados, tendo sido manifestado, por todos os membros do
Conselho de Administração, o agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Cia. durante o tempo em que ocupou o
cargo para o qual foi eleito. b) Eleger como Membro do Conselho de Administração nos termos do Art. 11 do Estatuto Social da
Cia. o Sr. Marcelo de Andrade Casado, brasileiro, divorciado, corretor de seguros devidamente habilitado e registrado na
SUSEP sob o nº 10.0474568, RG 3.809.493 SSP/PE e CPF/MF nº 697.421.544-49, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, na Av. 17 de Agosto, 2.483, apto. 3002-B, Ed. Margarida Pontes, bairro Casa Forte, que cumprirá o restante do mandato do Sr. Samuel, até dia 29/4/12. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião,
tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. 6. Conselheiros Presentes: Ney Prado Junior, Bruno Padilha de Lima Costa, Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Almeida, Fábio
Franchini. Confere com o original, lavrado no livro próprio. RJ, 13/2/12. Ney Prado Junior - Presidente; Luiz Carlos Almeida
Braga Nabuco de Abreu - Secretário. Conselheiros Presentes: Ney Prado Junior, Bruno Padilha de Lima Costa, Luiz Carlos
Almeida Braga Nabuco de Abreu, Fábio Franchini. Jucerja nº 2298993 em 5/3/2012. Valéria G.M. Serra - Secretária Geral.

gratuita e cujo conteúdo é feito pelos próprios usuários. A Wikipedia
tem largamente substituído a Britannica como principal fonte de
informação. A Wikipedia tem mais
de 3,7 milhões de verbetes, frente
aos 100 mil da Britannica.
Cauz disse que os verbetes da Britannica são checados por editores
profissionais, o que os torna mais
confiáveis que os da Wikipedia. Mesmo isso, no entanto, não a torna à
prova de falhas, ele reconheceu.
“Não vamos ser 100% precisos durante o tempo todo”, afirmou.
A Britannica também vai enfrentar uma tarefa difícil para fazer seu
conteúdo fácil de achar no meio online. Cauz disse que tem boas relações com o Google e o Bing, o serviço
de busca da Microsoft, mas que melhorar sua posição no ranking de
busca permanecia um desafio. “Os
algoritmos deles não diferenciam
fato de ficção e conteúdo de boa

qualidade do que não é de boa qualidade”, disse Cauz. “Nós poderíamos estar ganhando rios de dinheiro se fôssemos como a Wikipedia.”
O acesso on-line à Britannica estará disponível pelo preço de US$ 70
por ano — a cobrança será por número de usuários para empresas e
organizações — e parte do conteúdo
estará, em breve, disponível de maneira gratuita a todos os usuários.
A companhia Encyclopaedia Britannica tem se afastado da enciclopédia. Os softwares educacionais
agora representam 85% das receitas, enquanto 15% do faturamento
vem das vendas das versões impressa e on-line do conteúdo da enciclopédia. Cauz disse que a companhia
— uma empresa de capital fechado
— tem sido lucrativa há oito anos,
embora seja menor do que costumava ser. “Substituímos dinheiro
impresso por trocados digitais”, disse Cauz.

Ministério da
Saúde

AVISO DE CONVOCAÇÃO
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva convoca
empresas especializada em:
Locação de 01 Módulo de Ar Medicinal e 01 Módulo de Vácuo
Para fins de cadastramento com vista às futuras contratações. Os
interessados deverão comparecer em até 2 dias úteis após a data desta
convocação à Rua Marquês de Pombal, 125 – 9º andar – Centro das 09:00
às 16:00 - Rio de Janeiro – RJ, ou solicitar cadastramento através do
e-mail: (jmoreira@inca.gov.br, edaher@inca.gov.br).

