
A Telefônica/Vivo passa a bri-
gar por uma fatia do mercado
brasileiro de computação na nu-
vem, que permite que empresas
contratem serviços de tecnolo-
gia da informação de acordo
com o que a necessidade delas e
pagar pelo que consomem.

Para disputar esse segmento,
a operadora lançou ontem no
país a sua oferta batizada de Vi-
vo Cloud Plus, que tem como
principal alvo grandes e médias
companhias.

O serviço será prestado em
parceria com a Cisco e com a Vir-
tual Computing Enviroment
(VCE). Inicialmente, a operado-
ra vai oferecer infraestrutura de
TI, com a oferta de armazena-
mento, processamento e bac-
kup na nuvem por meio de seu
data center instalado em São
Paulo, que funciona conectado
com outros quatros centro de
dados da América Latina, locali-
zados na Argentina, Chile, Co-
lômbia e Peru.

"Os investimentos da Telefô-
nica/Vivo foram superiores a
R$ 500 milhões nos últimos
três anos apenas em data center
para atender clientes externos e
internos. Já nos serviços de
cloud, os investimentos globais
são superiores a € 100 milhões
em três anos.", afirma Maurício
Azevedo, diretor executivo do
segmento Corporativo da opera-
dora no Brasil.

Azevedo estima que o Vivo

Cloud Plus deverá responder
por um terço do crescimento to-
tal dos serviços de TI da Telefô-
nica/Vivo em 2012.

Somente na América Latina,
a companhia atende, neste seg-
mento, mais de duas mil empre-
sas e, entre as mil maiores com-
panhias, 30% utilizam os servi-
ços de conectividade da opera-
dora. Dados da consultoria IDC
projetam que o mercado brasi-
leiro de computação em nuvem
deverá movimentar R$ 1 bilhão
até 2014.

A primeira operadora brasilei-
ra a lançar serviço na nuvem foi
a Oi, em fevereiro. Sua oferta é
o Smart Cloud, que tem 58 clien-
tes em fase piloto. ■

O Yahoo, maior portal de inter-
net dos Estados Unidos, está de-
mitindo 2 mil pessoas, o corres-
pondente a 14% de sua força to-
tal de trabalho. A medida tem
como objetivo cortar custos e
acelerar a recuperação de suas
receitas. No fim de 2011, a com-
panhia tinha 14 mil empregados
em todo o mundo.

As demissões não deverão afe-
tar as operações brasileiras, de
acordo com a assessoria de im-
prensa local.

Os desligamentos deverão ge-
rar economias de US$ 375 mi-
lhões por ano à companhia.
“As medidas são um passo im-
portante para um novo Yahoo,
menor, mais ágil, mais rentável
e mais bem-equipado para ino-
var com a velocidade que nos-
sos clientes e o mercado exi-
gem”, disse o presidente da em-
presa, Scott Thompson. O exe-
cutivo, que ingressou na compa-
nhia em janeiro desse ano, tem
a missão de reorganizar a com-
panhia e revertendo a queda

nas vendas de publicidade onli-
ne - terreno perdido para o Fa-
cebook e para o Google. A recei-
ta do Yahoo no ano passado foi
de US$ 1,17 bilhão, o menor de-
sempenho da companhia nos úl-
timos anos.

Thompson quer focar o por-
tal em novos projetos de mídia
e em ferramentas tecnológicas
que possam dar apoio para os
novos anunciantes.

Em meio a problemas finan-
ceiros, a companhia também
trava uma briga com o gestor de
fundo de hedge Daniel Loeb. O
investidor, à frente da Three
Points, quer indicar quatro no-
vos diretores para o conselho
do Yahoo. O fundo, que tem
5,8% de participação no Yahoo,
é o maior acionista da compa-
nhia. ■ Bloomberg e Reuters
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A Amazon.com está tentando
atrair alguns dos bilhões de dóla-
res publicitários gastos todo
ano por empresas de bens de
consumo embalados, incluindo
a Kimberly-Clark, enquanto a
maior rede de vendas on-line
busca novas fontes de cresci-
mento de receita.

A vice-presidente de vendas
e publicidade global da Ama-
zon, Lisa Utzschneider, cha-
mou o mercado de publicidade
de mercadorias embaladas de
uma "grande oportunidade" du-
rante um discurso ontem numa
conferência em San Francisco.

Os gastos em publicidade des-
te mercado se aproximarão de
US$ 5 bilhões até 2015, o dobro
do nível no ano passado, de
acordo com levantamento da

eMarketer, uma empresa de pes-
quisa de mercado na Internet.

A Amazon começou a vender
anúncios para outras empresas
em seus websites há cerca de
seis anos e agora lança campa-
nhas para que apareçam em
seus aparelhos Kindle. O esfor-
ço pegou fôlego no ano passa-
do, colocando a empresa em
competição com o líder de anún-
cios na internet, o Google.

Utzschneider disse que a

Amazon lançou negócios de
anúncios na França e no Cana-
dá nessa semana, somando-se
às equipes que a empresa já
tem nos Estados Unidos, Reino
Unido, Alemanha e Japão. “Te-
mos observado de perto o pro-
gresso da Amazon em oportuni-
dades de anúncio e acredita-
mos neles quando eles dizem
que isso é só o começo", disse o
analista Ben Schachter, do Mac-
quarie Securities. ■ Reuters

O WhatsApp, um serviço de
mensagens instantâneas para
celulares que vem crescendo ra-
pidamente, negou que represen-
te uma ameaça para as operado-
ras de telefonia móvel e o di-
nheiro que ganham com trans-
missão de torpedos.

Em lugar disso, seu co-fun-
dador, Brian Acton declarou
em uma de suas raras entrevis-
tas que seu aplicativo estava
ajudando as operadoras a atrair
mais usuários para serviços de
dados, os quais em longo prazo
se provarão ainda mais lucrati-
vos para elas.

O WhatsApp é o mais bem-
sucedido entre os diversos apli-
cativos que usuários podem bai-
xar para seus celulares para
compartilhamento de mensa-
gens, fotos e vídeos.

O aplicativo é popular por-
que, enquanto muitas operado-
ras cobram por mensagem de
texto, as mensagens do WhatsA-
pp são enviadas usando os servi-
ços de dados das operadoras.

De acordo com a Allot Com-
munications, que monitora o
tráfego de internet, o WhatsA-
pp respondeu por 18% da banda
utilizada em mensagens de tex-
to em 2011, ante 3% em 2010.

Há pouca dúvida de que o
crescimento de aplicativos co-
mo o WhatsApp resulta em que-
da no tráfego de torpedos. Ste-
fan Zehle, presidente-executi-
vo da consultoria britânica Co-
leago, afirmou em texto publica-
do em janeiro que as operadoras
de telefonia móvel de Taiwan re-
portaram declínio de 12% no vo-
lume de seus torpedos em 2011,
queda que ele atribuiu direta-
mente à adoção do WhatsApp
por mais usuários.

O WhatsApp não revela mui-
tos dados sobre suas operações.
Acton repetiu dois números que
ele diz demonstrar a espetacu-
lar ascensão da empresa: em ou-
tubro, dois anos depois de seu
lançamento, o volume de men-
sagens transmitido pelo What-
sApp era de 1 bilhão ao dia. Qua-
tro meses mais tarde, o serviço
havia atingido a média de 2 bi-
lhões de mensagens diárias.

Diferente de muitas empre-
sas iniciantes, a WhatsApp não
depende de publicidade. Ela co-
bra o uso do aplicativo após o
primeiro ano. ■ Reuters

Amazon tenta ampliar anúncios on-line

O Grupo EBX, do bilionário Eike Batista, anunciou ontem que a IBM
adquiriu 20% de sua controlada SIX Automação. O valor da compra
da participação não foi revelado. Além da venda de uma fatia da
SIX Automação, o acordo entre as companhias inclui a terceirização
de atividades operacionais de tecnologia da informação da EBX
com a IBM em um contrato de dez anos, avaliado em US$ 1 bilhão,
segundo informa comunicado da EBX à imprensa. Reuters

Thompson,contratadoemjaneiroparacolocaroportalnoseixos

INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS*

Empresa atenderá clientes 
locais pelo data Center no 
Brasil conectado com outros 
na América Latina 

R$ 500 milhões 
DATA CENTER NO BRASIL  

¤ 100 milhões 
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 
Serviço deverá movimentar
R$ 1 bilhão até 2014

98% dos executivos brasileiros 
consideram que esse modelo terá 
crescimento significativo no Brasil  

Fonte: Telefônica/Vivo e IDC
*Recursos aplicados nos últimos três anos

OFERTAS GLOBAIS DE NUVEM 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6, 7 e 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 17




