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Est rat é g i a Companhia faz parceria com Stefanini
para impulsionar vendas de programas de gestão

Microsoft reforça
área de softwares
de negócios no país

RÉGIS FILHO / VALOR

Kirill Tatarinov, presidente da divisão de softwares de negócios da Microsoft: atenção à computação em nuvem

Cibelle Bouças
De São Paulo

A Microsoft vai reforçar a opera-
ção que mantém no Brasil no seg-
mento de softwares voltados às
áreas de negócios, como os progra-
mas para relacionamento das em-
presas com seus clientes (CRM, na
sigla em inglês) e os de gestão em-
presarial (ERP). Além de trazer ao
país novas versões desses progra-
mas, a companhia reforçará parce-
rias com distribuidores da região.

A divisão de softwares de negó-
cios inclui os programas de CRM e
ERP, os pacotes de programas de
escritório Office 2010 e Office 365
(para internet) e o programa de
comunicação unificada Lync. No
segundo trimestre fiscal de 2012,
encerrado em dezembro do ano
passado, essa divisão registrou
uma receita de US$ 6,3 bilhões, 3%
acima do verificado no mesmo pe-
ríodo do ano fiscal anterior. As

vendas de softwares de CRM e ERP,
no entanto, cresceram a taxas de
dois dígitos no período, afirmou
Kirill Tatarinov, presidente da divi-
são de soluções de negócios da Mi-
crosoft, em vista ao Brasil.

“Houve um crescimento forte
da demanda em 2011 e a tendên-
cia é de uma expansão significati-
va neste ano, com o lançamento
das novas versões dos softwares”,
afirmou o executivo ao Va l o r . Tata-
rinov observa que os softwares de
ERP e CRM da Microsoft são usados
por aproximadamente 2 milhões
de usuários no mundo e a deman-
da cresce mais de 10% ao ano.

Além da substituição de versões
antigas pelas novas, lançadas em
outubro do ano passado, o seg-
mento de softwares de negócios é
favorecido por uma demanda
aquecida. “Esse é um dos segmen-
tos de software que mais crescem
no mundo”, afirma Tatarinov. De
acordo com estimativas da consul-

toria IDC, o mercado de CRM e ERP
movimentou no mundo US$ 64 bi-
lhões. No Brasil, esse segmento
movimentou US$ 1,5 bilhão. “É
uma participação pequena no
mercado mundial. No entanto, o
Brasil é o país com a maior taxa de
crescimento, de 12% ao ano, e com
potencial de expansão nos próxi-
mos anos”, afirma Tatarinov.

O executivo vê como mercado
potencial as companhias de pe-
queno e médio portes. Os softwa-
res de CRM e ERP são compostos
por vários módulos, são comple-
xos e levam meses para serem im-
plantados. Devido a essa comple-
xidade e ao preço — sua implanta-
ção pode chegar a custar alguns
milhões de reais, dependendo do
porte da empresa —, esses softwa-
res eram adotados basicamente
por companhias de grande porte.

A Microsoft pretende levar essas
tecnologias às empresas de peque-
no e médio portes. Para isso, de-

senvolveu versões dos softwares
para uso via internet. Em vez de
comprar servidores e softwares pa-
ra instalar esses programas no es-
critório, as empresas pagam uma
mensalidade para usar os progra-
mas, que ficam armazenados em
centros de dados da Microsoft e
podem ser acessados via web. “A
adoção de softwares na nuvem
cresceu fortemente nos últimos 12

meses”, afirma Tatarinov. Segundo
ele, de cada três usuários que com-
pram programas da Microsoft,
dois preferem a versão que pode
ser acessada por internet.

Para atrair novos contratos de
empresas de pequeno e médio
portes no país interessadas nos
softwares na nuvem, a Microsoft
fechou uma parceria com a Stefa -
nini, companhia brasileira de ser-

viços de tecnologia da informação
(TI), para fazer a distribuição dos
softwares de CRM e ERP da multi-
nacional. A Microsoft mantém no
país parceria com 30 distribuido-
res de grande porte e 300 reven-
das. “A parceria nos permitirá am-
pliar o portfólio para os clientes no
Brasil e no exterior”, afirma Moni-
ca Herrero, executiva-chefe da Ste-
fanini no Brasil.

Level 3 acirra disputa na oferta de
redes para transmitir vídeo na AL
I n f ra e st r u t u ra
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Com a aquisição da Global
Crossing concluída, a Level 3 con -
sidera-se pronta para trazer no-
vas ofertas para o Brasil e a Améri-
ca Latina. As principais apostas
da companhia serão nas áreas de
transmissão de TV e entrega de
conteúdo na internet (“content
delivery network”, ou CDN).

De acordo com Pablo Alberto
Yañez, vice-presidente da área de
dados da companhia para a re-
gião, essas duas áreas não eram
muito exploradas pela Global
Crossing, mas têm grande poten-

cial de crescimento por conta do
aumento no uso de internet e da
transmissão de grandes eventos
como a Copa e a Olimpíada.

Na área de TV, o objetivo é ofere-
cer a canais e operadoras infraestru-
tura de fibra óptica e serviços ligados
à geração de conteúdo e à captação
de material enviado pelas progra-
madoras. Na internet, a ideia é fe-
char acordos com empresas aéreas,
sites de comércio eletrônico e prove-
doras de vídeo on-line, e operar co-
mo uma espécie de espelho das in-
formações que eles colocam na in-
ternet. Com isso, os dados ficam ar-
mazenados em estruturas menos
distantes do local de onde o inter-
nauta faz um acesso, o que tem po-
tencial para aumentar a velocidade

com que eles são apresentados no
celular, computador, TV ou tablet.
Segundo o executivo, um site pode
ser acelerado em cerca de 50% quan-
do está armazenado em um CDN. “O
internauta tem paciência para espe-
rar só um segundo para uma página
carregar ”, diz.

A Level 3 já oferece esse serviço
para empresas como a Netflix e a
H B O. A expectativa é fechar o ano
com receita de US$ 1 milhão com o
serviço na América Latina. Até 2016,
o volume pode chegar a US$ 80 mi-
lhões. A receita total da companhia
em 2011 foi de US$ 4,3 bilhões.

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Pablo Alberto Yañez, da Level 3: transmissão de eventos como Copa e Olimpíada

Direitos autorais
Andrew Edgecliffe-Johnson
Financial Times, de Nova York

O Spotify, serviço de músicas di-
gitais que busca levantar fundos
em rodada de financiamento que
pode avaliar a empresa em
US$ 4 bilhões, quer ir além do pró-
prio site e tornar suas músicas dis-
poníveis para qualquer blogueiro,
site de notícias ou artista que quei-
ra oferecê-las na internet.

Anunciado ontem, o Spotify Play
Button, é um “widget ” (componente
de software) que pode ser inserido
em sites, da mesma forma que o
YouTube ou o Vimeo facilitaram o
processo para que outras páginas da
internet incluíssem seus vídeos.

Entre as empresas que vêm se re-
gistrando para ter o serviço estão

sites de blogs, como o Tumblr; de
notícias, como o “The Guardian” e
“The Huffington Post”; de revistas,
como a “Pe o p l e” e “Time Out”;  e de
publicações musicais, como a
“NME” e “Rolling Stone”.

Giles Cottle, analista da Informa
Telecoms & Media, descreveu o
lançamento como um “passo de
imensa importância”.

O S p o t i f y, com alta integração
com o Facebook, não está cobrando
pelo Play Button, mas a empresa vai
se beneficiar se a estratégia expandir
seu alcance a ponto de ajudá-la a re-
crutar novos assinantes pagos.

Charlie Hellman, diretor de de-
senvolvimento de produtos, disse
ao “Financial Times” que o Play
Button vai gerar receitas para os ar-
tistas em sites que, de outra forma,
não teriam músicas ou as oferece-
riam sem licenciá-las.

As perspectivas de crescimento da
empresa vêm sendo acompanhadas
de perto, já que o Spotify se empe-
nha em obter recursos em uma nova
rodada de financiamento.

Fontes a par das negociações in-
formaram que a empresa pode le-
vantar centenas de milhões de dó-
lares para expandir-se além dos 13
países onde atua. Com a transação,
seu valor alcançou quase o quá-
druplo do US$ 1,1 bilhão que tinha
no terceiro trimestre de 2011.

A empresa tem cerca de 3 mi-
lhões de assinantes e vem conven-
cendo mais de 20% dos usuários de
seu serviço limitado gratuito a pas-
sar a pagar pelo acesso ilimitado.
As comissões pagas aos detentores
dos direitos autorais continuam
representando uma despesa signi-
ficativa para o Spotify.

A indústria fonográfica conti-

nua dividida sobre o Spotify, com
muitos executivos vendo o site co-
mo o concorrente mais forte da lo-
ja de músicas digitais iTunes, da
Apple. Alguns artistas, no entanto,
não liberam suas músicas, temen-
do que o modelo de “streaming”
(transferência contínua, sem có-
pia) das músicas canibalize as ven-
das de seus álbuns completos.

O Spotify já havia divulgado, no
fim de 2011, que abriria sua platafor-
ma para programadores externos, a
exemplo da Apple e do Fa c e b o o k .

Executivos do setor fonográfico
disseram acreditar que o novo servi-
ço pode ajudar o Spotify a evitar pro-
blemas de tráfego enquanto nego-
cia com investidores, mas acrescen-
taram que o Spotify terá dificuldade
para estender o acesso gratuito se
não renegociar contratos com
os donos dos direitos autorais.

.

Curtas

Prejuízo maior na Nokia
A Nokia anunciou ontem a revi-

são de suas projeções para os re-
sultados do primeiro trimestre. A
companhia estima que a margem
operacional no período foi de cer-
ca de três pontos percentuais ne-
gativos. A projeção anterior era de
algo em torno de dois pontos per-
centuais. De acordo com a Nokia,
o desempenho do trimestre foi
afetado pela maior competitivida-
de no segmento de smartphones e
a queda nas margens de lucro.

Conteúdo da web no STF
O Supremo Tribunal Federal

(STF) vai ser responsável por de-
cidir se os provedores de inter-
net têm o dever de fiscalizar o
conteúdo das páginas que hos-
peda e retirá-lo da web quando
for ofensivo com efeito de reper-
cussão geral. Após ser avaliadas
por instâncias inferiores, a cha-
mada “repercussão geral” será
discutida pelo STF no julgamen-
to de um recurso extraordinário
do Google Brasil.

Spotify planeja levar música para sites e blogs
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada em 13 de março de 2012, às 14h00, na Rua Lourenço Marques, 158, 
13° andar - parte, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100. 2. Convocação e Presença: Convocação 
realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Francisco Jose Morandi 
López, Antonio Carlos de Oliveira, Sidney Simonaggio, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco 
Luiz Scagliusi e a Sra. Cibele Castro. Presentes, ainda, os Srs. Sebastião Bergamini Júnior, Luiz Ferreira 
Xavier Borges e Maria Carmen Westerlund Montera, membros do Conselho Fiscal da Companhia, e o 
representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., 
o Elton Silva. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e 
secretariados pelo Sra. Karina Oliveira Maffei. 4. Ordem do Dia: 1) Demonstrações Financeiras e 
correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório da Administração, relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; 2) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Companhia, prevista para ocorrer no dia 16 de abril de 2012; 3) Plano de Negócios da 
Companhia, referente aos exercícios sociais de 2012 a 2016; e 4) Panorama dos negócios da Companhia. 
5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a 
presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade, as 
Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas e o Relatório da Administração, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, bem como a submissão desses 
documentos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia prevista para ocorrer no dia 16 de abril de 
2012, conforme apresentado pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, profissional indicado pela Companhia. 
5.2. Aprovaram, por unanimidade, a proposta da Diretoria, conforme apresentado pelo Sr. Rinaldo 
Pecchio Junior, a ser submetida à Assembleia Geral de Destinação do Resultado, face à apuração do lucro 
líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, no montante total de R$436.885.372,05 
(quatrocentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e 
cinco centavos) que acrescido do ajuste de: (i) avaliação patrimonial, no valor de R$26.375.740,21 (vinte 
e seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos); e 
(ii) dividendos e juros sobre capital próprio prescritos próprio e de controlada, no valor de R$3.035.588,49 
(três milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e, ainda, 
deduzida a constituição de reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício ajustado, nos 
termos do artigo 193 da Lei n° 6.404/76 e alterações posteriores, no valor de R$23.163.055,61 (vinte e 
três milhões, cento e sessenta e três mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), perfaz um 
total a destinar de R$443.133.645,14 (quatrocentos e quarenta e três milhões, cento e trinta e três mil, 
seiscentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos). Considerando que o resultado do exercício, já 
comprometido com as destinações legais e estatutárias, eventualmente se torne insuficiente para o 
financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades sociais, bem como para 
eventual reforço do seu capital de giro, será retido em reserva estatutária o valor de R$136.765.753,34 
(cento e trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta 
e quatro centavos), nos termos do parágrafo 3º do artigo 23 do Estatuto Social, de forma que resta a ser 
destinado o saldo remanescente do lucro líquido ajustado no valor de R$306.367.891,80 (trezentos e 
seis milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), 
da seguinte forma: 5.2.1. R$128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais), equivalente a 
R$1,346503073 para cada ação ordinária, deliberados e aprovados na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 10 de agosto de 2011 “ad referendum” da Assembleia Geral, pagos em 23 
de setembro de 2011, aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 10 de agosto de 
2011; 5.2.2. R$20.987.891,80 (vinte milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e 
um reais e oitenta centavos), equivalente a R$0,220783288 para cada ação ordinária, como juros sobre 
o capital próprio, não imputáveis ao dividendo obrigatório, deliberados e aprovados na Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 06 de dezembro de 2011 “ad referendum” da Assembleia 
Geral, a serem pagos até o final do exercício social de 2012, sendo que a efetiva data de pagamento será 
determinada pela Assembleia Geral da Companhia. Não estarão sujeitos a qualquer atualização 
monetária ou remuneração correspondente aos juros sobre o capital próprio, entre a data de sua 
aprovação pelo Conselho de Administração e o seu efetivo pagamento aos acionistas que eram titulares 
de ações da Companhia na data-base de 06 de dezembro de 2011; 5.2.3. R$157.380.000,00 (cento e 
cinquenta e sete milhões, trezentos e oitenta mil reais), equivalente a R$1,655567607 por ação ordinária, 
a ser declarado como dividendos complementares na Assembleia Geral da Companhia prevista para 
realizar-se em 16 de abril de 2012 e pagos em 16 de maio de 2012 aos acionistas titulares de ações da 
Companhia na data-base de 16 de abril de 2012.  5.3. Aprovaram, por unanimidade, a convocação da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, prevista para ocorrer no dia 16 de abril de 
2012, para tratar da seguinte ordem do dia: (A) em Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar, discutir 
e votar as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e a distribuição de dividendos; 
(iii) eleger os membros do Conselho do Fiscal; e (B) em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o 
montante da remuneração global anual dos Administradores e da remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal. 5.4. Aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios Anual referente ao exercício 
social de 2012 e o Plano de Negócios Quinquenal, referente aos exercícios sociais de 2012 a 2016, 
incluindo os cenários e perspectivas de negócios, objetivos estratégicos, as principais premissas em 
relação aos indicadores operacionais e programa de investimento e resultados financeiros, nos termos 
apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, profissional indicado pela Companhia. Os Planos de 
Negócios acima aprovados estão condicionados à aprovação pela BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 
e AES Holdings Brasil Ltda., em sede de reunião prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos 
do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, 
conforme alterado por seus primeiro e segundo aditamentos. 5.5. Tomaram conhecimento do panorama 
dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, financeiro e jurídico. 
6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, 
sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. 
São Paulo, 13 de março de 2012. Assinaturas: Mesa: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira - 
Presidente; Karina Oliveira Maffei - Secretária. Conselheiros de Administração: Francisco Jose Morandi 
López, Antonio Carlos de Oliveira, Sidney Simonaggio, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco 
Luiz Scagliusi e Cibele Castro. São Paulo, 13 de março de 2012. Certifico que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada em livro próprio. Karina Oliveira Maffei - Secretária. JUCESP nº 125.781/12-0 em 
21/03/2012 - Gisela Simiema Ceschim - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 abr. 2012, Empresas, p. B3.




