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TELECOMUNICAÇÕES

EXPANSÃO

Tim lança aplicativo para compra de
créditos de telefones pré-pagos

Rede Hortifruti investe R$ 25 milhões em
novos negócios e ampliará número de lojas

A Tim lançou um aplicativo para recarga de créditos pré-pagos que
permite fazer o pagamento via cartão de crédito Visa, MasterCard,
Diners, Hipercard ou Elo. O aplicativo Recarga TIM está disponível
para usuários de aparelhos com sistema operacional Android e,
em poucos dias, acumulou mais de 10 mil downloads. Em breve,
a ferramenta será oferecida também para usuários de iPhone.

A Hortifruti, rede varejista de hortifrutigranjeiros, abrirá, até dezembro,
mais três unidades no país. Duas lojas ficarão no Estado do Rio de
Janeiro — no bairro de Ipanema e na cidade de Rio das Ostras —
e uma em São Paulo, conforme antecipou o BRASIL ECONÔMICO.
Hoje a rede tem 23 pontos de venda no Rio e no Espírito Santo.
A empresa investirá R$ 25 milhões em novos negócios.
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Dell prevê crescer 30% no
varejo brasileiro em 2012
fin
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Para avançar, fabricante quer expandir presença no interior do país. Em um ano,
companhia atingiu mil pontos de venda de 65 varejistas que vendem em todo o Brasil

INTERNET

Google muda
mecanismos
de busca
Reformulação valerá apenas
para os internautas americanos e
agilizará exibição de resultados

Alexandre Rezende

Fabiana Monte
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Desempenho da Dell
no ano fiscal de 2012*
RECEITA NO ANO

US$ 62,1 bilhões

fundamental para atingir alguns
clientes”, avalia Neiva.
No varejo, a Dell repete a estratégia usada em vendas diretas, com ofertas que aliam equipamento e serviços, como garantia estendida e assistência
técnica na casa do consumidor. Neste sentido, alvo da Dell
não é quem decide apenas por
preço. “Não queremos disputar o mercado de preço baixo e

1%

LUCRO LÍQUIDO (GAAP) NO ANO

US$ 3,49 bilhões

33%

2%

No quarto trimestre, a receita
atingiu US$ 16 bilhões

18%

No último trimestre, lucro líquido
(Gaap) foi de US$ 764 milhões
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NÚMEROS POSITIVOS

Receita dos países do grupo
dos Bric cresceu 10% no
trimestre e 15% no ano fiscal

Neiva: estratégia é criar ofertas que aliem produto e serviços

de

A Dell quer ampliar em 30% a receita gerada por negócios no varejo nacional até o fim do ano, impulsionada pela expansão, com foco no interior, de sua rede de parceiros. “O varejo cresce mais do
que outros canais de venda da empresa”, conta Daniel Neiva, diretor de vendas para consumidor final, pequenas e médias empresas. Até 2013, a meta é aumentar
dez vezes o negócio no setor.
Desde que deu início à estratégia para avançar no varejo, em julho passado, a Dell dobrou sua
presença. Atualmente, 1 mil pontos de venda de 65 redes de varejo oferecem produtos da fabricante. Metade está no Sudeste, 30%
no Nordeste; 10% no Sul e 10%
no Centro Oeste e Norte. O foco
inicial foram varejistas nacionais,
mas depois a empresa passou a
procurar redes regionais. “Eles
responderam por boa parte desse
crescimento. O interior tem muito potencial”, constata Neiva.
A ida para varejo foi uma reviravolta para a Dell, que se firmou como uma empresa de venda direta. A mudança ocorreu há cerca
de cinco anos e vem se intensificando, mas a fabricante não informa a divisão de receita em canais
diretos e indiretos. “O varejo é
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comprometimento de performance”, diz Neiva, acrescentando que, por isso, financiamento é importante.
Dados da GFK fornecidos pela Dell indicam que a empresa
cresceu 400% em um ano na faixa de preço superior a R$ 2 mil
no varejo, na qual tem cerca de
30% de mercado. “Neste segmento, somos líderes”, garante
Neiva. No ranking mundial de

Fonte: empresa

*divulgado em fevereiro

PCs da IDC, a Dell é a terceira fabricante em unidades vendidas.
A Frost&Sullivan projeta alta
de 68,67% em vendas de notebooks no país entre 2011 e 2013.
Desktops avançarão 15,78%. Na
Dell, laptops respondem por
90% das vendas diretas para
usuários finais. Isso se repete no
varejo. “65% dos PCs vendidos
no Brasil são para usuários finais”, completa Daniel Neiva. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 24.

Nem o pessoal de TI entende tudo sobre TI
Um em cada 20 entrevistados
pela Borland diz que aplicações
é uma “massa confusa”

Os custos exatos para manter
todas as aplicações corporativas atualizadas ainda são desconhecidos por quase metade dos
responsáveis pela área de tecnologia da informação das empresas. A constatação faz parte
de um estudo feita pela Vanson
Bourne, a pedido da empresa
de software Borland, com 590
diretores de tecnologia de nove países, incluindo 100 executivos do Brasil.

Fusões e aquisições
geraram um
ambiente “confuso”
de integração
de plataformas

admitem não conhecer esses
ambientes de forma detalhada,
sendo que um em cada 20 entrevistados confessou que seu ambiente de aplicações é uma
“massa confusa”.
Gastos desnecessários

Mas, por outro lado, a pesquisa mostra que 87% dos entrevistados já têm um processo e uma
estratégia para gerenciar seu
portfólio de aplicações, que prevê revisões constantes. Um dado também considerado relevante é que 56% dos executivos

Já 18% dos entrevistados afirmaram que contêm um legado que
ninguém faz ideia de como atualizá-lo e o mesmo percentual
confirmou que suas empresas
têm aplicações redundantes,
que estão consumindo recursos
desnecessários de TI. Além disso, 15% ressaltaram que proces-

sos de fusões e aquisições geraram um ambiente confuso de
aplicações, com pouca integração das soluções e uma falta de
clareza sobre quais delas podem ser descontinuadas.
O estudo estima que os custos
globais para atualização das aplicações atinge média de US$ 10,9
milhões, dos quais US$ 8,5 milhões são voltados especificamente à manutenção de sistemas que rodam em mainframes. E as expectativas são de
que esses custos cresçam uma
média de 9% ao longo dos próximos cinco anos. ■ IT Web

O Google está reformulando o
mecanismo de busca do site dos
Estados Unidos de maneira a fornecer a seus usuários acesso rápido a respostas sem que eles sejam obrigados a deixar a página
e acessar outros endereços.
O novo processo de busca é
baseado no que o Google chama de “gráfico de conhecimento” — o que significa que o site
tenta identificar de maneira rápida o contexto em torno das
palavras-chaves procuradas pelos usuários. “Ao longo dos
anos, conforme ferramentas de
busca evoluíram, as pessoas exigem mais”, disse o vice-presidente de engenharia do Google
e chefe de buscas, Amit Singhal. “Acreditamos que essa é a
próxima grande melhora na relevância de buscas”.
O redesign, que por enquanto afeta apenas usuários situados nos Estados Unidos e que
utilizam o website em inglês, será implementado gradualmente
a partir desta semana em plataformas desktop, celulares e tablets. O Google planeja eventualmente expandir as novas capacidades de busca para além
dos Estados Unidos, disse Singhal, sem especificar quando.
Muitos dos resultados terão
mais elementos gráficos, se
comparados à lista padrão de resultados de busca, como mapas
e fotos de resultados relacionados, muitas vezes em pop-ups
separados. A ideia é deixar que
usuários descubram que informações relacionadas são de interesse e cliquem para alcançálos, disse Stinghal.
A reformulação é o mais recente exemplo de empresas de
busca que estão deixando de
oferecer apenas uma lista de
links como resultado. Na semana passada, o Bing, da Microsoft revelou um redesign que inclui uma coluna de “visualização instantânea”. No ano passado, o Yahoo apresentou sua
“caixa de busca direta”.
Na semana que vem, o Google se apresenta à Comissão deNacional de Informática da França para depor sobre sua política
de privacidade. ■ Reuters

