
A Oracle firmou um acordo pa-
ra a aquisição da Collective Inte-
llect, desenvolvedora de solu-
ções em nuvem que permitem
às empresas monitorarem, com-
preenderem e responderem às
interações dos clientes em plata-
formas de redes sociais, como
Facebook e Twitter. Os valores
envolvidos na negociação não
foram revelados.

As principais soluções de ge-
renciamento e análise de dados
de vendas, marketing, servi-
ços, comércio e sociais da Ora-
cle, combinados com a Collecti-
ve Intellect e a recém-anuncia-
da aquisição em andamento da
Vitrue, deve criar a plataforma
de relacionamento social “mais
avançada e abrangente do mer-
cado”, afirma a empresa co-

mandada por Larry Ellison.
“Conseguir informações nas

conversas das redes sociais e co-
nhecer as intenções e os interes-
ses dos clientes ajuda as organi-
zações a criar produtos melho-
res e oferecer melhores servi-
ços. Os principais aplicativos na
nuvem da Collective Intellect
para monitoramento de mídias
sociais, combinados com a pla-
taforma de relacionamento so-
cial da Oracle, oferecem uma ex-
periência social completa a nos-
sos clientes”, afirmou em comu-
nicado Thomas Kurian, vice-
presidente executivo da Oracle
Development.

Com a integração da Collecti-
ve Intellect às soluções de moni-
toramento à plataforma social
da Oracle, possbilitará às organi-

zações de marketing criar cam-
panhas mais direcionadas e aju-
dar as equipes de serviços ao
cliente a responder com agilida-
de às avaliações em redes so-
ciais. Espera-se, também, que a
combinação permita às organi-
zações promoverem relações
mais sólidas com os clientes por
meio da compreensão inteligen-
te de suas conversas sociais.

Briga com a HP
Nesta semana, a HP acusou a
Oracle de violar um contrato ao
decidir que não produziria no-
vas versões de seu software de
banco de dados compatíveis
com sua linha de servidores. O
caso foi levado aos tribunais, nu-
ma disputa que deve durar se-
manas. ■ IT Web e Reuters

A News Corp, do empresário
Rupert Murdoch, assumiu o
controle total de sua joint ven-
ture asiática ESPN Star Sports
(ESS), ao comprar os 50% da
participação da Disney, encer-
rando uma parceria de 16 anos
na região. A ESS opera 28 redes
de transmissão de TV em 24 paí-
ses asiáticos.

A ESS possui direitos para as
Olimpíadas deste ano, em Lon-
dres, da transmissão de corridas
de Fórmula 1, entre outras atra-
ções mundiais. A News Corp
possui uma longa história de
uso de direitos esportivos para
guiar o crescimento de suas ope-
rações de TV.

“A aquisição pela News Corp
pela parte que nós não possuía-
mos (...) reforça nosso compro-
misso em fornecer programa-
ção de esportes incríveis para os

clientes em todo o mundo, e
particularmente, melhorar nos-
sa posição na programação de
esportes nos mercados emergen-
tes”, disse James Murdoch, vice-
presidente de operações.

Os detalhes financeiros do
acordo não foram revelados.
“Após 16 anos gerenciando con-
juntamente a ESS, decidimos
perseguir de forma independen-
te futuras oportunidades na
Ásia”, disse John Skipper, presi-
dente da ESPN. ■ Reuters

Profissionais de segurança em
computação nos Estados Uni-
dos e na Europa alertaram que
possuem evidências de que a re-
de social de busca de empregos
LinkedIn sofreu violações de da-
dos que comprometeram as se-
nhas de um número ainda incer-
to de usuários.

O LinkedIn afirmou via Twit-
ter que era impossível confir-
mar que a violação de dados ti-
nha ocorrido. “Nossa equipe
continua investigando”, disse
no Twitter.

Profissionais de segurança
descobriram documentos com
cerca de 6,4 milhões de senhas
codificadas, nesta semana, ten-
do suspeitado que eram de
membros do LinkedIn já que al-
gumas senhas incluíam a palava-

ra “LinkedIn”, disse Graham
Cluley, um consultor-sênior de
tecnologia na fabricante britâni-
ca de softwares Sophos.

E-mails
Os dados foram encontrados
em sites nos quais hackers de to-
do o mundo frequentemente
trocam informações roubadas,
incluindo senhas.

Os arquivos incluem apenas
senhas e não os endereços de
e-mails correspondentes, o que
significa que as pessoas que fize-
ram o download do arquivo e de-
codificaram as senhas não pode-
ram acessar os perfis facilmen-
te, dizem os especialistas.

Ainda assim, analistas disse-
ram que é provável que os ha-
ckers que roubaram as senhas
também tenham os endereços
de e-mails correspondentes e
poderiam acessar suas con-
tas. ■ Reuters
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A Associação Brasileira de Estilistas (Abest) trará ao Brasil dois grandes
nomes do mundo editorial: Ilaria Pasquinelli, do The Guardian, e
Amanda Hearst, da Hearst Corporation, que estarão pela primeira vez
no São Paulo Fashion Week, que acontece de 11 a 16 de junho, no
Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. O objetivo é apresentar
a moda brasileira e as coleções dos estilistas associados à entidade.

O Chrysler Group do Brasil sobe a Serra da Mantiqueira onde faz ação
promocional dos modelos Jeep Compass, Cherokee, Grand Cherokee e
Wrangler, o Dodge Journey, a Ram 2500 e os Chrysler Town & Country
e o novo 300C poderão ser experimentados por quem aprecia
sofisticação, design e tecnologia, sem deixar de lado força e aventura.
A ação segue até o dia 5 de agosto, sempre de quinta a domingo.

Companhia adquire Collective Intellect, de computação emnuvem

A companhia estatal italiana de
financiamento Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) está pronta para
ajudar a Telecom Italia a finan-
ciar a próxima geração de rede
de banda larga, afirmou o presi-
dente do Conselho da CDP, Fran-
co Bassanini.

“A questão é perguntar se a
Telecom Italia pretende fazer es-
te investimento. (...) Estamos
prontos para contribuir ao to-
mar parte no financiamento des-
tes investimentos com a CDP”,

disse o executivo. Em maio, um
fundo controlado pela CDP in-
formou que iria investir até ¤
500 milhões para ajudar a finan-
ciar um projeto da companhia
de fibra ótica Metroweb, um pla-
no que, segundo analistas, pode
criar uma ameaça competitiva
para a Telecom Italia. A Itália
ainda fica atrás de parte da Euro-
pa em penetração de banda lar-
ga, com apenas 49 % das casas
conectadas, contra uma média
europeia de 61%. ■ Reuters

LarryEllison,presidente: apostasemgerenciamentodedadosdevendas,marketingeserviços
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




