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Dados em risco
Ameaças de vazamentos de informações preocupam companhias

30

37

44

51

58

65

72

EUA Japão Índia Alemanha Reino Unido Canadá Brasil

Índice comparativo  (em %) Principais barreiras (em %)

Segurança

Desempenho/
disponibilidade

Retorno sobre o 
investimento

Conformidade

Complexidade 
na integração 

67

46

58

66
62

59
56

54

50

30

29

29

Falhas ou incidentes de segurança*

41

51

67

34

44 44

55

Adoção de computação em nuvem

Cenário é promissor para profissionais
De São Paulo

O mercado de aplicativos ga-
nhou força nos últimos cinco
anos, com a adoção crescente de
smartphones e o aumento no
número de usuários de redes so-
ciais. A partir de 2010, o volume
de softwares desse tipo cresceu
sobretudo entre os concorrentes
Android Market (atual Google
Play), Ovi Store (Nokia), Resear -
ch In Motion App World (da
RIM), Marketplace (Microsoft) e
Samsung Apps.

A pesquisa mais recente da con-
sultoria Gartner indica que, em
2011, as vendas mundiais de apli-
cativos movimentaram US$ 15 bi-
lhões, ante US$ 5,2 bilhões no ano
anterior — o que representa um
crescimento de 188%. A consulto-
ria estima que o mercado mundial
desses softwares ainda crescerá
242% em três anos, chegando a
US$ 52 bilhões até 2014.

Essa perspectiva de expansão
atrai milhares de profissionais da
computação e empresas. Por ser

uma área relativamente nova,
são comuns casos de jovens que,
nas horas vagas, desenvolveram
aplicativos e obtiveram milhões
de dólares em receita em poucos
dias ou semanas. A possibilidade
de competir em pé de igualdade
com grandes companhias atrai
ainda mais profissionais novatos
a esse segmento. A Apple tem
pouco mais de 200 mil desenvol-
vedores de aplicativos cadastra-
dos; o Google Play, do Google,
aproximadamente 100 mil.

O crescimento da receita, no en-
tanto, será inferior ao crescimento
no volume total de aplicativos ins-
talados. No ano passado, esse volu-
me mais que dobrou, passando de
8,2 bilhões para 17,7 bilhões de
downloads. A consultoria estima
que o volume chegará a 185 bi-
lhões até 2014, o que significa um
crescimento de 945% em três anos.

Até o ano passado, 81% do total
de downloads realizados nas lojas
de aplicativos eram de aplicativos
gratuitos e a tendência é de au-
mento das instalações desses

softwares. De acordo com o Gart-
ner, a maioria dos aplicativos à
venda possui um similar gratuito
ou um serviço semelhante na in-
ternet e os consumidores tendem
a pagar apenas por programas
que considerem apresentar al-
gum valor agregado.

Além da concorrência com
programas gratuitos similares,
outro fator que os desenvolvedo-
res de software devem considerar
é o pagamento de taxas às lojas de
aplicativos. Em média, 30% da re-
ceita com download dessas apli-
cações fica com as lojas e 70% com
o desenvolvedor. Por essa razão,
muitas companhias preferem
adotar o modelo de download
gratuito com a venda de bens vir-
tuais ou de versões mais sofistica-
das dos programas, como estraté-
gia para elevar a receita. Um estu-
do recente da BI Intelligence reve -
lou que, dois terços dos 100 apli-
cativos mais rentáveis da loja da
Apple são gratuitos, mas ofere-
cem algum bem virtual ou serviço
pago como complemento. (CB)

Cresce busca por aplicação empresarial
De São Paulo

A tendência das companhias
de adotar dispositivos móveis co-
mo tablets e smartphones para
tarefas fora do escritório provo-
cou um aumento da procura por
aplicativos para a área empresa-
rial e trouxe um ânimo novo a
desenvolvedores de software.

A brasileira N av i t a , especializa-
da na gestão de dispositivos, co-
meçou a desenvolver aplicativos
para aparelhos móveis em 2007.
Até hoje, a companhia já desenvol-
veu 150 softwares desse tipo, sen-
do 100 voltados para pessoas físi-
cas e 50 relacionados à gestão em-
presarial. Fábio Nunes, diretor de
operações da Navita, diz que os
aplicativos empresariais geram
mais receita que aqueles voltados
para os consumidores. “É difícil fa-
zer o usuário comum comprar um
aplicativo, mas as empresas preci-
sam de tecnologia para reforçar
sua força de vendas”, diz.

De acordo com Nunes, o valor
pago por aplicativos empresariais

varia entre R$ 50 mil e R$ 500 mil.
Atualmente, os tipos de software
mais encomendados são sistemas
de gestão empresarial (ERP, na si-
gla em inglês), programas de aná-
lise de negócios (BI) e de vendas.
Neste ano, o executivo estima que
a produção de aplicativos respon-
derá por 20% da receita da Navita,
projetada em R$ 25 milhões. No
ano passado, essa área de negócios
representava 12% da receita total,
que foi de R$ 17,2 milhões.

Paulo Camara, gerente da área
móvel da C i & T, diz que muitos
softwares para gestão empresarial
não foram desenvolvidos para uso
fora das companhias. Mas à medi-
da que os executivos usam mais
dispositivos móveis para tomar
decisões, as encomendas de apli-
cativos do tipo aumenta.

A Vertigo Tecnologia também
se concentra no desenvolvimento
de aplicativos de ERP, BI e softwa-
res de automação de forças de
venda. Embora possua aplicações
desse tipo já prontas para instala-
ção, as empresas têm preferido

encomendar aplicativos exclusi-
vos para atender às suas deman-
das, observa Bruno Badini, execu-
tivo-chefe da Vertigo. “A deman-
da dobrou neste ano e os aplicati-
vos já respondem por 20% do
meu negócio”, afirma, sem deta-
lhar dados financeiros.

Uma das áreas que demandam
aplicativos é a varejista. A brasi-
leira That One, lançou recente-
mente um aplicativo que permi-
te ao consumidor comprar nas
lojas sem precisar ir ao caixa.
Com a câmera do celular, o clien-
te fotografa o QR Code (código
que direciona o dispositivo mó-
vel para páginas na internet) e
pode concluir a compra usando
um serviço de pagamento móvel.
Denis Furtado, diretor da That
One, diz que o serviço é voltado
para o varejo de luxo. O aplicati-
vo foi adotado por uma rede e a
expectativa é de venda da tecno-
logia para dez companhias ainda
neste ano. “Há muita inovação
que pode ser implantada nos
aplicativos”, afirma. (CB)

S e g u ra n ç a
Moacir Drska
De São Paulo

Há muitos anos, a computação
em nuvem está no centro das es-
tratégias de tecnologia da infor-
mação (TI) de empresas de todos
os portes e segmentos. Mas a preo-
cupação com a segurança dos da-
dos tem impedido o avanço rápido
da adoção desse modelo, que per-
mite ao usuário acessar, via inter-
net, sistemas e recursos tecnológi-
cos, sem precisar manter os dados
em seu computador.

Um estudo realizado em junho
pela companhia americana de se-
gurança Trend Micro identificou
que 54% das empresas indicaram
a segurança da informação como

Ameaças impedem adoção mais rápida da ‘n u v e m’
a principal barreira para o inves-
timento em projetos de compu-
tação em nuvem. O desempenho
e/ou disponibilidade das aplica-
ções nesse modelo ficaram em se-
gundo lugar, com 50%. A pesqui-
sa envolveu 1,4 mil executivos de
TI de empresas de grande porte
de sete países.

Pela primeira vez, o levanta-
mento traz dados do Brasil, com
a participação de 200 executivos.
No mercado local, os resultados
mostram que a preocupação em
torno da segurança tem funda-
mento. O índice de companhias
brasileiras que relataram falhas
ou incidentes de perda de dados
com projetos de infraestrutura
na nuvem foi de 55% no interva-
lo de 12 meses contados a partir
de junho de 2011. O Brasil ficou

na segunda posição, atrás ape-
nas da Índia, com 67%.

Globalmente, a média de inci-
dentes avançou quatro pontos
percentuais em relação à ultima
edição do estudo, para 47%. A lista
inclui ameaças como invasões de
rede, roubo de dados e ataques pa-
ra tirar um site ou serviço do ar.

Na avaliação de Miguel Macedo,
diretor da Trend Micro, a dispari-
dade entre a média mundial e o ín-
dice brasileiro se dá pelo fato de
que a adoção da computação em
nuvem é menos madura no país se
comparada ao mercados desen-
volvidos. “O Brasil ainda sofre com
a falta de uma legislação específica
de crime digital e com a ausência
de investimentos mais robustos
em segurança”, disse Macedo.

Essa visão é reforçada pelo índi-

ce de incidentes em países como os
EUA e a Alemanha, que lideram a
adoção da computação em nuvem,
com taxas de 67% e 66%, respectiva-
mente. Esses mercados apresenta-
ram o menor percentual de inci-
dentes no período, com 34% na Ale-
manha, e 41% nos EUA. No ranking,
o Brasil apresentou a segunda taxa
mais baixa de adoção (56%), supe-
rior apenas à do Japão, (46%).

Macedo prevê que essa taxa de
adoção será maior no país a partir
deste ano no país. “A chegada da
Amazon, com uma oferta de segu-
rança fortemente estruturada, es-
tá fazendo com que os provedores
de infraestrutura em nuvem invis-
tam para competir no mesmo es-
tágio. Essa abordagem vai contri-
buir para derrubar o receio das
empresas”, opinou.

S of twa re Publicidade e criação sob encomenda ajudam a compensar preferência do público por itens grátis

A difícil tarefa de lucrar com aplicativos
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Danilo Toledo, sócio da I.ndigo: mais contratos depois do sucesso internacional do aplicativo sobre o casamento real

Cibelle Bouças
De São Paulo

A fórmula parece simples. Basta
aprender algumas linguagens de
programação, ter uma boa ideia e
desenvolver um aplicativo capaz
de atrair o interesse do público.
Depois, é oferecer o software nas
lojas de aplicativos — a preços que
variam de US$ 0,99 a US$ 999,99
por download —, e esperar que os
dólares comecem a jorrar.

Apesar de bem conhecido, no
entanto, o modelo de negócio em
torno dos aplicativos — os peque-
nos programas que dão vida a tele-
fones celulares, tablets e até PCs —
não é fácil de ser seguido. Existe
uma vasta oferta gratuita desse
programas e os criadores de
software não ficam com a receita
integral do que vendem: é preciso
pagar uma comissão à loja virtual.

A herança das primeiras fases da
internet, em que tudo era gratuito,
é um dos problemas mais sérios.
Acostumados a ter acesso a e-mail,
jogos, notícias e outros conteúdos
nos sites sem pagar nada por isso,
os usuários de smartphones conti-
nuam a dar preferência aos aplica-
tivos gratuitos. Um estudo da con-
sultoria Quanti Pesquisa de Merca-
d o, com 1.493 usuários de smart-
phones indicou que, em média, os
usuários instalam em seus apare-
lhos 12 aplicativos ao mês. Desse
total, a média de programas pagos
é de 1,4 — ou 11,7% do total, abaixo
da média mundial de 19%, segun-
do a consultoria G a r t n e r.

Para tornar o aplicativo tão ren-
tável quanto popular, os desenvol-
vedores adotam diferentes estraté-
gias. Danilo Toledo, sócio funda-
dor da brasileira I . n d i g o, tentou
diferentes formas de gerar receita
com aplicativos para dispositivos
móveis. “Existe a opção de oferecer
o download gratuito e vender es-
paço para anúncios publicitários,
mas não rende muito”, afirma.

Outra opção foi a oferta de apli-
cativos pagos, mas o sucesso de-
pende do grau de inovação do
software e de uma boa divulgação
na web, diz Toledo. O modelo mais
bem-sucedido foi a produção de
aplicativos para outras empresas.
A companhia ficou conhecida em
2011 por desenvolver o aplicativo
para a cobertura do casamento en-
tre o príncipe William e sua então
noiva Kate, encomendado pela
NBC News, pertencente à NBC Uni-
versal. O aplicativo foi um dos dez
mais baixados da Apple Store dos
Estados Unidos naquele ano, com
500 mil instalações, e chegou a ser
usado por 350 mil pessoas ao mes-
mo tempo. O sucesso ajudou a
I.ndigo a conquistar outros clien-
tes como Banco S a n t a n d e r, Harley
D av i d s o n , NBA, Universidade de
Stanford e AT & T.

“Nosso principal modelo é a ven-
da de aplicativos para empresas in-
teressadas em se aproximar dos con-
sumidores”, diz Toledo. Em 2011, a
I.ndigo registrou aumento de 50%
na receita, para R$ 2 milhões. No se-
mestre passado, as encomendas au-
mentaram 300%. Toledo prevê en-

cerrar o ano com receita de R$ 10 mi-
lhões e produção de 32 aplicativos,
ante 30 no ano anterior.

A Gaia Creative, que atua na pro-
dução de aplicativos há três anos,
também sustenta sua receita no
desenvolvimento de softwares pa-
ra outras companhias. “O Brasil
ainda vive a infância digital, gosta
de tudo grátis. Nossos aplicativos
não são feitos para venda, quem
paga por eles são as empresas”,
afirma Gil Giardelli, executivo-
chefe da Gaia Creative.

A companhia, que tem entre
seus clientes B M W, TA M e Grupo
Protege, recebe encomendas que
envolvem sobretudo serviços de
geolocalização e a oferta de ima-
gens e vídeos que possam ser com-
partilhados nas redes sociais. Giar-
delli diz que a demanda deste ano
dobrou de tamanho, mas a prefe-
rência do consumidor ainda é pe-
los softwares gratuitos. “O brasilei-
ro instala a maioria dos aplicativos
gratuitamente, é difícil fazê-lo pa-
gar ”, diz. A estimativa é que a recei-

ta deste ano será mais que dobro
da obtida em 2011, ficando entre
R$ 4,5 milhões e R$ 5 milhões.

Para companhias especializadas
em jogos, a estratégia é diferente. A
maioria delas adotou um modelo
conhecido como “f r e e m i u m” —  a
instalação é gratuita (“f r e e”), mas o
aplicativo oferece serviços mais so-
fisticados (“p r e m i u m”), que são
pagos. “É possível jogar sempre de
graça, ou comprar bens virtuais e
bônus de tempo”, diz Fabio Massu-
da, executivo-chefe da Mobjo y.

A companhia atua há cinco anos
e oferece nas lojas Google Play (do
Google) e iTunes (da Apple) sete
jogos, que são vendidos para todo
o mundo e têm como principal
mercado os Estados Unidos. Mas-
suda diz que o pagamento pela
instalação representa hoje a maior
barreira de entrada para aplicati-
vos de jogos no país. O executivo
não divulga dados financeiros da
empresa, mas diz que 70% da recei-
ta tem como origem a venda de
bens virtuais nos jogos. Os 30% res-
tantes vêm da venda de publicida-
de. A venda de espaço publicitário
em jogos ainda é pequena no Bra-
sil em comparação com o mercado
americano. “O modelo freemium é
o que tende a predominar no mer-
cado de aplicativos nos próximos
anos”, prevê.

Em entrevista recente ao Va l o r ,
Matias Recchia, sócio e executivo-
chefe da Vo s t u , também afirmou
que o modelo “f r e e m i u m” deve
predominar no mercado de jogos.
A companhia tem 85% de sua re-
ceita originada na venda de bens
virtuais e 15% em publicidade.
Uma das estratégias para elevar a
receita com anunciantes é criar
ações nos jogos patrocinadas por
grandes marcas, de forma que o
usuário possa adquirir moedas vir-
tuais ou bônus de tempo, pagos
pela companhia patrocinadora.
“No Brasil, as pessoas jogam em
média uma vez ao dia, durante
meia hora. Nesse intervalo, muito
pode ser feito para gerar receita”,
acrescenta Recchia.

Governo não abrirá mão
do Fistel, diz ministro
I n f ra e st r u t u ra
Juliana Colombo e
Guilherme Soares Dias
De São Paulo

O governo não pretende abrir
mão do recolhimento do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel), como meio para reduzir a
cadeia de impostos sobre o serviço
celular. O que continua em pauta é
a renúncia dessa taxa para novos
serviços como a comunicação en-
tre máquinas (M2M), aplicada em
rastreadores de veículos e leitores
de cartões de crédito, por exemplo.
As afirmações foram feitas ontem
pelo ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, durante reunião
anual com 326 empresários do se-
tor de telecomunicações, organi-
zada pelo Líderes Empresariais (Li-
de), de João Dória Jr.

Essas iniciativas fazem parte
da Lei do Bem, que será sanciona-
da pela presidente Dilma Rous-
seff na próxima semana, segun-
do o ministro. Entre as principais
medidas que constam da lei está
a desoneração das redes de fibra
óptica para as operadoras. Hoje,
a construção dessas redes pode
custar até R$ 2 mil por cada clien-
te de banda larga. Os empresá-

rios presentes ao evento reclama-
ram que esse custo inviabiliza a
expansão da infraestrutura.

No caso do serviço M2M, cada
máquina com esse tipo de chip teria
um imposto atrelado de R$ 39, como
acontece com os celulares. Mas o mi-
nistro informou que haverá desone-
ração de R$ 13 por máquina.

Para os smartphones, entretanto,
os estímulos não são referentes a im-
postos, e sim à produção nacional
desses aparelhos. Empresas como
SamsungeSonyjá fabricam parte de
seus celulares no Brasil. “Queremos
mais competidores, de modo que,
no Natal, já tenhamos smartphones
a R$ 200”, disse Paulo Bernardo. Na
semana passada, a Gradiente infor -
mou que irá produzir esses celula-
res, o que já havia sido anunciado
pela CCE e Semp Toshiba.

Em sua exposição, o ministro
das Comunicações lembrou que
de cada R$ 100 na conta de tele-
fonia móvel, R$ 38 são referentes
à impostos. “Mas só R$ 8 são fe-
derais”, afirmou. O ministro, en-
tretanto, disse que a receita com
o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
não pode ser retirada dos Esta-
dos, porque dependeriam des-
ses valores. “Temos de discutir
essa questão”, disse ele.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2012, Empresas, p. B3.




