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CONSTRUTIVO TEM NOVO DIRETOR EXECUTIVO

Com o objetivo de consolidar o espaço da companhia no mercado de
SaaS (do inglês, Software as a Service), em especial no segmento de Ar-
quitetura, Engenharia e Construção (AEC), Cesar Calderaro foi nomeado
diretor executivo do Construtivo, empresa fornecedora de solução para
gestão de projetos e processos para o setor de engenharia. Na compa-
nhia, o executivo iniciou sua carreira como gestor de contas e, em 2010,
passou a ocupar a posição de gerente comercial. Antes, atuou na GC Sis-
temas, onde ocupou o cargo de coordenador técnico. “Trabalhamos para
aumentar a velocidade no atendimento às demandas do mercado e de
atingir crescimento de 30% no faturamento deste ano”, diz Calderaro.

A Ipsos Brasil no-
meou Alexandre de
Saint-Léon como no-
vo presidente no Bra-
sil, função anterior-
mente ocupada por
Odmar Almeida Fi-
lho. O executivo se re-
portará diretamente
à Jim Smith, presi-
dente para as Améri-
cas. No Brasil desde
abril de 2011, o exe-
cutivo ocupava ante-
riomenete o posto de
diretor das divisões
de Loyalty e Alfacom.
Licenciado em Filo-
sofia pela Universi-
dade de Sorbonne,
em Paris, Saint-Léon
iniciou sua carreira
profissional em 1999
na sede do grupo, na
capital francesa. Ao longo de seis anos, assumiu vários
cargos até se tornar diretor-adjunto do departamento de
Employee Relationship Management. O profissional tra-
balhou ainda nas unidades do México e da Suíça. “O
Brasil definitivamente é um país fundamental para a Ip-
sos. O desafio da empresa é manter o bom crescimento
no mercado e intensificar o relacionamento com clien-
tes”, diz o profissional.

UNISYS TEM NOVO VICE-PRESIDENTE PARA AL

Roberto Trinconi foi confirmado pela multinacional de tecnologia
da informação (TI) Unisys como vice-presidente de vendas GMS
(Global Managed Services) para a América Latina. Na nova função,
o executivo ficará responsável pelas áreas de outsourcing e servi-
ços de infraestrutura, e responderá diretamente ao vice-presidente
e gerente geral de vendas GMS Global, Jim Doyle, e ao vice-presi-
dente e gerente geral GMS para América Latina, Helcio Beninatto.
Com 25 anos de experiência no setor de TI, Trinconi, que é formado
em matemática pela Fundação Santo André, com extensões em ad-
ministração e finanças internacionais, já passou pela Lógica South
America. 

BETO SANTOS CONFIRMA RETORNO À NORTON 

A fabricante de anti-vírus Norton, da multinacional de tecnologia e
informática Symantec, anunciou o retorno de Beto Santos à empresa,
onde trabalhou de 2003 a 2005. Graduado em administração de em-
presas com foco em negócios pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, com pós-graduação em Marketing pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), o executivo será o novo gerente ge-
ral para a área de varejo no Brasil e comandará toda a parte de ven-
das e comercialização. Com mais de 15 anos de experiência no merca-
do de tecnologia da informação (TI), Santos atuou em empresas como
SanDisk Corporation, Apple, Epson e Macromedia (atual Adobe).

CLARO TEM NOVO DIRETOR EM SÃO PAULO

A empresa de telecomunicações Claro confirmou a chegada de
Marcio Ramos para assumir a diretoria regional para o estado de
São Paulo. O executivo, que construiu sua carreira nas áreas de
marketing, distribuição, logística e suprimentos, anteriormente
ocupava a vice-presidência de uma indústria de aço na América
Latina. Antes, de 2001 a 2005, foi diretor regional da Claro no Rio
Grande do Sul. Ramos é graduado em engenharia mecânica e tem
pós-graduação fora do país em Marketing e negócios.

DASEIN APRESENTA NOVO DIRETOR COMERCIAL

Pedro Ferreira foi contratado pela Dasein Executive Search para
ocupar o cargo de diretor Comercial. Na nova função, o executivo
será o responsável pelos projetos de expansão, novos negócios e
internacionalização das operações da companhia. O profissional
esteve por 15 anos no mercado de energia, sendo 13 deles na Shell
Brasil, em que atuou nas áreas comercial, de engenharia e de pla-
nejamento estratégico. Nos últimos dois anos e meio esteve à fren-
te da área de novos negócios e de rede de distribuição de combustí-
veis da Puma Energy em Angola, coordenando a aquisição e aber-
tura de 50 unidades no país africano. Formado em engenharia me-
cânica, Ferreira possui ainda MBA em Gestão de Negócios de Petró-
leo e Gás e especialização em Gestão Ambiental pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV).

Ipsos Brasil tem
novo presidente 
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» BIANCA MELLO

Tecnologias inovadoras
surgem com rapidez no
mercado, tornando o
volume de informações

que circula globalmente cada
vez maior. Hoje, não é exagero
falar que o mundo vive o fenô-
meno chamado Big Data (gran-
de quantidade de dados, em
tradução livre) e, segundo es-
pecialistas, o desafio do mo-
mento nas empresas é saber
fazer uma análise eficiente
destes dados para ativar novos
negócios.

A empresa de análise de ne-
gócios SAS promoveu recente-
mente evento para mostrar o
que é o Big Data e como usar as
informações para o bem das
organizações, quando convi-
dou a sócia e co-fundadora da
consultoria norte-americana
Baseline Consulting, Jill Dy-
che. Autora de livros sobre o
valor da tecnologia para os ne-
gócios, Jill conta que a maior
dúvida das empresas é por on-
de devem começar.

Segundo a especialista, exis-
tem três tipos de tipos de dados.
O primeiro a empresa tem e já o
gerencia, além de utilizá-lo no
dia a dia. O segundo a empresa
possui, mas não usa de forma
correta. O terceiro é aquele que
não está nas mãos das compa-
nhia, que, portanto, quer tê-lo
de qualquer maneira. “As infor-
mações do terceiro grupo são
oriundas das mídias sociais,
que normalmente não constam
da base de dados da maioria das
organizações”, diz. Ainda assim,
a consultora ressalta que é pre-
ciso montar uma estratégia pa-
ra captar tudo. "Os dados das
mídias sociais são fáceis de se-
rem coletados. A parte difícil é
saber o que fazer com essas in-
formações", observa.

Softwares 

Hoje, o volume de infor-
mações disponíveis é inega-
velmente maior do que no

passado. As novas tecnolo-
gias de captação e os softwa-
res de análise de dados estão
permitindo que as organiza-
ções descubram coisas novas
a respeito de seu negócio, tor-
nando muito mais fácil iden-
tificar comportamentos co-
muns entre os consumidores,
além de tendências de esco-
lha e modismos. 

O gerente de produtos de
High-Performance Analytics
(HPA) do SAS Brasil, Marcos Pi-
chatelli, observa que obter a in-
formação nos metódos tradi-
cionais é algo que todo mundo
sabe fazer. Quando surge um
novo modelo de pesquisa, o
período de aprendizado é algo
natural. "O Big Data é um fenô-
meno de mudança no volume
e na variedade de dados. Já não
dá mais para continuar com as
mesmas ferramentas anterio-
res", ressaltou Pichatelli.

As mídias sociais têm se tor-
nado cada vez mais úteis às
pessoas jurídicas, explica Jill.
Segundo ela, as empresas po-
dem usá-las para medir o reco-
nhecimento da marca. "Dá pa-

ra comparar, por exemplo, com
que frequência as pessoas que
curtem a página da empresa
no Facebook consomem os
produtos da marca", cita a con-
sultora. A outra forma seria no
suporte ao cliente. "Baseado
naquilo que as pessoas com-
partilham a respeito da marca
(positivo ou negativo), é possí-
vel orientar as ações da com-
panhia", completa. 

Segundo Pichatelli, existem
ferramentas de monitoramen-
to das redes sociais que possi-
bilitam testar a reação do pú-
blico perante a uma nova cam-
panha de marketing ou lança-
mento de produto. O executivo
explica que elas proporcionam
mais eficiência e economia, já
que permitem observar o com-
portamento do público-alvo.
"Isso é muito poderoso. Dá pa-
ra ver o que as pessoas mais
gostam e explorar em outras
mídias, caso da TV”, indica. O
especialista, no entanto, sabe
que o Brasil, por questões so-
cioeconômicas, ainda tem um
mercado limitado. “Claro que é
preciso observar que somente

Como lidar com a enxurrada
de informações no mercado?
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uma fatia da população tem
acesso à internet e às redes so-
ciais", completa.

Pichatelli avalia que as em-
presas devem buscar o quan-
to antes o uso das novas fer-
ramentas para entender o
comportamento dos consu-
midores, pois o concorrente
já pode ter.  Ele acrescenta
que é possível utilizar tam-
bém as informações para
diagnóstico de problemas.
"Muitas vezes a empresa tem
dificuldade de entender onde
está falhando. Os comentá-
rios dos cliente nas redes so-
ciais pode apontar exatamen-
te o que é", exemplifica.

Contato direto

A empresa de flores e pre-
sentes Giuliana Flores foi cria-
da em 1990 em São Caetano
do Sul, na Grande São Paulo.
Dez anos depois, a compa-
nhia lançou as vendas pela in-
ternet. Segundo o gerente de
marketing Juliano Souza, há
cerca de dois anos passaram a
dar importância e mais aten-
ção às informações que circu-
lam nas mídias sociais. O exe-
cutivo explica que a organiza-
ção possui softwares capazes
de monitorar as publicações a
respeito da marca. “Desde o
início, o objetivo era prestar
bom serviço. Mas, não tínha-
mos noção de onde era possí-
vel chegar", confessa.

Além de zelar pela imagem
da marca, Souza conta ainda
que a Giuliana Flores desenvol-
ve ações de marketing, além de
fazer pesquisas de opinião an-
tes do lançamento de produtos
nas mídias sociais. "Antes de
datas festivas, como o Dia dos
Namorados ou o Dia da Secre-
tária, lançamos algumas ideias
em nossa fanpage do Facebook
para saber quais serão aprova-
das por aquele banco de clien-
tes", diz o executivo.

Com o objetivo de criar um
novo canal de vendas, a agên-
cia de viagens online Viajanet
decidiu investir no comércio
eletrônico pelo Facebook. Após
realizar uma análise de com-
portamento no portal, a em-
presa identificou que 30% dos
clientes chegavam por meio da
rede social. “Vimos ali uma
grande oportunidade de negó-
cio e, mais ainda, como a aná-
lise de informações pode aju-
dar”, conta o sócio-fundador
do Viajanet, Alex Todres. 

O empresários acredita que
é relativamente fácil fazer o
monitoramento dos dados,
basta algumas ferramentas ele-
trônicas. Hoje, a Viajanet pos-
sui uma equipe que se dedica
exclusivamente a estas pesqui-
sas. Além disso, a empresa tam-
bém utiliza o serviço de alertas
do buscador Google. “Por meio
destas informações, pudemos
perceber que o público-alvo da
empresa é da classe C”, relata
Todres, acrescentando que, a
partir das conclusões tiradas
com a pesquisa, fizeram algu-
mas mudanças no portal.
"Achamos melhor, por exem-
plo, evitar termos em inglês e
orientamos nossos atendentes
a fazer o mesmo", explica.

Todres ressalta que, a partir
do momento que qualquer
empresa decide ingressar nas
redes sociais, é preciso sem-
pre monitorar e responder às
demandas dos consumidores.
“As pessoas sabem que esse é
um canal que lhes deu voz e
esperam que as organizações
dêem o devido retorno”, ava-
lia o empresário. "Às vezes, a
empresa mal tem um serviço
de atendimento ao cliente
(SAC) e abre mais uma frente
de comunicação", completa o
sócio da Viajanet. 

DIVULGAÇÃO

Segundo Jill, monitorar informações é fácil, difícil é saber usá-las

A captação e a análise de dados têm importância crescente para empresas de todos os
portes. A competitividade exige mais preparo das organizações para o chamado Big Data

DIVULGAÇÃO
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 set. 2012, Seudinheiro, p. B-12. 




