
Diante do sucesso das campa-
nhas publicitárias nas redes so-
ciais, a GVP IT Solutions desen-
volveu uma ferramenta para
monitorar os reflexos da
ação de uma marca na
internet. Segundo o Di-
retor Executivo da
GVP IT Solutions, Da-
niel Pereira, o “IDEA
Social Monitor”
tem o objetivo
de auxiliar as
companhias
com o lança-
mento de
produto.

“Hoje, as
empresas lan-
çam alguma coisa
e se dão por satisfeitas
caso haja um grande núme-
ro de vendas. Elas têm de moni-
torar também o que é comenta-
do, seja do lado positivo como ne-
gativo”, disse Pereira.

A ferramenta gera relatórios
detalhados para os seus clientes.
Ao invés de monitorar apenas o
nome da marca, ela visualiza ter-
mos que possam estar relaciona-
dos aos assuntos de interesse de
uma empresa. “Se uma rede de
supermercados nos procura, ele
irá receber informações sobre a
marca dele, o perfil do cliente
que está reclamando, o número
de impactos que isso gerou e
mais ainda”, conta o diretor.

O Facebook, por exemplo, con-
segue fornecer a idade do usuário,
ou seja, a empresa saberá exata-
mente para quem ela está falan-
do. “Ferramentas de monitora-

mento até existiam, mas não ha-
via nenhuma com a profundidade
de informações que nós estamos
fornecendo”, declara Pereira.

Por enquanto, o cadastro é gra-
tuito. Mas depende do número
de menções que a empresa rece-
beu. Mais de mil menções já pas-
sa a ser cobrado um valor para a
empresa. Além disso, na hora do

cadastro é importante informar
ao sistema palavras de exclu-

são e tags personaliza-
das, que auxiliarão

na busca correta
das informações.

Com contas
de grandes clien-

tes, a GVP IT
S o l u t i o n s
está em pro-
cessodeinse-

rir a ferra-
menta nos
contratos já
existentes.

A Avianca é
um dos clien-

tes que já estão
aderindo à nova

tecnologia lançada
há menos de dois meses.

Com faturamento de R$ 18,5
milhões em 2011, as soluções de
Customer Relationship Manage-
ment (CRM) representam 40%
da atividade da empresa. Com o
“IDEA Social Monitor”, a GVP
IT Solutions espera aumentar o
faturamento neste setor em
35%. As outras áreas de atuação
da empresa são: monitoramen-
to da concorrência e terceiriza-
ção de serviços.

A GVP IT Solutions já possui
cerca de 250 clientes ativos dos
setores de aviação, educação,
TI e automotivo. As agências
de marketing são as que mais
procuram a ferramenta, uma
vez que pode ser usada como
ponto estratégico para medi-
ção da eficácia das campanhas
publicitárias. ■ C.M.

O Facebook tem um segredo,
um número não revelado em
seus volumosos documentos pa-
ra tornar-se uma companhia de
capital aberto, e agora apenas li-
geiramente abordado por repre-
sentantes da empresa. Estima-
se que 5,6 milhões de seus clien-
tes — cerca de 3,5% de seus
usuários americanos — sejam
crianças, as quais a companhia
diz que estão banidas de partici-
par da rede social.

O Facebook e muitos outros
sites proíbem pessoas abaixo
de 13 anos porque o Ato de Pro-

teção à Privacidade Online de
Crianças (Coppa, na sigla em in-
glês) exige que sites deem trata-
mento especial para crianças
com 12 anos ou menos.

A lei busca evitar que análi-
ses obtenham informações pes-
soais de crianças ou utilizem os
dados delas para fazer publici-
dade. Sites devem conseguir
permissões dos pais antes de
permitir que crianças entrem
neles, e devem tomar medidas
para proteger sua privacidade.

A questão ganha relevância à
medida que um regulador dos
EUA, a Federal Trade Commis-
sion (FTC), finaliza as regras pa-
ra restringir ainda mais compa-
nhias e sites cujo público-alvo
são audiências infantis.

Maior rede social do mundo,
com 955 milhões de usuários, o
Facebook disse que a lei não se
aplica a ele porque explicita-
mente restringe a utilização do
site a pessoas com menos de 13
anos. A rede fez progresso na
identificação de pré-adolescen-
tes e em excluí-los do site. Um
estudo da June Consumer Re-
ports mostrou que o Facebook
elimina até 800 mil usuários
abaixo de 13 anos por ano, em
um processo de busca que a em-
presa declina em detalhar.

Mesmo assim, o estudo estima
que 5,6 milhões de crianças ainda
estão na rede, um número que, se-
gundo especialistas, grande par-
te dos pais ajudam a criar as con-
tas. ■ Diane Bartz, Reuters
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A segurança foi
para as nuvens?
No começo de agosto, Steve Wozniak, co-fundador da
Apple, fez uma declaração polêmica: “O Cloud compu-
ting nos trará problemas terríveis nos próximos cinco
anos”. Com isso, ele chamou a atenção de muitos, prin-
cipalmente porque a Apple está investindo muito em
tecnologias na nuvem e não é a única empresa a fazê-lo.

O executivo é uma celebridade no mundo da tecnolo-
gia, tanto por seu papel histórico com a criação do Ap-
ple I quanto por suas posições inflamatórias. Sua preo-
cupação, entretanto, não deve ser ignorada: “Quanto
mais transferirmos nossos arquivos para a nuvem, me-
nos controle teremos sobre tudo”.

A Terremark é uma das provedoras de serviços de
Cloud veteranas do mercado, e com nossa experiência
não podemos discordar da afirmação. Cloud ainda é um
universo novo, e um dos problemas que vemos com fre-
quência é que ainda não há uma lista coerente e compro-
vada de melhores práticas para todas as situações. A so-
lução e a estrutura de segurança que deverá acompanhá-
la devem ser construídas caso a caso, então provedores
devem estar dispostos a se tornar parceiros de seus
clientes e compreender quais são os negócios das em-
presas a caminho da nuvem.

De acordo com um estudo feito pela Frost&Sullivan, a
perda de controle é apontada por 18% das empresas co-
mo uma barreira para a adoção do Cloud. Quando pensa-
mos de forma geral, a raiz disso é uma possível falta de se-
gurança. Nesses termos impressionantes 70% das empre-

sas citam questões de se-
gurança como a princi-
pal barreira para a ado-
ção dessa tecnologia.

A ideia de Wozniak,
de que provedores deve-
riam ser responsáveis
por auxiliar usuários
em caso de interrupção
de serviços ou quais-
quer vulnerabilidades
decorrentes de falhas
do provedor, é coeren-
te. Quando falamos em
Cloud, empresas estão
transferindo sistemas
críticos e dados chave
de seus negócios para
execução e armazena-

mento. Um erro humano ou falha ocasional podem ocor-
rer mesmo com as melhores tecnologias. Quando isso
acontecer, é inimaginável não ter um sistema que possa
restaurar as funcionalidades o mais rápido possível.

Impactos negativos de um timeout podem ser muitos
— desde a insatisfação de um funcionário, incapaz de
carregar uma aplicação, até uma mancha na reputação
de uma empresa se os serviços ficarem indisponíveis
aos usuários por muito tempo. Razões para criar uma
política regulatória não faltam, mas ainda há relutância
nesse sentido pois há provedores e usuários que ainda
não compreenderam o total potencial dessa solução e as
maneiras pelas quais ela pode ser aplicada.

Uma possível solução seria criar regulamentações le-
gais sobre o serviço. Isso definiria parâmetros mínimos
de responsabilidade e estrutura que provedores deve-
riam ter. Porém, sabemos que ações desse tipo podem le-
var anos, algo recorrente quando falamos em tecnologia.
Não é algo exclusivo ao Brasil, uma vez que hoje vemos
discussões em diversos países sobre como legislar a inter-
net e serviços de tecnologia. Cabe aos provedores fazer
essas mudanças independentemente, sabendo que man-
ter clientes satisfeitos é o que impulsiona o crescimento
dos negócios e a reputação de nossas empresas. ■

Site proíbe pessoas com
menos de 13 anos, mas,
em muitos casos, são
os país que criam a conta

Ao invés de monitorar
apenas a marca, a
ferramenta visualiza
termos relacionados
aos assuntos de
interesse da empresa

Ferramentapermite vigiar constantementemais de30portais, identificando
reclamações, elogios e a repercussão de campanhas promocionais

Cloud ainda é um
universo novo, e
um dos problemas
que vemos com
frequência é que
ainda não há uma
lista coerente
e comprovada
de melhores
práticas para
todas as situações

HUGO ZANON
Gerente-geral da
Terremark no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




