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Empre s a s

Estreia do iPhone
O iPhone 5, mais recente modelo
do smartphone da Apple, chega às
lojas, hoje, em nove países, sob a
expectativa de um novo recorde
de vendas. As filas de consumido-
res à espera do produto reforçam a
projeção de analistas, segundos os
quais o novo iPhone pode ter a es-
treia mais bem-sucedida de um
produto eletrônico de consumo
na história. Em Sidney, na Austrá-
lia, a fila ontem reunia cerca de
600 pessoas. Na loja da Apple na
5a Avenida, em Nova York, o pro-
gramador Hazen Sayer (foto) che-
gou uma semana atrás, tornan-
do-se o primeiro da fila. A Apple
pode vender 10 milhões de unida-
des no fim de semana, estimou o
analista Gene Munster, do banco
de investimento Piper Jaffray. Nos
Estados Unidos, o iPhone 5 vai cus-
tar US$ 199, US$ 299 e US$ 399, de-
pendendo da capacidade da me-
mória. Além dos EUA e da Austrá-
lia, o produto estará disponível em
Hong Kong, Cingapura, França,
Alemanha, Reino Unido, Canadá e
França. Não há previsão oficial de
chegada no Brasil, mas a expecta-
tiva é que o produto esteja dispo-
nível até o Natal.

TV paga em crescimento
O mercado mundial de TV por as-
sinatura vai crescer 5% sobre 2011,
encerrando o ano com 858,1 mi-
lhões de assinantes, segundo estu-
do da ABI Research. O movimento
será impulsionado principalmen-
te pela região da Ásia-Pacífico, on-
de serão acrescentados mais de 27
milhões de assinantes neste ano. Já
as operadoras de TV a cabo nos Es-
tados Unidos enfrentam queda
contínua em sua base de assinan-
tes. Nos dois primeiros trimestres,
elas perderam 800 mil assinantes.
A previsão da consultoria é de um
aumento da migração para os ser-
viços de TV pela internet.

AOL nomeia executiva
A AOL nomeou Karen Dykstra co-
mo diretora financeira. Ela substi-
tui Artie Minson, que foi promovi-
do ao cargo de diretor operacional
em junho. Integrante do conselho
de administração da AOL desde
dezembro de 2009, Karen se re-
portará a Tim Armstrong, presi-
dente do conselho e executi-
vo-chefe da companhia.

Sem Kindle no Walmart
O Wa l m a r t vai parar de vender os
aparelhos Kindle, da Amazon. Se-
gundo a varejista, o preço foi o
principal motivo da decisão. As re-
des de varejo estão encontrando
dificuldades para conviver com as
margens apertadas da Amazon.
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Cyro Diehl, presidente da Oracle: aquisições globais para reforçar a oferta de produtos destinados a empresas

Cibelle Bouças e Moacir Drska
De São Paulo

Com 1,9 bilhão de usuários no
mundo, as redes sociais torna-
ram-se um fenômeno da internet
que parecia prometer fama e ri-
queza instantâneas a seus criado-
res. As dificuldades do Fa c e b o o k
em sua estreia na bolsa america-
na, em maio, mostraram que as
coisas não são bem assim, mas
não foram capazes de esfriar o
entusiasmo do público, manten-
do a esperança de lucro no mer-
cado. As projeções, de fato, são
positivas. Só neste ano, a estima-
tiva da consultoria Gartner é que
a receita total das redes de rela-
cionamento tenham um aumen-
to de 43,1%, chegando a US$ 16,9
bilhões. Esse dinheiro virá de pu-
blicidade, jogos e assinatura. A
novidade é que as redes também
vão gerar outras fontes de recur-
sos para empresas que não têm
nenhuma ligação direta com a
área, como Adobe, IBM, Oracle e
Microsoft e Salesforce.

Todas essas companhias, refe-
rências em suas áreas de atuação,
têm investido mais fortemente
nas redes sociais; algumas delas
passaram até a fazer aquisições
para aproveitar a popularidade
dos sites de relacionamento.

A Adobe, dona de softwares co-
mo o Photoshop e da tecnologia
Flash — foi uma das que mais in-
vestiram nessa vertente. A estraté-
gia segue os esforços recentes de
reposicionamento da empresa,
com foco em departamentos de
mídia e marketing digital.

Desde 2009, a companhia inves-
tiu US$ 2,5 bilhões para desenvol-
ver sistemas de análise e criação de
campanhas promocionais em am-
bientes como as redes sociais. Esse
montante inclui a aquisição,
anunciada em outubro daquele
ano, da Omniture, especializada
em software de análise de conteú-
do de internet, por US$ 1,8 bilhão.

Em janeiro deste ano, a Adobe

voltou às compras e adquiriu a
Efficient Frontier. O negócio tor-
nou possível à empresa lançar,
neste mês, o pacote Adobe Social,
de sistemas para analisar, medir
o retorno, monitorar comentá-
rios e criar ações em redes sociais
a partir das informações coleta-
das nos próprios sites.

“Cada vez mais, os profissionais
de marketing e acionistas querem
entender como uma interação no
Facebook ou um post no Tw i t t e r
podem impactar as receitas”, afir-
ma Brian Thaut, especialista em
marketing digital da Adobe.

A companhia usou sua própria
ferramenta para medir o retorno
de suas iniciativas nas mídias so-
ciais. Em dois meses de aplicação,
os sistemas provocaram um salto
de 13% na assinatura dos serviços
de computação em nuvem da
Adobe, segundo a companhia, e
um aumento de 4% nas compras
do pacote de sistemas Creative Suí-
te. Todas as vendas foram feitas na
loja on-line da empresa, a partir de
campanhas nas redes sociais.

As gigantes tecnológicas estão
acostumadas a negociar com os
departamentos de TI dos grandes
grupos. Agora, porém, farejaram
uma nova oportunidade, a de dis-
putar o orçamento dos departa-
mentos de marketing, que tam-
bém passaram a fazer compras de
software e serviços para melhorar
as campanhas nas redes sociais.

“Em quatro a cinco anos, uma
grande parcela dos orçamentos
de marketing serão investidos
em tecnologia e é interessante
para as gigantes de TI oferecer
serviços, antes que as empresas
desenvolvam o trabalho interna-
m e n t e”, afirma Fernando Bel-
fort, analista sênior da Frost &
Sullivan. A consultoria estima
que, até 2015, as áreas de marke-
ting e diretoria executiva vão
responder por mais de 50% dos
investimentos feitos em TI pelas
empresas no Brasil.

A oferta de serviços para redes
sociais vai permitir, sobretudo,
ampliar as vendas de tecnologia
para clientes de grande porte. “O

interesse por essas ofertas no
Brasil está partindo especial-
mente do varejo e, em segundo
plano, de operadoras de teleco-
municações”, afirma Cyro Diehl,
presidente da Oracle no Brasil.

Com posição assegurada em
mercados como softwares de ges-
tão e banco de dados, a Oracle
comprou a AT G e Endeca em 2011.
Neste ano, adquiriu a R i g h t N o w, a
Vitrue, a Collective Internet, a In -
v o l v e r, e, nesta semana, anunciou a
aquisição da SelectMinds. Todas
desenvolvem softwares ou aplica-
tivos ligados às redes sociais. Entre
os recursos estão ferramentas de
análise de conteúdos e campa-
nhas, além de sistemas para a cria-
ção de redes sociais empresariais.

O Google, dono das redes so-
ciais Orkut e Google +, não ficou
fora dessa corrida. Em julho, ad-
quiriu a Wildfire, de publicidade
em rede sociais, por US$ 250 mi-
lhões, como parte de sua estratégia
para ampliar a oferta de serviços
para empresas e reduzir a depen-
dência dos links patrocinados.

A IBM também fez um aporte bi-
lionário na área de sistemas analí-
ticos para avaliar informações ge-
radas nas redes sociais. A aquisição
mais recente foi a da americana
Ke n e x a , em agosto, por US$ 1,3 bi-
lhão. Neste ano, a companhia tam-
bém comprou a Tealeaf Technolo-
g y e  a Varicente Software, por
quantias não informadas. Em de-
zembro de 2011, adquiriu a De -
m a n d Te c , por US$ 446 milhões. Na
semana passada, a empresa lançou
o IBM Connections, um pacote de
softwares para medir e analisar o
resultado de campanhas nas redes
sociais. Os sistemas permitem a co-
nexão de redes empresariais com
redes sociais públicas, como Face-
book, LinkedIn e Twitter.

“As redes sociais provocaram
um impacto profundo nas em-
presas, não só pela oferta de in-
formações dos consumidores,
mas por conceitos que vêm sendo
adotados nas companhias”, afir-
ma Mario Costa, gerente de cola-
boração e negócios sociais da IBM
Brasil. Além das ferramentas de
monitoramento, a IBM passou a
oferecer tecnologias para criar re-
des sociais empresariais.

A Microsoft e a Salesforce tam-
bém se voltaram à oferta de tec-
nologias para desenvolver redes
sociais empresariais. A Microsoft
adquiriu em junho a Ya m m e r, es-
pecializada nessa área, por US$
1,2 bilhão. Procurada, a compa-
nhia informou que não se pro-
nunciaria sobre o tema.

A Salesforce investiu US$ 475
milhões no mês passado para
comprar a Buddy Media e refor-
çar o Chatter, rede social que per-
mite a funcionários, fornecedo-
res e clientes criar perfis e incluir
informações de negócios, trans-
mitidas em tempo real. O Chatter
foi lançado em 2010 e é adotado
por 100 mil companhias no
mundo, de acordo com Enrique
Perezyera, presidente da Sales-
force para América Latina.
Ver também página B3

Companhias querem saber
como são vistas nos sites
De São Paulo

O uso crescente das redes sociais
por internautas brasileiros provo-
cou um incremento nas vendas de
software e serviços de monitora-
mento e avaliação do comporta-
mento de consumidores nesses si-
tes. Companhias que se dedicam a
essa área relatam aumento de até
150% na demanda por essas tecno-
logias nos últimos 12 meses.

A Predicta e a  Hi-Mídia, contro-
ladas pelo grupo RBS, estão entre
as companhias que passaram a
oferecer software e serviços de
consultoria ligados a redes sociais
nos últimos anos. Ambas relatam
um forte aumento na procura de
empresas nessa área.

Especializada em gestão de re-
lacionamento das empresas no
ambiente digital, a Predicta co-
meçou há três anos a oferecer
serviços como monitoramento
de comentários nas redes sociais
e consultoria para o desenvolvi-
mento de produtos e campa-
nhas de marketing a partir de
comentários de empresas nesses
sites. Marcelo Marzola, executi-
vo-chefe da Predicta, diz que a
demanda no primeiro semestre
foi 150% maior do que em todo
o ano de 2011. “Para este ano, a
expectativa é de um incremento
na receita superior a 150%”, afir-
ma. Os serviços ligados a redes
sociais representam entre 45% e
50% da demanda da consultoria,

mas a empresa não divulga da-
dos de receita e lucro.

A Hi-Mídia começou a oferecer
serviços ligados a redes sociais em
2006, mas viu a demanda empre-
sarial ganhar relevância a partir de
2009, com o crescimento acelera-
do da audiência do Fa c e b o o k . Ju-
lien Turri, executivo-chefe da Hi-
Mídia, diz que a receita obtida com
consultoria de marketing e moni-
toramento de conteúdo nas redes
sociais corresponde a 20% do seu
faturamento; há três anos, repre-
sentava menos de 5%. “A demanda
cresce a cada ano e há muito espa-
ço para o desenvolvimento de fer-
ramentas”, diz Turri. Em outubro, a
companhia planeja lançar um
software para comparar resulta-
dos das ações de marketing de
companhias concorrentes.

A E.Life começou a operar em
2005 oferecendo serviços de moni-
toramento dos sites de relaciona-
mento. Em 2010, criou a Social
A g e n c y, que concentra os projetos
de marketing nas redes sociais. Em
2011, criou mais dois negócios, a
Mobi.life, de aplicativos e softwa-
res, e a Landscape, especializada
em ações promocionais em lojas
físicas. “Uma das fronteiras é a in-
tegração do trabalho na internet
com as ações nas lojas”, diz Ales-
sandro Barbosa Lima, executivo-
chefe da E.Life. Atualmente, a com-
panhia desenvolve estratégias de
marketing que mesclam ações nas
redes sociais e nas lojas físicas. A

companhia prevê para o ano um
crescimento de 82% em receita, pa-
ra R$ 20 milhões.

A demanda por serviços de ges-
tão de campanhas e monitora-
mento nas redes sociais atraiu ao
Brasil a americana IgnitionOne, es-
pecializada em marketing digital e
que administra no mundo US$ 1
bilhão em publicidade on-line. A
companhia instalou um escritório
em São Paulo há seis meses e con-
tratou Edmardo Galli, que come-
çou a atuar na área de marketing
digital em 1996, com a Interactive,
atual OgilvyInteractive.

No país, a IgnitionOne estreia
com clientes de grande porte, co-
mo General Motors, Po l i s h o p e a
rede de ensino Anhanguera. Estão
sendo negociados acordos com
mais 20 companhias. Um dos pro-
dutos da empresa é um software
que analisa o comportamento dos
internautas e capta o momento
em que eles estão propensos a
comprar. O programa é integrado

com ferramentas que permitem à
empresa interagir com o consumi-
dor. “No Brasil, a expectativa é que
metade da demanda venha de
agências, e o restante de grandes
companhias”, diz Galli, diretor ge-
ral da empresa.

Outra companhia que desem-
barcou recentemente no país foi a
americana Jive. Criada em 2001,
ela desenvolve sistemas para a im-
plantação de redes sociais empre-
sariais. Esses projetos são aplica-
dos para facilitar a comunicação e
a colaboração entre funcionários,
parceiros, fornecedores e clientes.
Com clientes globais como S A P,
Vo d a f o n e e C i s c o, a Jive fechou seu

primeiro contrato no país, com o
Itaú Unibanco. Atualmente, a
companhia forma equipes de ven-
das, marketing e atendimento ao
cliente, e busca novas parcerias.

“O mercado brasileiro represen-
ta quase metade do potencial de
receita na América Latina”, afirma
Fernando De Allende, vice-presi-
dente da Jive para a região. A ex-
pectativa inicial é que a operação
brasileira responda por cerca de
4% a 5% da receita global da Jive. A
empresa encerrou 2011 com alta
de 67% na receita, de US$ 77,3 mi-
lhões, e projeta para este ano recei-
ta entre US$ 108 milhões e
US$ 112 milhões. (CB e MD)

I n t e r n et Sem ligação direta com a área, grandes grupos de tecnologia investem em serviços

‘Fo ra s t e i ra s ’ tentam obter lucro no
disputado mercado das redes sociais

ZE BARRETTA/VALOR

Edmardo Galli, diretor da IgnitionOne no Brasil: expectativa de expansão

Compromisso
e qualidade:
visão para o
crescimento.

Audit, Tax, Advisory, Outsourcing

(11) 2163-7800 - www.superbid.net

Encerramento do leilão dia 10 / OUTUBRO - 14h

Planta Armazém Fertilizantes em Uberaba/MG

Terreno de 73.420m² c/ 9.707,22m² A.C.

Avenida da Cana no Distrito Industrial Delta.

Área Industrial Algodoeira em Guará/SP

Terreno de 52.670m² c/ 11.408m² A.C.

Rod. Anhanguera KM 398 com Av. Massuo Nakano
Confira outros imóveis no site!
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