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RÉGIS FILHO/VALOR

Antonio Moraes, da Microsoft: adesão crescente aos programas via internet

S of twa re
Cibelle Bouças
De São Paulo

A Globosat, programadora de
TV por assinatura e dona de 36 ca-
nais, mudou parte da estrutura de
tecnologia da informação (TI) pa-
ra reduzir custos e melhorar o de-
sempenho. A companhia adotou
o sistema de gestão de relaciona-
mento com clientes (CRM) e o ser-
viço de mensagens eletrônicas da
Microsoft, ambos baseados na
chamada nuvem computacional.
Em vez de instalar os programas
nos computadores próprios, os
softwares ficam em centros de da-
dos da Microsoft e podem ser
acessados via internet.

A programadora já adotava al-
guns softwares na nuvem, como
um programa que permite gravar
conteúdos 24 horas por dia em di-
ferentes praças e um software para
receber peças publicitárias e assi-
naturas via web. Na área de mensa-
gens, os 2 mil funcionários da Glo-
bosat adotaram o correio eletrôni-
co Office 365, com capacidade de
armazenamento de 25 gigabytes
(Gb) por usuário.

O próximo passo, diz Sergio
Fiuza, gerente de novas tecnolo-
gias da Globosat, será a adoção
de ferramentas como Lync, Mes-
senger e o pacote Office (Word,
Excel, Search Point). “A perspec-
tiva é que a migração desses
softwares para a nuvem seja fei-
ta em 2013”, disse.

Sem citar números, Fiuza disse
que o correio eletrônico na nu-
vem proporcionou uma econo-
mia de 70% a 80% em relação ao
investimento que teria de fazer
para atualizar o serviço de e-mail
anterior e aumentar a capacida-
de de armazenamento. Os servi-
dores que eram usados para
manter no ar os serviços de e-
mail serão aproveitados em ou-
tros projetos, nas áreas de trans-
missão ao vivo de programação,
melhoria do sinal para computa-
dores e tablets e na retransmis-
são de sinal em alta resolução.

Na área de software de gestão
de relacionamento com clientes,
a Globosat usava diferentes pro-
gramas para administrar os con-
tatos de fornecedores, como
operadoras de TV, produtoras,
agências de publicidade e em-
presas de TI. As áreas comercial e

de marketing faziam manual-
mente a atualização desses da-
dos em cada software, disse An-
dré Oliva, responsável pela parte
de CRM da Globosat.

Com a “n u v e m”, a Globosat pas-
sou a usar softwares que operam
de forma integrada, o que permite
a atualização automática de dados
para toda a rede de usuários. “O
tempo gasto para atualizar um
contato em todas as plataformas
baixou de cinco minutos para um”,
disse Oliva. A companhia também
adotou softwares de análise de da-
dos de negócios. Todos esses pro-
gramas podem ser usados com ta-
blets e smartphones com acesso à
internet. O pacote de programas é
usado por 100 funcionários da
Globosat e mais 35 a 40 usuários
da área de logística devem adotar
as ferramentas até 2013.

Os valores dos contratos são
mantidos em sigilo pelas compa-
nhias. A adoção, pela Globosat, de
programas na ‘n u v e m’ está em li-
nha com a tendência indicada pa-
ra o mercado empresarial de
software. Um estudo da recente da
consultoria IDC revela que, no Bra-
sil, 18% das companhias de médio
e grande portes adotam aplicações

na nuvem. Até 2013, essa fatia au-
mentará para 30% a 35%. De acor-
do com a Frost & Sullivan, 54% das
companhias de grande porte ado-
tam software e serviços na nuvem.

“O software na nuvem é muito
adequado para a cultura brasi-
leira, por ter um custo de aquisi-
ção mais baixo”, afirmou Eduar-
do Campos, gerente-geral de Of-
fice da Microsoft. Ele disse que a
demanda no Brasil está aqueci-
da e o volume de vendas neste
ano está oito vezes maior que
em 2010, quando a companhia
americana lançou no país a pri-
meira versão dos softwares na
‘n u v e m’. O Office 365 é usado no
Brasil por 200 mil empresas e 40
milhões de usuários.

A Microsoft não divulga o nú-
mero de usuários do CRM no
país. No mundo, a versão do
software na nuvem é usado por
40 mil clientes e 3 milhões de
usuários, disse Antonio Moraes,
gerente-geral de soluções de ne-
gócios da Microsoft. “O cenário
no país indica uma adoção cres-
cente do CRM na nuvem. Muitas
companhias no Brasil já abando-
naram a instalação de softwares
em suas máquinas”, disse.

I n t e r n et Serviço exibe anúncios
‘sob medida’ para o consumidor

Facebook usa
novo sistema
para atrair
public idade

SILVIA COSTANTI/VALOR

Alexandre Hohagen, vice-presidente do Facebook para América Latina: salto no número de usuários e esforço para disseminar novos formatos de propaganda

Moacir Drska
De São Paulo

O cheiro de tinta fresca ainda
pode ser sentido no quinto andar
do prédio, instalado em uma
área nobre de São Paulo. O lugar
está tomado por fileiras de me-
sas, grande parte delas desocu-
padas. O azul e o branco predo-
minam. No teto, vãos deixam à
mostra parte de uma tubulação
estilizada em diferentes cores.
Em um grande mural, um emara-
nhado de mensagens contorna
uma frase ao fundo: “Move fast”
(Mova-se rápido). A inscrição é
parte da filosofia do Fa c e b o o k , e
se aplica bem aos planos da rede
social no Brasil, a começar por
sua nova sede no país.

A operação brasileira do Face-
book começou a ser montada há
vinte meses, quando Alexandre
Hohagen assumiu o cargo de vi-
ce-presidente da empresa para
América Latina. Ele veio do Goo -
gle, no qual era diretor-geral para
a região. Nos primeiros meses,
Hohagen conduziu a estrutura-
ção da subsidiária a partir de casa
e acostumou-se a dividir o tempo
entre telefonemas, conferências e
os pedidos de atenção dos filhos.

“O Brasil tornou-se extrema-
mente importante para o Face-
book. Temos metas agressivas
para o país, principalmente em
função do salto vertiginoso da
base local de usuários ativos nes-
se período”, disse Hohagen ao
Va l o r , pouco depois de percorrer
o novo escritório em cima de
uma bicicleta. “É bom para ter
novas ideias e relaxar após uma
r e u n i ã o”, disse o executivo, em
tom de brincadeira.

Cerca de quarenta pessoas in-
tegram atualmente a equipe bra-
sileira do Facebook. Há outras
dez vagas abertas em áreas como
marketing, vendas e finanças.

Durante o período em que o
Brasil ganhou relevância para o
Facebook, alguns fatos atraíram
a atenção do público e do merca-
do para a companhia. Em setem-
bro, a rede social anunciou ter al-
cançado a marca de 1 bilhão de
usuários ativos no mundo. O Bra-
sil foi um dos mercados que mais
contribuíram para esse cresci-

ano no mundo, de acordo com a
consultoria e M a r k e t e r. A propos-
ta é oferecer anúncios mais efica-
zes, capazes de estimular o con-
sumidor não só a entrar em uma
loja virtual, como a concluir o
processo de compra.

“O anúncio segmentado nor-
malmente traz o dobro do retorno
do investimento se comparado a
um anúncio de massa. Com esse
novo formato, estamos conseguin-
do números ainda mais expressi-
vos”, afirmou Roni Cunha Bueno,
diretor de marketing da Netshoes,
loja virtual de produtos esportivos.
A companhia é a primeira a testar
o Facebook Exchange no Brasil.
“Esse modelo permite trabalhar
todo o nosso estoque, desde os
produtos de maior volume até
itens de interesse muito específi-
c o”, disse Bueno.

Disseminar o uso do sistema e
de outros modelos de venda de
anúncios é a prioridade no Bra-
sil e na América Latina, disse
Hohagen. “Grande parte do nos-
so trabalho daqui para frente é
educar o mercado sobre os for-
matos novos e mais eficientes de
alcançar o consumidor.”

Um dos maiores problemas do
Facebook é a transição para o
mundo móvel. Cada vez mais pes-
soas passam a acessar a internet de
smartphones e tablets, em vez do
computador. Para os anunciantes
— e as empresas que vivem da pu-
blicidade digital — isso exige criar
formatos e estratégias mais ade-
quados a esses dispositivos. No
Brasil, essa pressão é menor, afir-
ma Hohagen. Hoje, a companhia
tem uma base de 20 milhões de
acessos no Brasil por meio de dis-
positivos móveis. Na avaliação de
Hohagen, ainda existe um grande
espaço a ser explorado no acesso
por meio de PCs. Por outro lado, a
base de acessos móveis já é sufi-
ciente para testar novos formatos
no campo da mobilidade.

mento. Com 58 milhões de usuá-
rios ativos, o país ocupa a segun-
da posição na base global, atrás
apenas dos Estados Unidos.

A marca expressiva reforçou,
no entanto, o dilema que per-
meia os negócios do Facebook:
gerar uma receita proporcional à
sua grande base de usuários. Essa
dificuldade tornou-se evidente
em maio, quando a empresa fez
sua oferta pública inicial de
ações nos Estados Unidos. O ceti-
cismo dos investidores quanto
ao modelo de negócios do Face-
book trouxe reflexos diretos ao
desempenho da empresa na bol-
sa. As ações da companhia, que
estrearam cotadas a US$ 38, hoje
oscilam entre US$ 19 e US$ 20.

Para Hohagen, os desdobra-
mentos no mercado financeiro, a
despeito da atenção conquistada,
não trouxeram nenhum impacto
mais forte para a estratégia da
empresa. “Estamos mais expos-

tos, mas, internamente, não sen-
timos essa diferença”, afirmou.

De qualquer maneira, o Facebo-
ok está se movimentando para en-
contrar maneiras de convencer os
anunciantes a investirem na rede
social, de maneira a reforçar sua
principal fonte de receita: a publi-
cidade digital. No segundo trimes-
tre, a publicidade respondeu por
84% da receita da empresa no pe-
ríodo, de US$ 1,18 bilhão. Sem re-
velar números locais, Hohagen
disse que a divisão da receita no
Brasil segue a tendência global.

Uma das principais armas nes-
sa nova fase foi lançada há duas

semanas — é o Facebook Exchan-
ge, um modelo de venda de
anúncios. O serviço baseia-se em
softwares que permitem integrar
a navegação dos internautas em
lojas virtuais com a oferta de pu-
blicidade dentro da rede social.

Primeiro, o programa identifi-
ca um usuário que tenha navega-
do no site de uma empresa par-
ceira, em busca de algum produ-
to, mas que não tenha concluído
a compra. Então, o software pas-
sa a monitorar a navegação desse
usuário, identificando seu próxi-
mo acesso ao Facebook. Nesse
momento, o serviço oferece ao

anunciante a possibilidade de
publicar, no perfil daquele inter-
nauta, um anúncio diretamente
relacionado ao produto pesqui-
sado. O Facebook é remunerado
por clique do usuário. O custo do
clique varia de acordo com cada
ação de publicidade.

Segundo Hohagen, o processo
ocorre em milissegundos, na fra-
ção de tempo em que a página é
carregada. A tecnologia não é ex-
clusiva do Facebook e vem des-
pontando como uma tendência
na publicidade digital. A expec-
tativa é que esse tipo de sistema
movimente US$ 2,5 bilhões neste

Globosat adota ‘n u v e m’ da Microsoft
.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12, 13 e 14 out. 2012, Empresas, p. B2.




