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Software Companhia alemã abre
unidade para produção no país

GFT escolhe
o Brasil para
desenvolver
sistemas

Guilherme Serodio
Do Rio

Tim Bradshaw, Gerrit Wiesmann
e Robert Cookson
De São Francisco, Berlim e Londres
Se 2011 viu o Twitter celebrado como defensor mundial da
liberdade de expressão em meio
a revoluções no Oriente Médio,
2012 foi o ano em que a realidade de legislações locais começou
a afetar o microblog.
Antes uma companhia novata
minúscula no Vale do Silício, o
Twitter é hoje uma empresa
mundial com volume de publicidade em rápido crescimento e
poderosos parceiros empresariais. A companhia está sob crescente pressão de governos descontentes com todas as informações compartilhadas em seu site.
Notícias desta semana sobre o
Twitter ter bloqueado uma conta
neonazista na Alemanha mar-

cam um momento significativo,
ressaltando como o site enfrenta,
agora, os mesmos dilemas sobre
liberdade de expressão e conformidade legal que Google e Facebook tiveram de lidar antes.
Usuários do Twitter, ativistas defensores da liberdade de expressão
e governos estão acompanhando
de perto a forma como a empresa
lida com essa transição.
Muitos de seus usuários mais
fiéis entraram em pânico quando o Twitter anunciou, em janeiro, que iria começar a censurar
comentários em determinados
países. O Twitter está torcendo
para que seja enterrado o incidente constrangedor ocorrido
em julho, quando a empresa bloqueou o jornalista independente
Guy Adams, a pedido da parceira
de mídia NBC. Tudo aconteceu
depois que Adams criticou a cobertura da Olimpíada pela NBC e
publicou o endereço de e-mail de
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um funcionário da empresa.
O Twitter pediu desculpas e voltou atrás, após ter vindo à tona o
fato de que seus funcionários tinham chamado a atenção da NBC
para os comentários ofensivos.
No entanto, apesar das crescentes pressões comerciais e legais, a
filosofia original, segundo a qual
“os comentários [tweets] não podem parar” permanece central na
identidade empresarial do Twitter.
“Conforme continuamos a
crescer internacionalmente, vamos entrar em países que têm
ideias diferentes sobre os limites
da liberdade de expressão”, afirmou o Twitter em janeiro.
O Twitter também disse que
iria “assinalar claramente” quando bloquear um tweet, tanto
com uma notificação em seu site
quanto postando o pedido legal
no site ChillingEffects.org, usado
pelo Google e outras companhias de internet.

“Em alguns casos, a transparência pode ajudar a dissuadir
pedidos excessivos”, disse Wendy
Seltzer, professor nas faculdades
de direito da universidades Yale e
Harvard e responsável pela criação do ChillingEffects em 2001.
A primeira notificação do Twitter ao ChillingEffects apareceu
nesta semana, quando, juntamente com o Google e o Facebook, a
empresa curvou-se a um pedido da
polícia alemã para bloquear a conta de um grupo neonazista considerado ilegal. A conta ainda pode
ser vista fora da Alemanha.
“Nunca queremos bloquear
conteúdo; é bom ter ferramentas
para fazê-lo raramente e com
transparência”, escreveu no microblog o diretor jurídico do
Twitter, Alex Macgillivray.
O grupo de extrema-direita Besseres Hannover, que deve ter uns
40 membros, foi interditado pelo
Estado da Baixa Saxônia no fim de

setembro, após ter enviado e-mails
ameaçadores a políticos estaduais.
Dominando ferramentas da internet, o Besseres Hannover usou táticas de “flash mob” para tentar cooptar eventos públicos e postou
imagens desses eventos na web.
Uwe Schünemann, ministro do
Interior da Baixa Saxônia, comemorou o fato de o Twitter e outras
empresas terem reagido tão rapidamente a seu pedido para bloquear a presença do grupo de extrema-direita na internet.
Um porta-voz do secretário do
interior da Baixa Saxônia disse que
o grupo de extrema-direita foi banido em 25 de setembro. O Twitter
foi a última empresa a concordar
em fazê-lo. Funcionários do governo estadual disseram ao FT que o
YouTube foi o primeiro a aceitar o
pedido. O Facebook e o Twitter levaram mais tempo, mas terminaram por concordar. (Tradução de Sergio Blum)
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que o volume de negócios da GFT no
Brasil tem crescido sob o impulso do
crescimento local das operações de
bancos internacionais.
Ao lado dos Estados Unidos, o
Brasil tem sido um dos principais motores de crescimento da
GFT, afirmou Marika. A empresa
fechou 2011 com uma receita
global de € 272,3 milhões em
2011, alta de 10% sobre 2010.
Diante das perspectivas no país
e da maior receptividade para
novas ofertas, a executiva acrescentou que o plano é dobrar o
número atual de 170 profissionais da empresa no Brasil, no
prazo de dois anos.

o

todos os softwares usados nas operações das empresas do setor. A
ideia é oferecer meios para que essas companhias consigam aumentar a eficiência no lançamento de
produtos e ampliar o volume de
processamento de transações.
“Temos uma expectativa de crescimento de 25% para essa área de
cartões e meios de pagamento em
2013 no Brasil”, disse Marco Santos, diretor-geral da GFT no país.
Para o executivo, apesar do foco específico, os sistemas podem ser
adaptados para atender a outras
demandas do mercado brasileiro.
Além do aumento de projetos dos
bancos brasileiros, Santos destacou
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um modelo de coinvestimento
com os clientes. “Enquanto nossos clientes europeus estão mais
presos às questões regulatórias,
os bancos brasileiros têm mais
‘apetite’ por novas tecnologias e
estão mais dispostos a pular para a nova geração”, disse.
O centro brasileiro será focado
em duas vertentes. A primeira delas será a criação de aplicações para que bancos e operadoras de cartões estendam seu relacionamento com clientes aos dispositivos
móveis e a ambientes como as redes sociais. Em outra frente, os projetos serão direcionados ao desenvolvimento de uma base comum a
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Marika Lulay, executiva-chefe de operações da GFT: clientes brasileiros têm mais ‘apetite’ por novas tecnologias

Liberdade de expressão é dilema para Twitter
Redes sociais

O Rio de Janeiro acaba de ganhar uma página na internet que
reúne os endereços e contatos de
empresas de tecnologia, investidores, incubadoras, aceleradoras
e até cafés com Wi-Fi. Trata-se de
um mapa digital, lançado ontem, para ajudar a promover o
setor de tecnologia na cidade.
A ideia é criar um ambiente
virtual de promoção das novas
empresas do setor digital, as chamadas “startups”, colocando-as
em contato direto com potenciais investidores e incubadoras.
O projeto é uma iniciativa da Rio
Negócios, empresa de promoção
de investimentos da Prefeitura
do Rio. A expectativa é que com a
facilidade de obter informações
seja possível atrair novos investimentos para a cidade, disse o diretor-executivo da Rio Negócios,
Marcelo Haddad.
“Nosso plano é fazer do Rio
uma cidade central para empresas de tecnologia”, afirmou Haddad. “É um desafio que passa por
investimentos em infraestrutura,
mas também pela assessoria,
promoção e atração de empresas
que fazemos. O mapa é uma das
primeiras entregas desse plano.”
O sistema é colaborativo. Uma
vez cadastrados e aprovados, o
membros da plataforma atualizam as informações, sempre que
necessário. O conceito é semelhante às redes sociais: quanto
maior o uso, maior o detalhamento das informações.
Inspirado em projetos semelhantes de cidades como Nova
York e Los Angeles, o mapa carioca já nasce com 75 participantes,
entre eles 43 empresas e nove investidores. Mas tem potencial para dobrar o número de cadastrados até o fim do ano. “Há muitas
empresas que ainda não foram
mapeadas, que sabemos que existem, mas não temos contato”, disse Haddad. Desde que começou a
atuar, a agência participou da
atração de empresas de tecnologia como a Cisco e a Alog, que somam investimentos superiores a
R$ 250 milhões na cidade.
O mapa digital foi desenvolvido
gratuitamente, em apenas duas semanas, pela Imagem, representante brasileira da companhia de
georreferenciamento Esri. “O objetivo foi a divulgação do nosso trabalho com um exemplo de como a
inteligência geográfica pode colaborar para os desafios das empresas”, disse Francisco Oliveira, gerente de contas da Imagem. O mapa digital do Rio roda em computadores e dispositivos móveis.
O sistema será apresentado
hoje na DemoDay, feira de “startups” que acontece no Rio, promovida pela 21212 Digital Accelerator, uma aceleradora fundada entre o Rio e Nova York, voltada para projetos no Brasil. A aceleradora investe em dez novatas
a cada seis meses.
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Marika Lulay, executiva-chefe
de operações da alemã GFT, reconhece que os primeiros passos da
empresa no Brasil foram marcados pelo receio de que haveria
uma enorme distância entre a
cultura de negócios europeia e as
particularidades do mercado local. O ano era 2005 e a companhia
de serviços de tecnologia da informação para o setor financeiro
havia fechado — com o Bradesco
— o seu primeiro contrato no
país. Bem calculado, o movimento seguia a estratégia de expansão internacional da GFT.
Decorridos sete anos desse primeiro contato com o mercado brasileiro, as impressões de Marika
são completamente diferentes.
“Hoje, costumamos dizer na GFT
que combinamos a disciplina alemã com a paixão e a criatividade
latina”, disse a executiva.
Mais do que uma boa mescla de
culturas, essa visão começa a render iniciativas que estreitam os laços da GFT com o Brasil. A empresa
acaba de investir em um centro local de desenvolvimento de software, voltado especificamente à criação de sistemas nas áreas de cartões e meios de pagamento. O valor do investimento não foi revelado. A unidade já está em operação
em Sorocaba (SP), onde a compa-

nhia desenvolvia alguns projetos
sob medida para clientes.
A nova estrutura irá desenvolver sistemas voltados ao mercado brasileiro. Em médio prazo, a
ideia é exportar as tecnologias
criadas para outras operações da
GFT, disse Marika. O projeto reforça a abordagem da companhia em descentralizar suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Na área de cartões e
meios de pagamento, a GFT conta com outros três centros de desenvolvimento, localizados na
Alemanha, Espanha e Inglaterra.
Dentro desse modelo, os laboratórios reúnem poucos profissionais, com alto nível de especialização. No Brasil, a equipe inicial
conta com 20 especialistas.
A distribuição das atividades de
pesquisa e desenvolvimento em
vários países é uma tendência que
tem ganhado força no setor de TI.
Nesse contexto, o Brasil vem pouco
a pouco conquistando relevância
ao atrair projetos internacionais,
por diferentes motivos.
Na GFT, a escolha do Brasil para a instalação do novo centro
levou em conta dois fatores: o
conhecimento do país em tecnologias para o mercado financeiro e a receptividade do mercado
local. Esse último aspecto, segundo Marika, é essencial para a
GFT, pois os projetos de desenvolvimento são realizados em
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Empresas, p. B3.
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