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Software Companhia anuncia hoje novos produtos
adaptados de gestão e relacionamento com clientes

Microsoft reforça
oferta de sistemas
empresariais no país
Moacir Drska
De São Paulo
A Microsoft está ampliando
sua aposta na oferta de softwares
empresariais no Brasil. A companhia anuncia hoje oficialmente o
lançamento de novas versões locais dos sistemas de gestão empresarial (ERP, na sigla em inglês)
e de relacionamento com clientes
(CRM, na sigla em inglês). Integrante do segmento batizado na
empresa de Microsoft Dynamics,
os produtos estarão disponíveis a
partir de 1º de dezembro.
Os novos sistemas chegam ao
mercado brasileiro com um hiato de cerca de nove meses, se
comparado ao lançamento dos
pacotes nos Estados Unidos e
em países da Europa. A razão para esse intervalo foi o esforço
empreendido para adaptar as
novas versões às regras tributárias e fiscais brasileiras. O trabalho envolveu a participação de
45 profissionais no centro de desenvolvimento da Microsoft no
país. “A companhia entendeu
que para ter sucesso no Brasil seria preciso empreender tempo e
recursos no desenvolvimento lo-

viço, semelhante ao pagamento
de uma conta de energia.
Na avaliação da Microsoft, o
Brasil é um dos países mais promissores para impulsionar sua
oferta de softwares empresariais. Dados da consultoria IDC
projetam que o mercado brasileiro de ERP e CRM irá movimentar US$ 1,5 bilhão em 2012, um
crescimento de 12% sobre o ano
passado. “Nosso objetivo no país
é crescer acima dessa taxa nos
próximos anos”, disse Antonio
Moraes, gerente-geral de soluções de negócios da Microsoft
no Brasil.
A estratégia de vendas no Brasil terá como foco empresas de
médio e grande porte. A primeira
vertente, disse Pedersen, traz como apelo a quantidade expressiva de companhias que ainda não
investiram em sistemas de ERP
ou CRM, por fatores como custo e
o longo período de implantação
exigido para esses projetos.
Na segunda ponta, a Microsoft quer ganhar terreno entre
as empresas que possuem ambientes complexos de sistemas,
mas que, por sua vez, já não
atendem às suas demandas de

cal”, afirmou Christian Pedersen,
gerente-geral global de Dynamics AX da Microsoft.
Os softwares de negócios da
Microsoft estão incluídos na divisão que reúne ainda os pacotes
de sistemas do Office e o programa de comunicação unificada
Lync, entre outras ofertas. No primeiro trimestre fiscal da companhia, encerrado em 30 de setembro, a divisão divulgou uma receita de US$ 5,5 bilhões, queda
de 2% frente ao mesmo intervalo
do exercício anterior. No mesmo
período, os sistemas do pacote
Microsoft Dynamics registraram
um avanço na receita de 6%.
Os softwares empresariais da
Microsoft são adotados por 350
mil clientes em todo o mundo,
com uma base de cerca de 5 milhões de usuários. Desde seu lançamento, em março, 17 mil empresas já investiram na aquisição ou migração para os novos
pacotes. Todas as versões são
vendidas no formato tradicional
de aquisição de licenças e também no modelo de computação
em nuvem, no qual os softwares
são acessados via internet e cobrados como se fossem um ser-
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Christian Pedersen, da Microsoft: para ter sucesso no Brasil é preciso investir no desenvolvimento local de programas

negócio. Nesse aspecto, a aposta
da companhia está na capacidade de integração de seus sistemas com os programas de outros fornecedores.
Para Nigel Montgomery, diretor de pesquisas de software empresarial da consultoria Gartner,
o mercado brasileiro de sistemas
de negócios apresenta ótimas
perspectivas para a Microsoft e
rivais como SAP, Oracle e a brasileira Totvs. “Ao contrário de outros mercados, como a Europa, o
Brasil tem uma grande massa de
companhias em expansão, que

estão começando agora a investir
nesses sistemas”, afirmou.
Como um dos pontos favoráveis das novas estratégias da Microsoft nesse cenário, o analista
destaca o direcionamento da
companhia em desenvolver
softwares de negócios que possuem recursos de interação com
os quais os usuários já têm intimidade, como funções e ferramentas contidas em outros sistemas do portfólio da empresa.
Por outro lado, Montgomery disse que o principal desafio da Microsoft no mercado local será desenvol-

ver uma rede de parceiros de distribuição e vendas capaz de atingir empresas de diferentes portes.
Nessa direção, Moraes afirma
que uma das prioridades na estratégia para o Brasil é a ampliação do número de distribuidores
e revendas no país. “Estamos negociando novos acordos com
parceiros de grande porte, que
consigam nos ajudar a ampliar
nossa presença entre as grandes
empresas”, disse. Atualmente, a
Microsoft tem uma rede de 50
parceiros para a sua oferta de
softwares empresariais no Brasil.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Empresas, p. B3.
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Embate entre TIM e Anatel
influencia queda nas ações
Telefonia
Cibelle Bouças, Daniele Madureira
e Rafael Bitencourt
De São Paulo e Brasília
O mercado financeiro procura
digerir as últimas notícias envolvendo o setor de telecomunicações. O imbróglio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com a TIM, em torno da promoção “Infinity Day”, o interesse
da Oi na GVT e o balanço do mercado de telefonia móvel em outubro geraram efeitos ontem sobre a
cotação das empresas do setor.
As ações da TIM (TIMP3) fecharam em queda de 2,32%, cotadas a
R$ 7,55. A ação da Telefônica/Vivo
(VIVT4) recuou 0,41%, para
R$ 47,80. A Oi foi a única entre as
concorrentes que encerrou o dia
em alta, depois de registrar queda
até o início da tarde. As ações preferenciais (OIBR4) subiram 1,24%,
para R$ 8,11.
“Os ADRs da Vivo e da TIM também caíram ontem em Nova York”,
disse um analista que acompanha
o setor. O embate entre TIM e Anatel é o que mais pesa sobre o papel
da empresa. “O investidor quer saber se a operadora consegue passar algum tempo sem ter dor de cabeça com o regulador”, afirmou.
No dia 11, a TIM lançou a promoção “Infinity Day”, que prevê ligações ilimitadas de pré-pagos para outros números da operadora a
R$ 0,50 ao dia. Temendo que a rede
ficasse sobrecarregada, a Anatel
determinou que a operadora suspendesse a ação no dia 19. A TIM

informou que, por questões técnicas, precisava de prazo maior. A
Anatel não respondeu e a promoção continua. A operadora está sujeita a multa de R$ 200 mil por dia.
“Enquanto não respondemos, a
decisão de suspender está valendo”, disse o superintendente da
agência, Bruno Ramos. Hoje, às
18h30, o presidente da TIM, Andrea Mangoni, tem audiência
agendada com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
“O impacto financeiro da suspensão da promoção da TIM é
muito pequeno sobre as finanças
da operadora”, disse o analista. “O
mais importante é saber se a empresa vai atrair usuários que se tornem consumidores de serviços de
maior valor agregado”, afirmou.
Essa expectativa também pesa
sobre as demais teles. Segundo a
Anatel, em outubro, o crescimento
da base de celulares foi de 0,2%, inferior aos 0,4% verificados em setembro e ao aumento de 1,9% registrado em outubro do ano passado. “Voz é a porta de entrada para
serviços mais sofisticados e, por isso, ainda serve como base de avaliação do desempenho das operadoras”, disse o analista.
Para Renato Pasquini, gerente
de telecomunicações da consultoria Frost&Sullivan, as operadoras
que demonstram maior capacidade de gerar receita com serviços de
valor adicionado têm desempenho melhor na bolsa. A fim de recompor as perdas com o barateamento de voz, as teles investem em
duas frentes: no lançamento de
serviços de valor adicionado ou em

Problemas na Autonomy
despertam críticas à HP

promoções para ganhar em volume de vendas. “A TIM escolheu ampliar a base de clientes para elevar
a receita com volume”, disse.
Pasquini soma à queda nos preços dos serviços de voz a aprovação
do corte de 12% na taxa de interconexão em 2013, de uma média de
R$ 0,37 para R$ 0,33. A agência
também estabeleceu redução de
25% nessa taxa em 2014, e de 33%
em 2015, chegando a R$ 0,17. As
taxas de interconexão respondem
por 22% da receita das empresas.
“As operadoras terão que recompor essa perda com novos serviços.
Coibir o lançamento de novos planos dificulta uma reação”.
“A Oi fez o melhor trabalho com
os clientes pós-pagos em outubro
e os investidores reagiram a esse
resultado”, disse Roger Oey, analista-chefe da BES Securities. Em outubro, a Oi adicionou 198 mil
usuários pós-pagos e 260 mil prépagos. No ano, a companhia elevou a base de assinantes pós-pagos
em 36%, saindo de uma participação de mercado de 12,9% em dezembro de 2011 para atuais 16%.
O interesse da Oi pela GVT também desperta atenção no mercado. Conforme matéria publicada
no Valor dia 16, o presidente da Oi,
Francisco Valim, disse avaliar a
compra GVT. No mesmo dia, a Oi
divulgou comunicado à BMF&Bovespa e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dizendo que, dentro das atuais condições, não há interesse na compra. Por atuais condições entenda-se o preço de € 7
bilhões pedido pelo grupo Vivendi, controlador da GVT.

No jogo de empurra entre a
Hewlett-Packard e a Autonomy, a
direção da empresa americana,
até o momento, se distanciou
muito da responsabilidade e jogou ‘lama’ sobre as práticas contábeis da Autonomy.
Mas analistas dizem que a HP
deveria, em vez disso, se olhar no
espelho — suas práticas de avaliação de contas anterior à compra
(conhecidas em inglês como
“due diligence”) estão sendo examinadas de perto depois do
anúncio de uma baixa contábil
de US$ 8,8 bilhões sobre o valor
da Autonomy, e o conselho que
votou em favor do negócio ainda
está, em grande medida, intacto.
“Acho que eles estão em má situação”, disse Mark Williams,
acadêmico da Escola de Administração de Empresas da Universidade de Boston, sobre o conselho
da HP. “A esta altura, perderam a
credibilidade dos acionistas.”
“Eles estão usando essa tática
diversionista, mas a questão é
muito maior — a história é, na
verdade, a precária avaliação de
contas anterior à compra e os aspectos humanos de por que eles
estariam motivados a fazer o
que sabemos agora ter sido uma
aposta equivocada”, afirmou
o acadêmico.
A avaliação do conselho de administração está alimentando
críticas dos analistas de que a
atual direção da HP não tem as
condições necessárias para recuperar os resultados da empresa e
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de sua divisão de PC, em queda.
Richard Windsor, ex-analista
do setor tecnológico da Nomura
no Reino Unido e autor do blog
Radio Free Mobile, diz que a HP
precisa de um novo conselho de
diretores.
Um grande número de analistas financeiros deu sinal de alerta
para as práticas contábeis da Autonomy, mas a HP tentou consultá-los apenas após iniciar sua investigação interna. “Foi aí que
eles erraram”, diz Windsor.
“Havia provas suficientes para
eles dizerem: ‘Bem, talvez devemos neste caso examinar para
além dos números auditados e
remexer mais as coisas do que
normalmente faríamos, porque
a contabilidade é um problema
na Autonomy há muito tempo, e
isso estava bem-documentado’.”
Meg Whitman, principal executiva da HP, disse aos analistas
na segunda-feira que duas pessoas que deveriam ter sido consideradas responsáveis pela
aquisição problemática “foram
embora”, referindo-se a Léo
Apotheker, ex-principal executivo, e seu diretor de estratégia,
Shane Robison.
A atual direção pode continuar atuando, disse ela, mas haverá uma análise do processo de
aquisição adotado pela HP. A
principal executiva, em apuros,
sugeriu também que as práticas
de avaliação de contas anterior à
compra empregadas pela HP antes de ela assumir o posto eram
pouco comuns: “As avaliações de
contas são agora de responsabilidade do nosso diretor financeiro.
Na época, quando cheguei à empresa, fiquei surpresa ao desco-

brir que avaliações de compras e
fusões e aquisições eram de responsabilidade da estratégia, e
não do diretor financeiro”.
“Nunca vi isso na minha carreira, e essa foi uma decisão que tomei de saída, antes de saber de
nada disso.”
Ela concluiu jogando a responsabilidade para os auditores:
“Mas no final, temos que nos basear nos dados financeiros auditados, e fizemos isso”.
Williams diz que o negócio pareceu um ato de desespero da
parte da HP, de se reinvertar como uma empresa de software e
serviços de crescimento mais
acelerado.
“A empresa simplesmente não
teve a agilidade suficiente — o
mercado é um trem a 130 km por
hora, e a HP vai a 50 km por hora
— ela simplesmente não consegue alcançar, e continua a dar
passos em falso.”
Houve também sinais de alerta
para a HP sobre as práticas e o potencial de receita da Autonomy
antes do surgimento da denúncia sobre a equipe de direção da
empresa, em maio.
Mike Lynch, fundador e principal executivo da Autonomy, deixou a empresa depois que a Autonomy descumpriu as projeções orçamentárias por ampla
margem, no segundo trimestre
fiscal da HP.
Meg também se referiu de forma oblíqua à maneira pela qual a
empresa tinha sido administrada — ao dizer que era uma empresa estreante que precisava ganhar escala e chegar à idade
adulta. Ela foi incluída agora na
divisão de software da HP.
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