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Mauricio Fernandes, da Dedalus: oferta de serviços na nuvem chegou após tentativas de sobrevivência que incluíram até uma fusão com sete empresas
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dos Unidos e a nova empresa enfrentou a postergação de investimentos no Brasil, em função da crise externa. “Éramos mais de 40 sócios e cada um queria levar a Virtus
para um lado”, disse Mauricio Fernandes, presidente da Dedalus.
Como resultado, a receita da
Virtus caiu 40% em 2008 e continuou desmoronando em 2009,
até que a fusão foi desfeita. “Mas
nesse momento percebemos
que, para sobreviver, a Dedalus
teria que mudar radicalmente”,
disse o executivo. Nesse período,
a companhia decidiu deixar de
lado a integração de sistemas para se dedicar exclusivamente à
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A brasileira Dedalus realizou
mudanças radicais em seu negócio nos últimos anos. A companhia, que chegou a faturar mais
de R$ 100 milhões até o início
dos anos 2000, viu seu negócio
encolher rapidamente devido às
dificuldades de adaptação às
mudanças no mercado de tecnologia da informação (TI). Nos últimos três anos, passou a se dedicar exclusivamente à oferta de
software e serviços na nuvem —
acessados por internet e oferecidos no modelo de assinatura.
Reestruturada, a companhia espera voltar aos resultados da década de 90.
A Dedalus ficou conhecida na
década de 90 como integradora
de sistemas, fornecendo equipamentos da Sun Microsystems

(comprada em 2009 pela Oracle) e softwares adaptados para
atender a companhias de diversos segmentos. A empresa chegou a registrar receita de R$ 125
milhões em 2001, mas seus ganhos declinarem ano a ano, à
medida que os mainframes
(computadores de grande porte,
de custo alto) foram substituídos por servidores físicos e virtuais (instalados em equipamentos por meio de software).
Em 2005, a receita da companhia já havia diminuído para R$ 70
milhões. Em 2008, a Dedalus fundiu-se a outras sete companhias —
Automatos, Biosalc, Prime, Intelekto, Trellis, Visionnaire, Volans —
para formar a Virtus, uma companhia de software e serviços com receita estimada de R$ 100 milhões,
800 funcionários e mil clientes.
Duas semanas após a fusão, o banco Lehman Brothers faliu nos Esta-
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Dedalus tenta
recuperar-se
com foco
na ‘nuvem’
Cibelle Bouças
De São Paulo

DANIEL WAINSTEIN/VALOR
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Estratégia Expectativa é voltar aos
resultados obtidos nos anos 90

computação em nuvem — que,
no Brasil, ainda era incipiente.
A Dedalus fechou acordo com o
Google, em 2009, para oferecer para empresas softwares acessados
por internet. Em 2010, fez acordo
com a Amazon para fornecer serviços de infraestrutura na nuvem,
como armazenamento de dados e
estrutura de centro de dados.
Em 2011, a companhia obteve
receita de R$ 16 milhões. Do total,
75% são oriundos da oferta de
softwares do Google na nuvem,
25% são obtidos com serviços da
Amazon e o restante, com terceirização de serviços para empresas.
Fernandes disse que 25% das ven-

das de softwares do Google são
adaptados pela equipe da Dedalus
para atender à demanda de cada
empresa, o que ajudou a companhia a crescer de forma mais acelerada. Entre os clientes está a Universidade Anhanguera, que adquiriu softwares na nuvem do Google
para seus 400 mil alunos.
Há seis meses, também passou
a ter como cliente o grupo Pão de
Açúcar, que substituiu seu centro
de dados próprio pela infraestrutura remota da Amazon. A adaptação de softwares e a transferência de dados ficou a cargo da Dedalus. A companhia elevou o número de clientes este ano de 250

para 400 e a expectativa de Fernandes é que a receita cresça 50%,
para R$ 24 milhões.
A companhia, que chegou a ter
300 funcionários na década de
90, opera atualmente com 40
profissionais, distribuídos entre
a sede em São Paulo e uma unidade em Florianópolis (SC). “Em
2013, a Dedalus deve montar um
novo escritório, talvez no Rio, para expandir a sua operação”, disse Fernandes. Outra meta da
companhia para 2013 é elevar a
oferta de softwares personalizados, que têm valor adicionado
mais alto que os softwares padronizados oferecidos pelo Google.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. B3.

Serviços para pequenos projetos ganham reforço na Tivit
Moacir Drska
De São Paulo
A brasileira Tivit investiu R$ 5
milhões neste ano para ampliar
seu portfólio de serviços de infraestrutura de tecnologia da informação (TI) no modelo de computação em nuvem. O conceito
de nuvem vem ganhando força
no mercado de tecnologia nos últimos anos. O modelo de aquisição baseia-se em taxas mensais,
semelhante ao pagamento de
contas de consumo de energia.
Antes mais restrita à oferta de
serviços na nuvem para grandes

projetos em ambientes críticos
das empresas, a Tivit volta-se
agora para uma nova linha de
serviços. Os focos passam a ser
também os pequenos projetos e
aplicações dentro desse modelo.
Para essa nova abordagem, a
companhia estruturou uma área
específica de desenvolvimento,
vendas e entrega de serviços,
com um time total de cerca de
30 profissionais.
“Estamos ampliando o portfólio para atender projetos com
um nível menor de exigências.
Nós identificamos uma grande
demanda reprimida por essa

modalidade de oferta no mercado brasileiro”, afirmou Armando Lins Netto, vice-presidente de
terceirização de infraestrutura
de TI da Tivit, ao ValorPRO.
Entre esses projetos, Netto citou aplicações dentro da área de
desenvolvimento e testes de
software. Outra demanda que
começa a impulsionar essa oferta
vem sendo gerada por multinacionais que estão iniciando operação no Brasil. Com estruturas
iniciais de pequeno porte, muitas dessas companhias decidem
adotar o modelo de computação
em nuvem e ampliar essas opera-

ções gradativamente, acompanhando o crescimento dos seus
negócios no país.
Em termos de estratégias de
vendas, a Tivit está trabalhando a
nova oferta em duas vertentes. A
primeira delas será ampliar a
presença nos clientes que já adotam algum serviço de nuvem da
companhia. Ao mesmo tempo, a
ideia é conquistar novos clientes
especialmente entre companhias de médio porte.
A entrada da Tivit no mercado
de computação em nuvem aconteceu em 2009. Nos últimos dois
anos, a empresa investiu R$ 15

Amazon inicia uma outra batalha
Competição
Brad Stone
Bloomberg Businessweek
Em 19 de novembro de 2007,
Jeff Bezos, o principal executivo
da Amazon.com, apresentou-se
perante um grupo de jornalistas
e executivos do setor editorial no
W Hotel, ao sul de Manhattan,
para lançar uma coisa totalmente imprevista para uma companhia conhecida, à época, como
uma varejista on-line: um aparelho eletrônico de leitura. Com
um formato estranho, dotado de
uma insossa tela em preto e
branco e um emaranhado de botões desengonçados, o Kindle
original parecia um tenebroso
cruzamento entre uma calculadora e um BlackBerry. Apesar de
seu design peculiar, o Kindle era
fácil de usar e permitia que seus
proprietários baixassem um livro rapidamente do vasto catálogo da Amazon sem ter de se conectar a um PC. Esse, ao que se revelou, foi o toque mágico que
transformou não apenas um setor, mas a imagem da Amazon
aos olhos do mundo.
Há determinados momentos
na história da tecnologia que exigem reconhecimento especial: o
lançamento do PC pela IBM, em
1981; a estreia, pela Microsoft, do
Windows 95; o lançamento pela
Apple do iPod, em 2001, do iPhone, em 2007, e mesmo do iPad,
em 2010. O Kindle pertence a essa galeria da fama da alta tecnologia. Com o nome de código de
Fiona, o modelo original ficou esgotado por boa parte de seus
quinze meses de vida devido a
problemas de produção e à demanda inesperada, mas mostrou

perspectivas suficientes de que o
mundo editorial finalmente começaria a abraçar a promessa
dos livros digitais. “Levei literalmente décadas na tentativa de
fazer as editoras darem atenção
aos livros eletrônicos, e sei o
quanto resistiram à ideia”, diz
Tim O’Reilly, fundador da marca
de livros para computador e organizadora de simpósios O’Reilly Media. “A maioria das editoras
simplesmente não queria mudar. Jeff as fez mudar, fez uma
aposta arrojada em equipamentos e entrou em um negócio diferente, que não necessariamente tirava partido dos pontos fortes da Amazon.”
Os investidores subestimaram
o impacto do Kindle, pelo menos no início. Uma multiplicidade de leitores eletrônicos semelhantes já tinha fracassado, entre as quais o Sony Reader, lançado primeiramente no Japão e
posteriormente alvo de uma recepção morna nos Estados Unidos. O Sony Reader tinha de ser
ligado a um PC e possuía uma
seleção limitada de livros eletrônicos. O Kindle era um aparelho
autônomo que dava aos leitores
acesso instantâneo ao catálogo
de 90 mil títulos da Amazon.
Mesmo assim, a maioria dos
analistas não ficou impressionada. “O Kindle é a coisa em que eu
mais errei em toda a história da
mudança digital do setor editorial”, diz Mike Shatzkin, principal executivo da consultoria do
setor editorial Idea Logical.
“Achei que não ia dar certo.”
Ao inventar seu próprio aparelho de leitura eletrônico, a Amazon essencialmente começou a
descontinuar suas operações físicas de vendas de livros, que foi

sua primeira área de atuação e
que na época ainda era a melhor.
A empresa, além disso, tinha acabado de ver o iPod e o iTunes, da
Apple, arrasarem as varejistas
tradicionais de música – e minarem suas próprias vendas de CDs.
Bezos sabia que destino aguardava as empresas tradicionais, como a Kodak, que não conseguiam ou não estavam dispostas
a ajustar seus modelos de negócios analógicos. Seguindo quase
ao pé da letra as lições dadas pelo
professor de Harvard Clayton
Christensen no livro “The Innovator’s Dilemma”(“O Dilema da
Inovação”), a Amazon abriu uma
subsidiária independente chamada Lab126 no longínquo Vale
do Silício, na Califórnia, para desenvolver o leitor eletrônico.
O sucesso do Kindle subverteu,
em seguida, a correlação de forças da indústria editorial, trouxe
a Apple para o mercado livreiro
com sua iBookstore e acabou levando o Departamento de Justiça
dos Estados Unidos a abrir um
processo em que acusava a Apple
e cinco grandes editoras de conluio e fixação de preços. A Apple
está rechaçando as acusações.
Mesmo assim, a Amazon continua numa situação aflitiva semelhante à que enfrentou quando Bezos decidiu criar o Kindle.
As vendas da área de mídia continuam a responder por um terço
do total da receita da empresa.
Com músicas, filmes e livros migrando para formatos puramente digitais, ela tem de agir depressa para proteger sua posição
de principal fornecedora desse
tipo de conteúdo. A empresa tomou medidas de ordem competitiva nos últimos 12 meses, como canalizar recursos para o Pri-

me Instant Video, um serviço
gratuito de exibição de filmes para membros do Prime, uma espécie de clube de vantagens da
companhia. O principal executivo da Netflix, Reed Hasting, estimou recentemente que a Amazon está perdendo US$ 1 bilhão
ao ano com esse esforço. A Amazon diz não comentar investimentos específicos.
No dia 15, a Amazon começou
a vender seus tablets Kindle mais
recentes, entre os quais a versão
Wi-Fi do Kindle Fire HD, com tela
de 8,9 polegadas, semelhante à
do iPad. A US$ 299 pelo modelo
de 16 gigabytes, ele é mais barato
que os tablets comparáveis da
Apple e do Google, e canaliza os
clientes para o universo do conteúdo digital da Amazon, o que
pode transformá-los também em
compradores on-line mais vorazes. “As pessoas não querem aparelhos, querem serviços”, disse
Bezos a Charlie Rose [jornalista e
apresentador] em entrevista no
dia 16. “Para nós, a pior parte foi
integrar, de uma forma muito,
mas muito simples para os clientes, os enormes ecossistemas de
conteúdo da Amazon.”
No início do ano, a Amazon começou a se preparar para essa batalha, segundo vários funcionários, que não foram autorizados
a falar. Bezos criou um conselho
executivo especial para supervisionar os esforços digitais da
Amazon, chamado D Team, um
resultado de seu há muito atuante grupo de direção, o S Team. Bezos também deu início a um “experimento” pelo qual várias centenas de funcionários e engenheiros foram transferidos de
outras áreas da empresa para o
Kindle e para outras equipes di-

milhões nessa área de negócios,
incluindo o aporte feito em 2012.
Essa linha de serviços responde
por uma pequena participação
nos negócios da companhia, que
fechou 2011 com receita total de
R$ 1,3 bilhão. Para este ano, a Tivit prevê crescimento da receita
para R$ 1,6 bilhão. Desse valor, a
área de computação em nuvem
representará R$ 100 milhões, segundo projeções da empresa.
Na avaliação de Netto, a participação dos serviços na nuvem
vai aumentar exponencialmente
nos próximos anos. “Hoje, 50%
dos contratos que conquistamos

.

em infraestrutura entram nessa
vertente. Se a receita dos nossos
serviços de tecnologia da informação cresce 20% ao ano, não tenho dúvida de que a área de nuvem vai aumentar o dobro disso
nos próximos anos”, afirmou.
Para reforçar essa projeção, o
executivo ressaltou que diversos
segmentos estão investindo em
infraestrutura na nuvem. Os
principais setores a apostar nessa corrente são os de manufatura e serviços. “Mas mesmo segmentos mais conservadores, como finanças, estão investindo
nesse modelo”, afirmou.

REED SAXON/AP

Jeff Bezos, da Amazon: mais tempo para se dedicar ao mundo digital

gitais. Ao mesmo tempo, os
membros da equipe de liderança
sênior trocaram as pessoas que
reportavam a eles. Sebastian
Gunningham, diretor da divisão
de mercado da Amazon, e Marc
Onetto, seu chefe de operações,
começaram a responder ao vicepresidente-sênior Jeff Wilke, em
vez de Bezos. A finalidade de tudo isso, dizem os funcionários,
foi liberar os recursos da empresa, entre os quais o tempo e a
atenção de Bezos, para se concentrar no aprofundamento da
investida da Amazon no universo digital.
O anúncio do primeiro Kindle,
naquele evento realizado em Nova York cinco anos atrás, mostrou
o aumento do apetite da Amazon. O lançamento do produto

foi o primeiro passo na rota de
colisão que ela agora enfrenta
com pesos-pesados da alta tecnologia, como a Apple, o Google,
a Microsoft e a Samsung. Todas
elas tentam fazer chegar novos
aparelhos às mãos das pessoas e
vinculá-las a seus próprios produtos e serviços on-line. “Não se
trata mais da Virgin Media ou da
Barnes & Noble”, diz o analista
Scott Devitt, do banco Morgan
Stanley. “Trata-se de defender e
em última instância expandir
sua participação na mídia com o
passar do tempo, e de concorrer
com um grupo de empresas que
não tem as mesmas desvantagens estruturais que as varejistas
físicas com as quais a Amazon
concorreu no passado. (Tradução
de Rachel Warszawski)

