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» MAURÍCIO FERNANDES
GERENTE DE NEGÓCIOS DA VERTICAL E-COMMERCE 
DA F5 NETWORKS BRASIL

Os números de vendas e de aces-
sos realizados na terceira edição da
Black Friday no Brasil são impressio-
nantes. O mercado viu o que um úni-
co dia de promoções pode fazer :
vendas que chegam a R$ 217 mi-
lhões; mais de meio milhão de pedi-
dos; ticket médio de R$ 401. Em ge-
ral, as empresas de varejo venderam
entre 3 e 5 vezes a mais do que o que
ocorre num dia comum. 

O outro lado desta pujança é o fa-
to de que o consumidor sofreu para
entrar nos portais, enfrentou quedas
de sistemas e muitas vezes
não conseguiu finalizar as
compras. Há relatos de pes-
soas persistentes que leva-
ram até 12 horas para conse-
guir efetuar uma transação
comercial. 

Em novembro de 2013, o
sucesso comercial da Black
Friday deve se repetir ou ser
ainda maior. Cabe aos CIOs
e suas equipes usarem o pe-
ríodo entre as duas Black Fri-
days para realizar mudanças
em seus ambientes, de modo
a garantir a qualidade do ser-
viço prestado pelos portais ao con-
sumidor e transformar este evento
Black num momento de fidelização
do cliente.

Uma má experiência na compra
online é algo que dura mais do que
um dia; na era das redes sociais, cada
frustração se multiplica e afeta as
vendas futuras dos portais. 

A cada “enter” que o consumidor
online dá, ele espera uma resposta –
a informação que o levará a se deci-
dir, ou não, por uma compra. Se o
usuário clica na foto de um produto,
por exemplo, ele espera que, na pró-
xima página web, a aplicação envie a
ele as características deste produto.
Infelizmente, em dias de hiper aces-
so,  a  entrega de conteúdo para o
usuário online pode se tornar um
pesadelo. 

Na sexta-feira da semana passada,
chegaram a acontecer 75 mil acessos
simultâneos ao portal Busca Des-
contos, o organizador deste evento
no Brasil e a porta de entrada para as
empresas de varejo online partici-
pantes da promoção. 

Diante de uma realidade como es-
ta, o CIO precisa encontrar novas
respostas para velhas perguntas. 

O centro da questão é garantir que
o sistema de suporte a vendas do
portal de varejo esteja rodando com
a performance e segurança deseja-
das tanto pelo CIO como pelo pró-
prio consumidor em potencial. Tra-
ta-se de uma aplicação transacional
muito complexa, processada em par-

te dentro da própria empresa de va-
rejo, em parte em seus fornecedores
e em parte nos bancos e operadoras
de cartões de crédito. Toda a infraes-
trutura de ICT da empresa de varejo
existe para suportar suas aplicações
missão crítica. 

Mas, é importante reconhecer,
poucas verticais de mercado passam
por um teste tão extremo como a
Black Friday. 

Para ter à disposição uma infraes-
trutura elástica, capaz de dar conta
dos acessos e das transações que
acontecem de forma muito intensa
durante a Black Friday, é importante
levar em conta que a busca pelos si-
tes de e-Commerce começa antes da
Black Friday. Vale a pena contratar
serviços de contingência que vão
além das 24 horas da Black Friday. 

Talvez a proposta mais adequada
de contratação de serviços de infraes-
trutura de TI e Comunicação seja o
modelo híbrido e escalável. Neste for-
mato, a empresa conta com um data
center interno, mantém um contrato
fixo com um data center externo (out-
sourcing) e ainda pode rodar aplica-
ções menos críticas ou de menor vo-
lume em um data center na nuvem.
Ou seja: o bom atendimento ao con-
sumidor online exige que se projete
um ambiente em que haverá um equi-
líbrio entre as aplicações ou entre os
módulos da aplicação principal. 

Outra característica da Black Fri-
day edição 2012 foi o aumento de
acessos realizados a partir de dispo-

sitivos móveis – algo que de-
ve explodir em 2013, espe-
cialmente com as novas re-
des LTE (4G). Uma boa solu-
ção de distribuição de apli-
cações é capaz de identificar
de que t ipo de device está
sendo feito o acesso ao portal
(desktops, smart phones, ta-
blets, etc.). 

O objetivo é, a partir desta
análise, direcionar aplica-
ções desenvolvidas especifi-
camente para cada device, o
que otimiza a performance
do ambiente como um todo.

Essa inteligência na distribuição de
aplicações ajuda o CIO a garantir o
desempenho da aplicação e a segu-
rança de todo o sistema. 

São muitos os flancos da infraes-
trutura de ICT de um portal de varejo.
O importante é compreender que o
que era uma tendência ainda modes-
ta, a versão brasileira da Black Friday,
tornou-se uma febre e, no ano que
vem, irá demandar ainda mais das
áreas de tecnologia das empresas. 

Os vencedores da Black Friday,
edição 2013 (e  do Cyber Monday
2013, que parece estar virando moda
também), serão os CIOs que conse-
guirem de fato antecipar as deman-
das de negócios de suas empresas e
dimensionar um ambiente em que a
cada enter, o consumidor online terá
a resposta que merece. 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2012

Senhora presidenta,

No dia 3 de maio deste ano, como líder do meu Partido
PMN, convidado a participar da reunião do Conselho Po-
lítico de sua gestão governamental, juntamente com os
deputados e senadores líderes de outros partidos, no Pa-
lácio do Planalto, fui um dos poucos que, fazendo uso da
palavra, apoiaram a sua proposta de redução dos juros,
foco maior de uma nova política de desenvolvimento pa-
ra o nosso país, a fim de que o mesmo não entrasse na
crise financeira internacional, com atores de peso como
os Estados Unidos e vários países importantes da Europa:
Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal,
Grécia, entre outros deste mundo de Deus.

Contrapondo-me aqueles que temiam o enfrentamen-
to de Vossa Excelência a fortes grupos financeiros, arvo-
rei-me, com todo o respeito aos meus pares, que a senho-
ra não deveria temer tal proposição, eis que a sociedade
brasileira não agüentava mais pagar juros extorsivos, em
todos os segmentos financeiros, em especial aos bancos,
freando o desenvolvimento de nosso país, tão necessário
pra que não entrássemos no turbilhão da crise.

Vossa Excelência, corajosamente, começou fazendo o
“dever de casa”, fazendo baixar os juros dos bancos esta-
tais – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – do que
resultou na queda gradual dos juros dos bancos privados.

Evidente que numa economia da dimensão da nossa,
6º lugar no ranking mundial, como apregoam os especia-
listas, esse “remédio” não basta para fazer com que a
mesma possa ter musculatura suficiente para enfrentar a

turbulência da economia globalizada.
No momento em que Vossa Excelência luta incessante-

mente para que o Brasil não entre na crise financeira in-
ternacional, tomando toda a sorte de medidas para pre-
servar e incentivar o nosso desenvolvimento, eis que sur-
gem interesses políticos menores, eleitoreiros, demagó-
gicos, desavisados e inconstitucionais, na Câmara dos
Deputados, para aprovar um Projeto de Lei pernicioso ao
Estado do Rio de Janeiro, com a queda em cascata de to-
das as atividades econômicas e, de resto, ao Brasil, como
se o Estado do Rio de Janeiro não transacionasse com os
nossos outros estados irmãos.

Não preciso falar nos números porque a senhora, co-
mo profissional da área do petróleo e gás, os conhece so-
bejamente, e muitos já os explicitaram.

Presidenta Dilma Rousseff, a senhora é uma estadista.
Sabe que o Brasil é um país fadado a ser uma das maiores
potências mundiais; sabe que para tanto tem que estar
inserido no concerto das Nações e que para isso é preciso
ter credibilidade e respeitabilidade dos outros países.

Tenho certeza de que a senhora não sancionará este
projeto que rompe com o pacto federativo do nosso país,
até porque já explicitou isto a 3.000 prefeitos preterita-
mente.

Este projeto, como está, trará imensos prejuízos ao Esta-
do do Rio de Janeiro, ao Brasil e, pior, às relações atuais e fu-
turas com os outros países, que, certamente, pensarão mil
vezes antes de firmar contratos com um país cujos alguns
parlamentares pretendem não respeitá-los, inclusive ferin-
do de morte a sua Lei Maior, a nossa Constituição Federal. 

CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo  llooppeess,,  DDeeppuuttaaddoo  FFeeddeerraall  ((PPMMNN//RRJJ))

Carta aberta à presidenta
Dilma Rousseff

O que fazer para melhorar a 
experiência do consumidor online

Cuidado com
as promessas
exageradas de
rentabilidade
» REGINALDO GONÇALVES
COORDENADOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA FASM (FACULDADE SANTA MARCELINA)

O mercado internacional esta bem sensível a qualquer
notícia relacionada à crise, seja na Eurozona, nos Estados
Unidos ou na China. Infelizmente, parece que a luz no fi-
nal do túnel não está tão perto e cada nova alternativa de
acordo ou de ajuste acaba se agravando. 

Para os países emergentes é muito importante a explo-
ração do mercado interno, de maneira a não se criarem
impactos negativos em sua economia e minimizar a de-
pendência de recursos estrangeiros. Isso, obviamente, é
difícil e complicado, em virtude da globalização. 

Trocam-se mercadorias a todo momento, e para alguns
países a sobrevivência depende das exportações, princi-
palmente de insumos primários, e aquisição de produtos
industrializados, tecnologicamente melhores do que
aqueles internamente produzidos.

No Brasil, várias alternativas para aquecer o mercado es-
tão sendo utilizadas, inclusive com a redução dos juros, com
o objetivo de gerar “oxigênio” para as empresas conseguirem
melhorar sua produção e vendas e manter ou melhorar a
empregabilidade. Com a queda dos juros e fixação da taxa
Selic no patamar de 7,25% ao ano, as aplicações financeiras
acabaram sendo desestimuladas. Muitas delas chegam a ge-
rar prejuízos em suas operações, principalmente as que são
efetuadas par a um curto espaço de tempo.

As propostas de aplicações disponibilizadas pelas insti-
tuições financeiras, que precisam captar recursos com cus-
to cada vez menor para emprestá-los, podem implicar alto
risco para o investidor, principalmente quando se tratar de
bancos de segunda linha e que proponham rendimentos
fora da realidade. 

Uma das aplicações que podem gerar alto retorno é o
investimento no
mercado de ações,
mas deve ser efetua-
do somente por
quem dispõe de re-
cursos para o longo
prazo. Para o curto
prazo, a única apli-
cação aparente-
mente melhor é a
poupança.

Recentemente,
vem sendo discuti-
da alternativa de
aplicações que, de
acordo com espe-
cialistas, propõe a
redução do imposto
de renda e é bem
mais rentável do
que qualquer outra
modalidade e com
menos risco: o FIP
(Fundo de Investimento em Participações). 

É constituído em forma de condomínio fechado, ou
seja, como os fundos de investimento tradicionais. Ad-
ministra os recursos, destinados à diversas modalidades
de investimentos, como aquisição de ações, debêntures,
bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliá-
rios conversíveis ou permutáveis em ações de emissão
de companhias abertas ou fechadas. Esses fundos parti-
cipam do processo decisório da companhia na qual in-
vestem.

O grande problema desses investimentos é saber
quem está gerindo a carteira e quais são os seus limites.
O prazo de resgate também é longo, de no mínimo cinco
anos. Essa situação já limita o investimento de pessoas
mais humildes e que não têm normalmente recursos pa-
ra o longo prazo. Outra observação importante é que os
FIP não têm a segurança, em caso de quebra, do Fundo
Garantidor de Crédito, que banca o aplicador no valor li-
mite de R$ 70 mil.

Todo cuidado é pouco em uma situação em que a eco-
nomia não apresenta aos investidores oportunidades de
grandes ganhos. Qualquer opção diferente deve gerar
desconfiança. Não há como as instituições assumirem
pagamentos de rendimentos fora da realidade do mer-
cado, buscando capitalizar-se. O risco de perda é grande
para o poupador. Vejam o exemplo recente do Banco
Cruzeiro do Sul, em que vários investidores perderam
seus recursos.

Os FIP´s nada mais são do que recursos aplicados pe-
los investidores, sendo direcionados para investimentos
em várias empresas, inclusive em construção civil, como
forma de participar de um empreendimento. Os ganhos
são gerados ao fundo através dos juros sobre aportes que
possam ser efetuados através de debentures, ou através
de juros sobre o capital próprio e dividendos das empre-
sas onde houve a compra de ações.
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