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Prefeito de NY
estuda compra
do “Ti m e s ”
Mídia
Sakthi Prasad
Reuters, de Bangalore, Índia

Michael Bloomberg, o prefeito
de Nova York, está avaliando a
possibilidade de fazer uma pro-
posta pelo The Financial Times
Group, que inclui o jornal de mes-
mo nome e uma participação na
revista “The Economist”. A infor-
mação foi publicada pelo “The
New York Times”, que menciona
três pessoas próximas do prefeito.

A Pe a r s o n , editora do “FT ”, está
para ficar sem dois de seus execu-
tivos mais graduados, o que está
aumentando as especulações de
que o jornal poderá ser vendido.
Analistas avaliam o The Financial
Times Group em cerca de US$ 1,2
bilhão, o que está dentro das pos-
sibilidades da Bloomberg, que
em 2011 teve uma receita de US$
7,6 bilhões, segundo informou o
“The New York Times”.

Um banqueiro que conhece a
companhia disse acreditar que o
jornal será vendido por volta do
começo do ano que vem. Facções
da Bloomberg vêm afirmando
que seria mais inteligente com-
prar algum negócio da área digi-
tal, como o site LinkedIn, uma re-
de social de profissionais.

Daniel Doctoroff, um confi-
dente de Michael Bloomberg e
diretor-presidente da compa-
nhia, estaria particularmente cé-
tico em relação ao valor de com-
pra de um jornal, afirmou o “The
New York Times”. Um porta-voz
do prefeito não quis comentar
com o “The New York Times” o
que ele vem falando sobre o “Fi -
nancial Times”.

A Reuters não conseguiu falar
com Michael Bloomberg, nem
com algum porta-voz do Pear-
son Group.

Est rat é g i a Companhia investe em
centro de dados em São Paulo

Adobe amplia
aposta em
software por
assinat ura

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Fabio Sambugaro, gerente-geral da Adobe no Brasil: preparação para atender à expansão da demanda no país

Moacir Drska
De São Paulo

A computação em nuvem tem
movimentado as estratégias de
grande parte das empresas de tec-
nologia da informação (TI). Nesse
modelo, os sistemas são acessados
via internet, a partir de centros de
dados, sem que precisem ser insta-
lados no computador do usuário.
A venda baseia-se em assinaturas,
com o pagamento de taxas por pe-
ríodo de uso, semelhante a contas
de consumo. Mais conhecida por
programas como o Photoshop e o
Flash, a americana Adobe é uma
das companhias que vêm apostan-
do na transição do modelo tradi-
cional de venda de licenças de
software para esse novo formato.
Depois de iniciar essa guinada pe-
los mercados americano e euro-
peu há exatamente um ano, a com-
panhia mira agora o fortalecimen-
to dessa vertente no Brasil.

Como marco dessa investida, a
companhia anuncia nesta sema-
na a instalação de um centro de
dados em São Paulo. Já em opera-
ção, a estrutura é resultado de
uma parceria com a Te r r e m a r k ,
prestadora de serviços de centros
de dados pertencente à america-

na Ve r i z o n . O investimento na
iniciativa foi mantido em sigilo.

A nova estrutura é a primeira da
Adobe fora dos Estados Unidos e
da Europa, mesmo ao se conside-
rar os centros de dados próprios e
de parceiros. A ideia é aprimorar a
entrega de software pela nuvem
aos clientes do Brasil e da América
Latina. Até então, os usuários da
região acessavam os sistemas a
partir de centros de dados instala-
dos nos Estados americanos da Ca-
lifórnia, Texas e Virginia.

A iniciativa vai ao encontro de
outra estratégia da Adobe. Há cer-
ca de um ano, a companhia deci-
diu concentrar seus negócios em
softwares que ajudam os clientes
a criar, distribuir, gerenciar e me-
dir o sucesso de suas estratégias
de mídia e marketing digital. Os
sistemas em questão lidam com a
análise de informações captura-
das em tempo real. O novo centro
de dados vai reduzir o tempo de
acesso a essas ferramentas e a ou-
tros conteúdos armazenados na
nuvem. “Estamos antecipando
um cenário positivo e nos prepa-
rando para o aumento da deman-
da no país”, afirmou Fabio Sam-
bugaro, gerente-geral e principal
executivo da Adobe no Brasil.

Como parte dessa estratégia, a
Adobe anuncia também nesta se-
mana a chegada ao país de novos
sistemas no modelo de computa-
ção em nuvem. Lançadas em ju-
lho, as primeiras ofertas locais
nesse formato foram mais volta-
das a usuários finais. Agora, a
proposta é estender o portfólio
ao mercado empresarial.

Na área de marketing digital, o
lançamento inclui cinco pacotes
de programas de criação, publica-
ção, gestão e análises de campa-
nhas na internet. O segmento é a
principal aposta de crescimento
da Adobe para os próximos anos.
Os resultados para o ano fiscal en-
cerrado no dia 30 de novembro
ainda não foram consolidados,
mas a divisão vai registrar uma re-
ceita de cerca de US$ 1 bilhão, com
um salto anual de 40%.

A América Latina é considerada
um mercado-chave para a expan-
são dessa oferta, disse Guilherme

Toussaint, gerente de contas sênior
e de desenvolvimento de negócios
da Adobe para a América Latina.
“Nesse contexto, o Brasil é o princi-
pal vetor de expansão. A previsão é
que o país represente 34% dos in-
vestimentos em publicidade digi-
tal na região no prazo de quatro
anos”, afirmou o executivo.

Na área de mídia digital, a novi-
dade é o pacote Adobe Creative
Cloud Team, que trará recursos de
colaboração e desenvolvimento de
conteúdos como aplicativos mó-
veis e sites. Os sistemas permitem
ainda que os usuários comparti-
lhem suas criações com outros
profissionais pela internet.

Para o mercado empresarial, os
novos softwares serão comerciali-
zados por meio de assinaturas
anuais. No caso de usuários finais,
os modelos de pagamento men-
sais e trimestrais também estarão
disponíveis. Segundo Sambugaro,
a proposta para 2013 no Brasil é

acompanhar a estratégia global, o
que inclui a migração gradativa de
toda a base de clientes para o mo-
delo de nuvem. Atualmente, 95%
dos clientes no país ainda estão no
formato tradicional de licenças. A
previsão da Adobe é atingir glo-
balmente um índice de 50% no for-
mato de assinaturas em dois anos.

A mudança de modelo vem tra-
zendo impactos negativos para a
Adobe. No acumulado dos nove
meses do ano fiscal, a companhia
registrou um lucro líquido de
US$ 610,4 milhões, queda de 7,3%
sobre o mesmo intervalo do exer-
cício anterior. Mesmo diante des-
se recuo inicial, Sambugaro disse
que o modelo se mostrará susten-
tável em longo prazo. “A compa-
nhia se preparou para essa mu-
dança. A migração está aconte-
cendo em um passo que tem dei-
xado todo o mercado — inclusive
o financeiro — tranquilo com os
rumos da Adobe”, afirmou.

Um mercado conectado aos melhores negócios
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O Comércio Eletrônico apresenta forte expansão e atrai a atenção de empreendedores e investidores. Valor Análise
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Empresas, p. B2.




