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Estratégia Objetivo é tornar mais clara demonstração de aplicações

IBM reabre centro para
traduzir ‘infor mat iquês’

SILVIA COSTANTI/VALOR

Rodrigo Kede, presidente da IBM no Brasil: sistemas para resolver problemas em vez da venda de produtos isolados

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Traduzir bits e bytes e vender a
tecnologia pelos benefícios que
ela traz tem sido um dos grandes
esforços das empresas de tecnolo-
gia da informação (TI) nos últimos
anos. Para isso, executivos do setor
têm mudado seus discursos, dei-
xando de lado os gigahertz e tera-
bytes para incorporar ao vocabulá-
rio de vendas palavras como pro-
dutividade, retorno sobre investi-
mento e redução de custos.

É com esse cenário em mente
que a IBM investiu US$ 1 milhão
para reinaugurar seu centro de
atendimento a clientes em São
Paulo. O aporte incluiu uma re-
forma na estrutura e a compra de
equipamentos como lousas inte-
rativas e a compra de equipa-
mentos de videoconferência.

O objetivo é deixar a unidade
mais integrada aos centros globais
de pesquisa e desenvolvimento da
companhia — incluindo o recém-
inaugurado laboratório no Brasil
— e oferecer tecnologias que aten-
dam a necessidades específicas das
companhias locais, mesmo que
elas ainda estejam em estágio ini-
cial de desenvolvimento.

“Se vier aqui e ver os produtos
que eu tenho para o segmento de-
le, o que eu faço no mundo inteiro
para resolver problemas do mes-
mo tipo, o cliente consegue enxer-
gar valor no que eu ofereço. E isso é
o futuro, não a venda de produtos
isolados”, disse ao Va l o r Rodrigo
Kede, presidente da IBM. No alvo,
segundo o executivo, estão com-
panhias de todos os portes.

De acordo com Mauro Galva-

ni D’Angelo, diretor de produ-
tos, a IBM vai procurar 150 gran-
des grupos para fazer apresenta-
ções no centro. Dessas empresas,
segundo ele, 45 não são clientes
habituais da companhia (fazem,
ou já fizeram compras eventuais
de produtos).

Além desse grupo inicial, a ex-
pectativa é que muitos outros pro-
curem a IBM. “Só no ano passado, o
centro recebeu a visita de quase
500 empresas”, disse D’Angelo. Os
setores prioritários para a IBM são
os de telecomunicações, mídia e
energia; governo; finanças; indús-
tria química, de petróleo e auto-
mobilística; e o segmentos de vare-
jo e bens de consumo. Compa-
nhias de fora de São Paulo poderão
usar estruturas menores, instala-
das nas cidades de Hortolândia

Companhias têm
perda bilionária
com erros na web
I n t e r n et
Emily Steel
Financial Times, de Nova York

Listas telefônicas incompletas,
números de telefone errados, en-
dereços incorretos e outros erros
nas informações on-line sobre
empresas têm custado às compa-
nhias dos Estados Unidos aproxi-
madamente US$ 10,3 bilhões em
vendas perdidas por ano, de acor-
do com uma pesquisa do setor.

Embora a internet tenha se tor-
nado o melhor lugar para se en-
contrar informações sobre locali-
zação e detalhes de empresas, de
salões de cabeleireiros e clínicas
veterinárias a academias de ginás-
tica e restaurantes, ela está cheia de
erros. Como resultado, as compa-
nhias perdem clientes em suas lo-
jas físicas, mandando-os para os
concorrentes, afirmam analistas.

“Se uma companhia não apa-
rece na internet ou se uma infor-
mação está errada, ela perde
vendas”, diz Greg Sterling, um
analista especializado em inter-
net. “As empresas simplesmente
não existem na cabeça de mui-
tas dessas pessoas.”

De acordo com um estudo da
Ye x t , uma companhia de marke-
ting de localização, e dos analistas
de internet Greg Sterling e An-
drew Shotland, a listagem de
aproximadamente 14% de todas
as empresas americanas está com-
pletamente ausente da internet.

Enquanto isso, cerca de 40% das
listas on-line de empresas mostra-
ram pelo menos um endereço in-
correto ou incompleto. A mesma
proporção tinha pelo menos um

nome incorreto ou faltando, se-
gundo constatou o estudo.

O problema não era preponde-
rante na era pré-digital, quando
as pessoas buscavam informações
sobre empresas locais em listas de
papel. As companhias negocia-
vam as listagens de seus negócios
diretamente com os editores des-
ses catálogos, dando a eles a opor-
tunidade de corrigir e atualizar
informações, como a mudança de
endereço, por exemplo.

Atualmente, dezenas de pontos
de venda digitais apresentam in-
formações sobre empresas locais
na internet. Endereços, números
de telefones e outros dados sobre
essas companhias normalmente
são fornecidos por uma empresa
de dados tradicional, por clientes e
pelas próprias companhias.

Informações erradas podem se
propagar pela internet rapida-
mente. Se um endereço ou nú-
mero de telefone estiver incorre-
to em uma listagem, são grandes
as chances de esses dados apare-
cerem errados em outros sites.
Como os dados incorretos pas-
sam para um grande número de
sites, pode ser difícil corrigi-los.

“Com um anúncio nas Páginas
Amarelas, uma empresa tem 100%
de controle sobre as informações.
Com a internet, isso mudou. As
empresas não estão mais no con-
t r o l e”, diz Howard Lerman, dire-
tor-presidente da Yext.

A Yext vende serviços que per-
mitem às companhias atualizar
suas listas em uma rede de sites da
internet. Donos de empresas po-
dem também editar suas informa -
ções diretamente em sites
de grupos como o Google.

(SP), Porto Alegre e no Rio. Desses
locais, poderão conectar-se à es-
trutura central e fazer os mesmo ti-
pos de apresentações.

A estratégia é oferecer produtos
alinhados com a estratégia global
da IBM, que está concentrada em
quatro áreas principais: sistemas
de análise de dados, cidades inteli-
gentes, computação em nuvem e
novas tecnologias para o varejo.

Criado em 2007, o centro de
clientes era direcionado, inicial-
mente, à demonstração dos pro-
dutos para bancos. Em 2009 o es-
pectro foi ampliado, com o acrés-
cimo de novos setores. O investi-
mento de 2013 faz parte de um
movimento global da compa-
nhia. Segundo D'Angelo, estrutu-
ras parecidas instaladas em ou-
tros países estão passando pelo

mesmo processo. O movimento
segue uma diretriz da executiva-
chefe da IBM, Virginia Rometty,
de aprimorar a experiência dos
clientes em relação aos produtos.

O investimento da IBM tam-
bém acompanha o momento do
mercado brasileiro de TI. Com o
aumento no uso de tecnologia pe-
las empresas e seus consumido-
res, as necessidades têm evoluído
da simples compra de equipa-
mentos para ofertas que reúnam
softwares e serviços e se mostrem
capazes de resolver problemas es-
pecíficos como prevenção de per-
das, ou relacionamento com
clientes. No ano passado, a Micro -
soft anunciou um investimento
de US$ 10 milhões em um centro
para clientes em São Paulo, o Mi-
crosoft Technology Center (MTC).A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas, p. B2.




