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Gart ner
amplia
o p e ra ç ã o
no Brasil
C o n s u l to r i a
Moacir Drska
De São Paulo

O mercado brasileiro de tec-
nologia da informação (TI) pas-
sou a ocupar uma posição estra-
tégica e de maior relevância nos
investimentos de companhias
estrangeiras nos últimos anos.
Acostumada a dialogar com to-
dos os elos desse segmento— de
fornecedores a empresas que fa-
zem uso da TI —, a consultoria
americana Gartner tem acompa-
nhado esse movimento e prepa-
ra uma nova fase de expansão de
suas operações no país.

“O Brasil está conquistando um
papel cada vez mais importante
no Gartner. Hoje, por exemplo, a
companhia tem muitos analistas
estrangeiros que conhecem pro-
fundamente o mercado local”,
disse Marcio Krug, vice-presiden-
te de gestão do Gartner no Brasil.

Sob essa visão, Krug disse que
um dos planos é ampliar o time
local dos atuais 80 para 100 pro-
fissionais até o fim de 2013. As
contratações vão reforçar a área
comercial e, principalmente, o
time de analistas brasileiros.
Nesse segmento, a proposta é
dobrar o número de seis analis-
tas nos próximos 18 meses.

A mesma abordagem tem sido
adotada por outras empresas de
pesquisas de TI com atuação no
país. De um terreno antes árido em
informações, o mercado local têm
ganhado mais espaço em compa-
nhias como IDC, Frost & Sullivan e
GfK Retail and Technology.

No Gartner, esse processo teve
início há cerca de três anos, quan-
do a empresa elegeu o Brasil como
um dos seus principais mercados
emergentes, ao lado da Índia, Chi-
na e dos países da Europa Oriental
e do Oriente Médio. De 2004 a
2012, o crescimento anual médio
da receita no país foi de 37%.

A expansão da cobertura geo-
gráfica no país foi uma das prio-
ridades a partir de 2010. Até en-
tão, a empresa tinha presença
em São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília. Em três anos, o Gartner
abriu escritórios em Porto Ale-
gre, Curitiba, Belo Horizonte,
Campinas e Salvador. Essa últi-
ma unidade é responsável pelo
atendimento ao Nordeste.

Mais que um cenário restrito
ao Brasil, o crescimento da ope-
ração local traduz a evolução do
mercado de TI e, por consequên-
cia, do próprio Gartner. A em-
presa foi criada em 1979 pelo is-
raelense Gideon Gartner, ex-exe-
cutivo de companhias como IBM
e, na época, um dos principais
analistas do mercado de TI em
Wall Street. A proposta inicial
era fornecer dados sobre a in-
dústria de TI para fundos interes-
sados em investir em compa-
nhias do setor. Com o tempo, o
foco se estendeu para empresas
que consumiam TI e também pa-
ra fornecedores de tecnologia.

O Gartner tem, atualmente, 200
clientes no Brasil, dos quais 80%
são empresas usuárias de TI e ou-
tros 15%, fornecedores. Os 5% res-
tantes são fundos de investimen-
tos. Os principais segmentos aten-
didos são serviços financeiros e go-
verno, mas os investimentos em TI
têm crescido nas áreas de saúde,
educação e varejo, assim como em
empresas de médio porte.

Para Krug, TI é a maior ferra-
menta de produtividade de qual-
quer indústria, e a procura por
dados desse mercado não está
desacelerando. O que mudou foi
o teor da conversa, disse o execu-
tivo. Se antes a inovação era o fo-
co, a busca agora é entender co-
mo TI pode ajudar a reduzir cus-
tos. “Estamos em uma posição
privilegiada para entender esse
movimento, pois conversamos
com a oferta e a demanda em to-
do o mundo”, disse.

O Gartner reportou uma re-
ceita global de U$ 1,6 bilhão em
2012, com alta de 10% sobre
2011. No ano, a operação local
teve um crescimento de 58%. O
mesmo índice de expansão é
projetado para 2013.

Crescem queixas contra
uso abusivo de marcas
Domínio na web
Assis Moreira
De Genebra

Um número crescente de em-
presas brasileiras está acionan-
do a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (Ompi)
contra o registro abusivo de suas
marcas como nomes de domí-
nio na internet, prática conheci-
da como “cybersquatting”.

Em 2012, companhias brasi-
leiras abriram 57 disputas com-
parado a 26 no ano anterior, o
que representa uma alta de
119% e a mais elevada entre
grandes economias. Em todos os
casos julgados no ano passado,
as reclamantes conseguiram re-
cuperar o nome de domínio.

A Pe t r o b r a s protagonizou vá-
rias disputas e conseguiu recupe-
rar ou obter a extinção de nomes
de domínio como ‘tvpetro -
bras.com.br ’, ‘ptrobras.com.br ’ ou
ainda ‘petrobrasnacopa.com.br ’.

A Xu x a Produções conseguiu
tomar o nome ‘xuxa.tv ’, registrado
em Tuvalu, um Estado da Poliné-
sia. Também Banco Alfa, Midea do
Brasil, General Motors, Barra
Shopping, Vivo e Telefônica do
Brasil estão entre as empresas que
demonstraram que o nome de do-
mínio objeto de litígio era idênti-
co à sua marca ou parecido, a
ponto de causar confusão, e que o
registro foi feito e usado de má-fé.

Ao mesmo tempo em que o
Brasil apareceu como origem de
57 queixas, também surgiu como
local de 38 acusados de abusar de

registros de marcas na internet.
Essas cifras tendem a crescer. A

Ompi informou que trabalha com
o Instituto Nacional de Proprieda-
de Intelectual do Brasil (INPI) pa-
ra facilitar a mediação dos litígios
de marcas, quando uma das par-
tes ou as duas têm seu domicílio
ou sede fora do país.

‘Cybersquatting’ significa a
prática de registrar, traficar ou
usar um nome de domínio na
web com intenção de lucrar com
o sucesso de uma marca comer-
cial pertencente a outro.

Globalmente, os proprietários
de marcas apresentaram na Ompi
o recorde de 2.884 queixas por ‘cy -
bersquatting’ em 2012, envolven-
do 5.084 nomes de domínio, com
alta de 4,5% em relação a 2011.

Segundo Francis Gurry, diretor
da Ompi, as áreas de mais ‘cybers -
quatting’ são varejo, moda e setor
bancário. “Quanto mais cresce o
uso da internet, maior é o poten-
cial de abusos nesses casos”, disse.

Desde 2000, a Ompi tem um
Centro de Arbitragem para lití-
gios sobre nomes de domínio. Já
recebeu 47 mil queixas desde en-
tão. No ano passado, as reclama-
ções vieram de 120 países. Por
seus serviços nas disputas, a enti-
dade cobra entre US$ 1,5 mil e
US$ 5 mil por cada caso que en-
volva até dez nomes de domínio.

Com 796 casos, os EUA são ori-
gem do maior número de processos
como acusador e reclamado. A Chi-
na foi o país de origem de 500 casos
de ‘cybersquatting’. Mas, nove com-
panhias chinesas também reclama-
ram de uso abusivo de suas marcas.

Fonte: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) 

Briga pela propriedade
Com centro de arbitragem desde 2000, grupo já recebeu 47 mil queixas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1.857
1.557

1.207 1.100 1.176
1.456

1.824
2.156 2.329

2.107

2.696 2.764

3.760

2.465
2.042

1.774

2.599

3.312

2.806

3.545
3.958

4.685
4.367

4.781

Número de casos Número de nomes de domínio

Est rat é g i a Dispositivo realiza transações com nove bandeiras para o varejo fora da internet

UOL desenvolve leitor de cartões de
crédito para tablets e smartphones

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Marcelo Epstejn (à esq.), diretor-geral do UOL, e Marcelo Dortas, diretor do PagSeguro: companhia espera expandir carteira e atrair milhares de microempresários fora do comércio eletrônico

Cibelle Bouças
De São Paulo

O mercado brasileiro de comér-
cio eletrônico cresceu a taxas de
35% ao ano na última década e en-
cerrou 2012 com um incremento
de 20% em receita, para R$ 22,5 bi-
lhões, segundo a consultoria e-bit.
O UOL foi um dos grupos brasilei-
ros a se beneficiarem dessa expan-
são. Com a oferta de hospedagem
de sites, armazenagem de dados,
venda de publicidade, pagamento
on-line e outros serviços, a compa-
nhia chega a seu 17o ano com uma
carteira de 300 mil lojas virtuais,
23 milhões de compradores e 4
milhões de pessoas físicas que ven-
dem produtos e serviços no UOL.

Agora, os executivos do UOL
voltam seus olhos para um negó-
cio que cresce de forma significati-
va fora da web: o pagamento ele-
trônico. Nesta segunda-feira, a
companhia lança um leitor de car-

tões de crédito, voltado a peque-
nos lojistas e profissionais liberais
que não são atendidos por compa-
nhias como Cielo e Redecard.

O sistema de pagamentos é
composto por um leitor de cartões
— que pode ser acoplado a iPhone
e iPad (da Apple) e a smartphones
e tablets com sistema operacional
Android, do Google — e aplicativos
para a realização das vendas. Para
efetuar a venda, basta conectar o
leitor de cartões no aparelho, digi-
tar o valor da compra, passar o car-
tão e efetuar a operação, como se
faz com uma máquina de captura
de transações (POS) convencional.
O recibo da compra é enviado para
o e-mail do consumidor.

As transações são protegidas
por softwares de segurança e não
ficam gravadas no aparelho, disse
Ricardo Dortas, diretor do PagSe-
guro — serviço de pagamento on-
line do UOL criado em 2007. O lei-
tor de cartões é adaptado para

atender a nove bandeiras de car-
tões de crédito, incluindo Visa,
Mastercard, Hipercard, American
Express, Diners e Elo. Dortas disse
que o UOL levou cerca de um ano
para desenvolver o novo serviço
de pagamento eletrônico. Os dis-
positivos são produzidos por fa-
bricantes terceirizados da China,
dos EUA e da Europa. “Preferimos
levar um pouco mais de tempo e
oferecer uma ferramenta com-
pleta, a lançar algo sem muita
qualidade só para marcar posi-
ção no mercado”, disse Dortas.

Esse tipo de dispositivo não é
novidade no Brasil. Nos últimos
anos, algumas companhias inves-
tiram na oferta de serviços de pa-
gamento eletrônico com uso de
leitores de cartões. É o caso de em-
presas como a carioca Z o o p, a pau-
lista Go Pay e a Pa g Po p, de Ribeirão
Preto (SP). O modelo de negócios,
que em 2012 registrou US$ 10 bi-
lhões em transações nos EUA, ba-

seia-se na experiência da america-
na Square, serviço de pagamento
móvel criado em 2010 pelo cofun-
dador do Tw i t t e r, Jack Dorsey.

Marcelo Epstejn, diretor-geral
do UOL, considera que o peso da
marca pode favorecer a compa-
nhia na competição por esse seg-
mento de mercado. “Ao longo
dos anos adquirimos bastante
conhecimento do que as lojas
precisam e do que agrada os con-
sumidores. Reunimos o conheci-
mento nesse produto”, afirmou.

O leitor de cartões será vendido
com a marca PagSeguro. O dispo-
sitivo pode se conectar à internet
por redes sem fio (Wi-Fi) ou cone-
xão de terceira geração (3G).

Dortas disse que o serviço não
tem taxa de adesão, o que torna
mais atraente para profissionais
liberais e varejistas sem condi-
ções de adquirir uma máquina
de captura de transações. O dis-
positivo será vendido em 12 par-

celas de R$ 9,90. Após a compra
do aparelho, o vendedor pagará
um percentual sobre as vendas
realizadas. A alíquota foi manti-
da em sigilo pelos executivos. Os
concorrentes cobram em média
2,7% sobre o valor da venda.

“O serviço também permitirá ao
vendedor oferecer o pagamento
em parcelas com cartão de crédito,
o que outros competidores não
dispõem atualmente”, disse Dor-
tas. A expectativa do diretor do
PagSeguro é atrair “alguns milha-
res de empreendedores” no pri-
meiro ano de oferta do leitor de
cartões. Para o executivo, o serviço
permitirá ao PagSeguro expandir
o seu universo de empresas clien-
tes, atualmente composto por
companhias de pequeno a grande
porte. “Agora o PagSeguro vai che-
gar aos microempresários”, disse
Dortas. A companhia planeja lan-
çar mais serviços de pagamento
eletrônico ainda neste ano.

Fonte: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi)

Disputa mundial
Ompi recebeu denúncias de 120 países no ano passado
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30, 31 mar. e 1 abr. 2013,, Empresas, p. B2.




