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Morre, aos 88 anos de idade, o inventor do mouse
APIC/GETTY IMAGES

Doug Engelbart, em foto de 1990: inspiração para Steve Jobs criar o Mac

Pe r s o n a g e m
Richard Waters
Financial Times, de San Francisco

Doug Engelbart, inventor do
mouse de computadores e visio-
nário cujas ideias tecnológicas
ajudaram a lançar as bases da
atual computação pessoal em re-
de, morreu aos 88 anos de idade.

Além do mouse e da interface
gráfica para os usuários — hoje pa-
drão em PCs —, ele desenvolveu
um trabalho influente sobre redes
de computadores e hipertextos
para interligar documentos — to -
das ideias que ele defendeu muito
antes de os PCs e a internet sequer
terem sido inventados.

A maior realização de Engelbart
veio a público em 1968, e entrou
para o folclore do Vale do Silício
como uma das mais dramáticas
demonstrações tecnológicas ao vi-
vo já realizadas. Diante de uma

grande plateia, em uma conferên-
cia em San Francisco, ele exibiu um
protótipo operacional de mouse
de computador que usou para ma-
nipular ícones numa tela, assim
como métodos para interligar in-
formações entre computadores de
modo que os usuários pudessem
acessar e compartilhar ideias.

Numa época em que a interação
humana com computadores ainda
era definida por cartões perfura-
dos que alimentavam mainframes,
os grandes computadores cen-
trais, sua demonstração prática re-
velou uma visão quase completa
do que se tornaria comum cerca de
três décadas mais tarde.

Engelbart declarou que sua ins-
piração veio de um ensaio do in-
ventor e cientista Vannevar Bush,
que estabeleceu a visão de uma re-
de de informações inter-relaciona-
das, habitualmente citada como
uma das primeiras expressões so-
bre as possibilidades tecnológicas

que mais tarde deram origem à in-
ternet. Ele leu o ensaio de Bush, in-
titulado “As we may think” (como
podemos pensar), publicado na
revista Life, durante o período em
que serviu na Marinha dos Estados
Unidos, em 1945.

“Lembro-me de ter ficado en-
t u s i a s m a d o”, disse ele, certa vez,
sobre a descoberta. “Simples -
mente, o conceito de ajudar as
pessoas a trabalhar e pensar des-
sa maneira me entusiasmaram.”

Nascido em 1925, Engelbart te-
ve sua vida universitária interrom-
pida pela Segunda Guerra Mun-
dial, o que levou a atuar durante
um período como técnico de radar
naval. Mais tarde, ele creditou suas
ideias para a interface gráfica de
usuário à sua experiência com ra-
dares, que sugeriu novas formas de
exibição de informações digitais.

“Eu estava familiarizado com
telas”, disse ele, “e com a maneira
como era possível usar a eletrôni-

ca para dar forma a símbolos a
partir de qualquer tipo de infor-
mação que tivéssemos”.

Depois da guerra, Engelbart
foi trabalhar como engenheiro
aeroespacial, antes de entrar pa-
ra a SRI International, um institu-
to de pesquisas no Vale do Silício,
onde realizou o trabalho pelo
qual se tornou famoso.

As inovações que criou no dese-
nho das interfaces de computador
enquanto esteve no SRI foram co-
letadas por pesquisadores do cen-
tro de pesquisas da Xe r o x em Palo
Alto, na Califórnia. Foi nesse lugar
que foram vistas por Steve Jobs, em
1984, e inspiraram o cofundador
da Apple a produzir o computador
Macintosh, que redefiniu a expe-
riência da computação pessoal.

Engelbart deixa sua segunda es-
posa, Karen O’Leary Engelbart, e
quatro filhos de seu pri-
meiro casamento. (Tra -
dução de Sergio Blum)

Oi contrata 4,4 mil funcionários de grupos terceirizados
Serviços
De São Paulo

A Oi concluiu em junho a con-
tratação de aproximadamente
4,4 mil profissionais que presta-
vam serviços à operadora em to-
do o país na área de operação e
manutenção dos equipamentos
das redes de telefonia fixa e mó-
vel. A maioria desses profissio-
nais era antes contratada da No -

kia Siemens Networks e Alcatel-
Lucent, companhias que manti-
nham contrato com a Oi para a
realização desses serviços.

José Cláudio Gonçalves, dire-
tor de operações de redes da Oi,
disse que parte dos funcionários
também trabalhava para outros
fornecedores de menor parte. De
acordo com o executivo, essas
companhias continuarão como
fornecedoras de equipamentos,
mas os serviços de operação e

manutenção de redes será feito
agora internamente. “To m a m o s
a decisão de trazer esses profis-
sionais especializados para o
quadro da Oi para obter mais
controle e mais excelência na
g e s t ã o”, disse o diretor.

A integração desses profissio-
nais vai envolver diferentes
áreas da companhia, que inclui
centrais de telecomunicações,
equipamentos de transmissão,
plataformas de dados, equipa-

mentos da rede móvel, platafor-
mas de suporte entre outras.
Com a contratação, a Oi chega a
15 mil funcionários.

Gonçalves estima que, com a
internalização das atividades de
manutenção e operação, a Oi po-
derá acelerar o seu processo de
melhoria de qualidade inovação.
A decisão, disse o executivo, está
alinhada à estratégia traçada pe-
lo presidente da Oi, Zeinal Bava,
que tem enfatizado a necessida-

de de realizar avanços tecnológi-
cos e investir mais na melhoria
da qualidade dos serviços de tele-
fonia fixa e móvel.

A Oi não informa qual será a
implicação para a companhia
dessas contratações em termos
de custos. Em março, a operado-
ra fez acordos com sindicatos em
todo o país para realizar as con-
tratações de profissionais que
trabalhavam para a operadora
de forma terceirizada, segundo a

Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Empresas de Teleco-
municações (Fenattel). Procura-
das, a Alcatel-Lucent e a Nokia
Siemens Networks não quiseram
comentar o assunto.

A partir deste mês, a Oi inicia a
segunda fase dessa operação,
que consistirá na avaliação das
equipes e oferta de cursos para
especialização da mão de obra. A
conclusão dessa etapa está pre-
vista para o início de 2014. (CB)

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Alessandro Lima, da E.Life: software de monitoramento vai virar commodity

Gestão de campanhas estimula novos negócios
De São Paulo

As redes sociais atraem anun-
ciantes não só pelo grande número
de usuários que possuem, mas pela
capacidade que esses sites têm de
atingir públicos específicos e me-
dir os resultados de suas campa-
nhas on-line. O Facebook conta
com sistemas para a gestão de cam-
panhas na rede social, mas essa não
é uma atividade restrita à compa-
nhia de Mark Zuckerberg. Empre-
sas como E.Life e Hi-Mídia expandi -
ram suas operações no Brasil re-
centemente com a oferta de siste-
mas para administrar campanhas.

A Hi-Mídia, controlada pelo
grupo RBS, dobrou a sua receita o
ano passado, para R$ 15 milhões, e
prevê um crescimento de 120% a
150% este ano com a oferta de
software e serviços de gestão de

campanhas de marketing em re-
des sociais, afirmou Julien Turri,
executivo-chefe da Hi-Mídia. “O
mercado de publicidade em redes
sociais apresenta um rápido avan-
ço no país este ano, com a entrada
mais forte de segmentos conserva-
dores, como montadoras, segura-
doras e outros agentes do setor fi-
n a n c e i r o”, afirmou.

Este ano, a Hi-Mídia desenvol-
veu um novo conjunto de softwa-
res para a gestão de campanhas de
marketing nas redes sociais aces-
sadas pela internet tradicional e
em aplicativos para dispositivos
móveis. “Em cinco anos, os usuá-
rios da internet móvel vão chegar a
150 milhões no Brasil. Esse público
não poderá ser ignorado”, disse
Turri. De acordo com o executivo, a
procura de companhias para reali-
zar campanhas em dispositivos

móveis está no começo no Brasil. A
Hi-Mídia realiza atualmente cem
campanhas por mês desse tipo e a
demanda, segundo Turri, cresce
em torno de 50% neste ano.

A consultoria brasileira E.Life,
por sua vez, desenvolveu um
software que permite a agências de
publicidade e às companhias
anunciantes monitorar os efeitos
que suas campanhas provocam nas
redes sociais. “A E.Life já oferecia o
trabalho de monitoramento e qua-
lificação das mensagens publica-
das nas redes sociais sobre empre-
sas, marcas e campanhas, mas cres-
ceu o interesse das companhias em
avaliar esse desempenho mais de
p e r t o”, disse Alessandro Barbosa Li-
ma, sócio e presidente da E.Life.

A consultoria lançou uma versão
do seu software de monitoramento
de campanhas para vender a agên-

cias de publicidade. “Atualmente,
muitas empresas têm softwares de
monitoramento, em poucos anos
esses programas serão uma com-
modity ”, afirmou Lima.

Como parte de sua estratégia, a
E.Life remodelou os serviços que
oferece a agências de publicidade.
Além do monitoramento quanti-
tativo de comentários sobre as
marcas na internet, a companhia
também analisa a repercussão da
campanha de uma empresa em re-
lação às concorrentes. Em 2012, a
E.Life registrou receita de R$ 15 mi-
lhões e projeta para este ano um
crescimento de 20%, para R$ 18 mi-
lhões. (CB)

I n t e r n et Rede social atinge a marca de 1 milhão de anunciantes no mundo; no Brasil, publicidade ganha força

Companhias ‘c u r t e m’ anunciar no Facebook
REGIS FILHO/VALOR

Fabricio Proti, diretor de negócios do Facebook no Brasil: anúncio na página de encerramento é invenção brasileira

Cibelle Bouças
De São Paulo

Há alguns anos, companhias de
todo o mundo criaram seus perfis
no Fa c e b o o k — maior rede social
do mundo, com 1,1 bilhão de
usuários — e passaram a publicar
mensagens com a meta de tornar
suas marcas mais conhecidas e
bem-vistas aos olhos do público.
Mas desde o ano passado, a busca
pelo “engajamento social” deixou
de ser a única prioridade das em-
presas na rede social. O site, consi-
derado por alguns analistas de
mercado como um local de diver-
são e pouco propício para vendas,
atraiu no mundo 1 milhão de
anunciantes. No Brasil, onde a rede
social tem sua segunda maior au-
diência, com 73 milhões de usuá-
rios, o Facebook tenta ganhar rele-
vância em receita publicitária.

No primeiro trimestre do ano, o
Facebook teve um crescimento de
37,8% em receita global, para
US$ 1,46 bilhão. A receita com pu-
blicidade cresceu 30%, para
US$ 1,25 bilhão. No ano passado,
84% da receita da rede social, de
US$ 5,09 bilhões, veio de anúncios.

O Facebook não detalha resul-
tados por país. Uma fonte ligada
ao mercado publicitário estima
que a rede social captará este ano
no Brasil uma receita de aproxi-
madamente R$ 600 milhões. De
acordo com dados do Projeto In-

ter-Meios, coordenado pelo gru-
po “Meio & Mensagem” e audita-
do pela PwC, em 2012, as compa-
nhias aumentaram em 4,4% os
investimentos em publicidade
na internet, para R$ 1,518 bilhão.
Esse valor não inclui a receita do
Google e do Facebook, que não
divulgam o faturamento local.
De acordo com a Inter-Meios, as
duas companhias são atualmen-
te as maiores competidoras em
publicidade on-line.

Marcelo Lobianco, vice-presi-
dente executivo da empresa de
pesquisa IAB Brasil, estima que o
mercado de publicidade on-line
crescerá cerca de 30% este ano no
país, incluindo publicidade em
dispositivos móveis, para R$ 6 bi-
lhões. A projeção inclui a receita
publicitária do Facebook e Google.

Fabricio Proti, diretor de negó-
cios do Facebook no Brasil, disse
que o país está entre os princi-
pais mercados para a empresa. “A
audiência do Facebook engloba
quase a totalidade da internet
brasileira. E, em média, os inter-
nautas gastam 12 horas por mês
na rede social, é um tempo pre-
cioso para os anunciantes”, disse
ele, sem revelar detalhes sobre a
operação local.

Nos últimos 12 meses, o Face-
book contratou 50 pessoas no
Brasil, a maioria voltada à área de
vendas. Este ano, prevê contratar
mais 15 profissionais. Proti disse

que o país ganhou importância
em geração de receita e no desen-
volvimento de novos formatos
de publicidade. O anúncio que
aparece quando o usuário se des-
conecta da rede social foi desen-
volvido no Brasil e replicado em
outros países. “Nos Estados Uni-
dos e na Europa, as pessoas têm o
computador como um equipa-
mento individual. No Brasil, é co-
mum compartilhar o PC. Perce-
bemos na página de encerra-
mento um espaço importante
que antes não era visto”, disse.

De acordo com dados da
comScore, em 2012, os usuários
do Facebook acessaram 29,9 mi-
lhões de anúncios na rede social,
volume 173% superior ao regis-
trado em 2011.

O Facebook vende espaços pu-
blicitários no canto direito do
mural do usuário, na página de
encerramento e no mural de no-
tícias, no formato de mensagem
promovida. Nesse formato, o
anunciante paga para que sua
mensagem apareça no mural dos
usuários. No mundo, a mensa-
gem promovida é a mais usada
pelas companhias. O Facebook já
publicou 7,5 milhões dessas
mensagens. “Esse formato tem a
vantagem de aparecer no mural
dos usuários que acessam a rede
social pelo celular, enquanto os
outros formatos só podem ser
vistos pelo computador”, disse.

.

va l o r .com.br
Confira a entrevista com Fabricio Proti,

do Facebook, em vídeo no link abaixo

www.va l o r. c o m . b r/v í d e o s
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5,6 e 7 jul. 2013, Empresas, p. B3.




