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TELEFONIA

Nextel vende 2,8 mil torres no Brasil
A American Tower anunciou acordo para aquisição de 2.790 torres
de telecomunicação da Nextel no Brasil por US$ 413 milhões.
Anunciado na última sexta-feira, o negócio também inclui 1.666
torres da Nextel no México por outros US$ 398 milhões. O contrato,
que exige uma exploração mínima de 12 anos das edificações, será
financiado por linhas de crédito da própria American Tower nos EUA.

Murillo Constantino
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Consumidores afirmam
que pagariam mais por
produtos e serviços
com bom atendimento
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Eduardo Campos, gerente-geral de Office da Microsoft Brasil: forte adoção por parte das pequenas e médias empresas no mercado local
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Alinhar a tecnologia da informação (TI) aos negócios é uma frase
que se tornou um mantra nos corredores das empresas nos últimos
anos. A computação em nuvem é
um dos elementos que estão permitindo que a TI assuma esse novo papel. Nesse modelo, softwares e outros recursos são acessados via internet, o que reduz a necessidade das companhias investirem em uma infraestrutura própria de tecnologia. É exatamente
esse conceito que está por trás de
um projeto implantado pelo time
de TI do Corinthians.
O clube paulista investiu na migração de suas contas de e-mail para o Office 365, versão na nuvem
do conhecido pacote de programas
de escritório da Microsoft. Até então, a estrutura de hospedagem e
acesso das cerca de 300 contas de
e-mail, (o equivalente ao número
de usuários de uma empresa de médio porte) no Corinthians envolvia
softwares e servidores.

“Estamos investindo para transformar a área de TI em uma ferramenta mais estratégica dentro do
clube.Esseprojetotem avercom essa busca”, afirma Alessandro Gonçalves,superintendente de TIdoCorinthians. “Antes, perdíamos muitas horas com questões puramente
técnicas, como a manutenção dos
servidores e suporte, e não tínhamostempo para nos dedicar a questões mais essenciais, como o desenvolvimento de inovações”, explica.
Gonçalves diz que o plano é estender a adoção a outrosrecursosdo
Office 365. Entre outras ferramentas mais conhecidas, o pacote inclui
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O objetivo é fazer com que Tecnologia da Informação do clube se torne mais estratégica

Com a adoção
do novo pacote,
a equipe de tecnologia
da informação
do Corinthians
conseguiu reduzir
o tempo gasto
em serviços de
manutenção e suporte

sistemas que permitem criar redes
sociais corporativas e compartilhar
arquivos.Osuperintendente enxerga novos projetos nessa última vertente, especialmente noque diz respeitoaodesenvolvimentode aplicaçõesmóveispara quejogadoresecomissão técnica tenham acesso a dados e estatísticas durante viagens,
em hotéis e no próprio campo.
Mais que um componente da
transformação tecnológica do Corinthians, o Office 365 marca também um grande desafio da Microsoft: a transição da abordagem tradicional de venda de licenças
anuais de sistemas — do qual a empresa é o principal símbolo — para
um novo formato, onde o pagamento é semelhante a uma conta
de luz, com taxas mensais. Com o
benefício de trazer receitas recorrentes aos fornecedores de software, esse modelo vem ganhando força no setor nos últimos anos.
A Microsoft começou a apostar
nesse modelo há três anos. No último ano fiscal da companhia, encerrado em 30 de junho, o Office
365 gerou uma receita de US$ 1,5
bilhão, frente a uma receita global

No último ano
fiscal da Microsoft,
encerrado em junho,
o pacote Office 365
gerou uma receita de
US$ 1,5 bilhão, frente
a uma resultado total
de US$ 77,8 bilhões da
companhia no período
no período de US$ 77,8 bilhões.
No Brasil, essa estratégia incluiu o investimento em um data
center local. Com a oferta, a Microsoft ampliou sua presença em
um novo perfil de cliente.
“Como a nuvem traz benefícios
de redução de custo e adoção de tecnologia por um preço mais acessível,grande parte da base de clientes do Office 365 hoje no país é formada por pequenas e médias empresas”, observa Eduardo Campos,
gerente geral de Office no Brasil.
Veja mais sobre a construção da arena
do time paulista nas páginas 24 e 25

Os canais tradicionais de atendimento eletrônico ao cliente
estão entre os grandes gargalos de empresas dos mais variados segmentos. Na maioria das
vezes, o número de interações
necessárias com o call center
de um serviço ou produto para
resolver o problema gera um alto nível de insatisfação entre
os consumidores. Uma pesquisa encomendada pela Avaya à
consultoria Harris Interactive
traça um cenário dos impactos
dessa abordagem.
De acordo com o estudo,
50% dos entrevistados, o que
equivale a mil pessoas, estariam dispostos a pagar mais
por um produto ou serviço se tivessem como contrapartida
um atendimento eficiente.
Trinta por cento dos dois
mil entrevistados cortariam
relações com uma empresa
por mau atendimento eletrônico. Outros 66% afirmaram
que provavelmente deixariam de se relacionar com
uma companhia caso encontrassem dificuldades no contato com o call center. A necessidade de entrar em contato repetidamente com uma empresa para solucionar um problema foi apontado por 64% dos
participantes como um dos
motivos de insatisfação. Outros 62% elegeram a incapacidade de chegar a uma pessoa
que forneça uma resposta para o problema, enquanto 60%
indicaram a falta de conhecimento dos atendentes sobre o
produto ou serviço.
“O que chama a atenção é
ter quantificada uma percepção que temos desse grau de insatisfação e o reflexo que ele
pode trazer para as empresas”, afirma Nelson Campelo,
presidente da Avaya no Brasil.
O executivo ressaltou que o
modelo tradicional de atendimento já não é compatível com
o novo comportamento do consumidor, fortemente marcado
por diversos canais de interação e por uma demanda crescente por respostas ágeis.
“Cada vez mais é essencial
integrar todos os pontos de contato com o consumidor e, ao
mesmo tempo, ter uma visão
única do cliente”, observa.
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EMPRESAS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 81/2013
Objeto: Contratação de solução para provimento da infraestrutura de rede local
do Edifício-Sede, dos Anexos I e II, do Instituto Serzedello Correa – ISC, do
datacenter principal e do datacenter de contingência do Tribunal de Contas da
União – TCU, compreendendo o fornecimento de equipamentos e os serviços
de instalação, configuração e treinamento. A data da Sessão Pública foi adiada
para o dia 22/08/2013, às 10 horas. Local: sítio www.comprasnet.gov.br. Edital
à disposição dos interessados no mencionado endereço ou no sítio
www.tcu.gov.br, opção “Licitações”.

Simon Dawson/Bloomberg

RENATO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE
Pregoeiro

Costao do Santinho. Excelencia em estrutura
e serviços para eventos de todos os portes.

Centro de distribuição da Amazon. Mobile aquece vendas online

Objetivo: Espírito de Equipe.

Eleito pela 7a vez o Melhor Resort de Praia do Brasil pela revista
Viagem e Turismo. Ganhador do Prêmio Caio da Década em 2010, como
o melhor empreendimento nacional para eventos, e campeão na edição
de 2012. Estas, entre outras conquistas, confirmam a excelência atingida
pelo Costão do Santinho em estrutura, instalações, atendimento e serviços.
E para oferecer o melhor para as pequenas e médias empresas que
buscam fazer um grande evento, preparamos uma novidade: eventos
customizados.Você escolhe entre 4 temas exclusivos e nós organizamos
o seu evento, desde a estrutura até o material temático. É o Costão do
Santinho cuidando de cada detalhe para que o seu evento seja um sucesso.

Tecnologias
mudam os
hábitos dos
consumidores
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1.800 m2
 Hospedagem para até 1.500 pessoas
 Capacidade de atendimento
para até 4.000 pessoas
 Golf, SPA
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 22 salas para eventos de 24 m2 até
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 5 restaurantes de alta gastronomia
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 1 milhão de m2 de mata preservada
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 Localizado em Florianópolis/SC
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Objetivo: Motivação e Envolvimento.

Voce traz sua equipe
e escolhe o tema, nos
organizamos seu evento.

Pesquisa aponta que está cada vez mais
comum a figura do comprador conectado
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Objetivo: Premiação.
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Objetivo: Superação.

Costao do Santinho.
Todas as credenciais para um evento de sucesso.

WWW.COSTAO.COM.BR/EVENTOS - (48) 3261 1935

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

A tecnologia está mudando o
jeito dos consumidores de todo o mundo irem às compras.
Com isso, está cada vez mais
comum a figura do “Xtreme
Shopper”, uma pessoa conectada, competitiva, otimista e
determinada a ter o controle
quando o assunto é consumo.
Esta foi uma das principais
conclusões da pesquisa “Future Buy”, divulgada pela GfK.
O estudo online ouviu 600
usuários entre 15 e 45 anos de 14
países. São pessoas que fizeram
compras online e/ou offline em
qualquer categoria de bens duráveis e não duráveis nos seis

Segundo GfK,
a indústria e o varejo
na América Latina
devem olhar para
a região da Ásia e
do Pacífico, que já
aponta as novas ondas
de comportamento
dos consumidores

meses anteriores à avaliação, realizada em dezembro de 2012.
Segundo a GfK, os chamados
“Xtreme Shoppers” utilizam
frequentemente smartphones e
tablets para realizar a busca, a
pesquisa e a compra de seus produtos. O estudo revela ainda
que este tipo de comprador
compara os preços antes da
compra, utiliza mais cupons de
desconto, sempre procura ofertas e está mais preocupado em
se informar sobre o produto, utilizando a internet, apps e blogs
para pesquisa de informações.
A Ásia e o Pacífico apresentam o maior percentual de “Xtreme Shoppers” entre os compradores online: 51%. “A lição da indústria e do varejo na América
Latina é olhar para aqueles mercados, que já sinalizam as próximas ondas de comportamento
dos consumidores”, afirma Eliana Lemos, diretora de Shopper &
Retail Strategy da GfK no Brasil.
A América Latina é representada na pesquisa por Brasil, México
e Chile, sendo que este último
possui a maior porcentagem de
“Xtreme Shoppers” (26%), dividindo a segunda posição com os
EUA. No Brasil, eles são 15% dos
compradores e no México, 22%.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 ago. 2013, Empresas, p. 11-12.

