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‘O Globo’ digitaliza 88 anos de história
Mídia
Rodrigo Polito
Do Rio

A Infoglobo lançou ontem a
versão digitalizada de todo o
acervo do jornal “O Globo”, des-
de a sua primeira publicação,
em 1925. Estão disponíveis, por
meio de uma homepage, mais
de 2 milhões de páginas e 12 mi-
lhões de matérias com fatos que
marcaram a história do Rio de
Janeiro, do país e do mundo nos
últimos 88 anos.

Apesar de ter sido o último
dos grandes jornais a digitalizar
todo o seu acervo, o “G l o b o” en -
trou nessa etapa com um dife-
rencial em relação aos demais
periódicos: a indexação do con-
teúdo. Na prática, o usuário terá
mais facilidade para encontrar a
informação de seu interesse, não
só pelas páginas, mas pelas ma-
térias publicadas ao longo dos
anos. “A diferença é muito gran-
de, e a facilidade de acesso que
as pessoas vão ter é muito
maior ”, afirmou Marcello Mo-
raes, diretor-geral da Infoglobo.

As discussões sobre o produto
começaram em 2010. Mas apenas

executivos, celebridades, espor-
tistas, entre outros; uma voltada
para charges e humor, que ressal-
tará a visão humorística dentro
do contexto geral do jornal; e a
última dedicada ao Rio de Janei-
ro, chamada “Rio de histórias”.

Esse tópico será, segundo Mo-
raes, “um saboroso retrato da Ci-
dade Maravilhosa”, no qual sem-
pre um curador da redação de “O
G l o b o” comentará cada uma das
décadas registradas pelo jornal.

A homepage também terá es-
paço para uma galeria de fotos,
com destaque para imagens inte-
ressantes publicadas no passado.

Segundo o diretor-geral da In-
foglobo, o acervo digital é um
produto estratégico que com-
põe o portfólio de criações digi-
tais de “O Globo”, no qual está
inserida outra grande aposta da
empresa, o vespertino “Globo a
Mais”, voltado para tablets.

O acervo digital ficará disponí-
vel gratuitamente para degusta-
ção por um determinado perío-
do. Em seguida, ele será restrito a
assinantes de “O Globo”. “Acredi -
tamos muito na linha da cobran-
ça pelo conteúdo digital. O futu-
ro da nossa indústria está indo
nessa direção”, afirmou Moraes.

no ano seguinte houve a decisão
de implantar o projeto. Moraes
disse que a digitalização do acervo
demandou investimentos de “al -
guns milhões de reais”, mas que
não é possível informar um valor
exato, pois seria preciso contabili-
zar o tempo dedicado de profissio-
nais, gastos com tecnologia, servi-
ços de terceiros, entre outros.

Um total de 125 profissionais
da Infoglobo estão envolvidos
no projeto. O acervo digital foi
desenvolvido para ser consulta-
do via computadores de mesa,
tablets e smartphones.

Outra aposta de diferencial da
Infoglobo é relativa à composi-
ção do produto. Além do acervo
em si, o site contém uma série de
seções. É o caso da “Em Desta-
q u e”, uma espécie de manchete
da homepage que trará uma
matéria antiga do jornal relacio-
nada a um tema do momento.
“É um produto dinâmico, que
relaciona a atualidade com o
p a s s a d o”, disse Moraes. A atuali-
zação da coluna será diária.

O site terá ainda outras quatro
seções: uma sobre fatos históri-
cos, organizados por décadas;
outra contendo frases famosas,
ditas por autoridades, políticos,
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Marcello Moraes, diretor-geral da Infoglobo: disponível via homepage, acervo contém 12 milhões de matérias

Pesquisa Operadoras ampliaram alianças com grupos de TI para atender mercado estimado em US$ 302 milhões

Teles avançam em serviços pela ‘n u v e m’
Cibelle Bouças
De São Paulo

O mercado de computação em
nuvem — que engloba a oferta de
infraestrutura de tecnologia da in-
formação (TI), software e serviços
por meio de uma conexão à inter-
net — apresentou avanços nos últi-
mos anos e oferece um cenário fa-
vorável para as operadoras de tele-
comunicações. A consultoria Frost
& Sullivan estima que o mercado
de nuvem vai crescer 74% em recei-
ta este ano no país, para US$ 302
milhões, e se manterá em um rit-
mo acelerado de expansão, alcan-
çando US$ 1 bilhão em 2016.

A consultoria fez uma pesquisa
com 121 dirigentes da área de TI de
companhias de diferentes setores
para avaliar o mercado de nuvem.
Para 72,7% dos entrevistados, a se-
gurança é o principal fator de res-
trição para a adoção desse modelo
de tecnologia. As restrições de
acesso são outro fator citado por
59,5% dos respondentes.

“Embora seja considerado um
fator restritivo, o acesso representa
a maior oportunidade para as ope-
radoras de telecomunicações, por-
que elas dispõem da infraestrutu-
ra de redes e de centros de dados
para oferecer os serviços”, afirmou
Fernando Belfort, analista de tec-
nologia da Frost & Sullivan para
América Latina. Belfort também
considerou como pontos que favo-
recem as operadoras na competi-
ção a sua presença capilarizada
nas diferentes regiões do país e
uma estrutura maior de atendi-
mento a companhias que a de em-
presas de TI. “As teles já possuem
um relacionamento com as em-
presas e podem alcançar facilmen-
te esse público”, disse o analista.

Nos últimos 12 meses, as opera-
doras reforçaram investimentos
na área de serviços em nuvem e

ampliaram parcerias com empre-
sas de TI. O maior investimento foi
feito pela Te l e f ô n i c a , com a instala-
ção de um centro de dados em
Santana do Parnaíba (SP), que cus-
tou à companhia R$ 400 milhões.

Silvio Antunes, diretor-executi-
vo nacional de negócios para em-
presas da Telefônica, disse que os
serviços em nuvem são pouco re-
presentativos na receita da opera-
dora, mas é o segmento que mais
vai crescer nos próximos anos. A
demanda é aquecida sobretudo
em empresas do varejo, bancos e
seguradoras. “A expectativa é que o
mercado de nuvem mantenha esse
ritmo de crescimento de 74% nos
próximos anos”, afirmou Antunes.

Parte dos serviços oferecidos pe-
la Telefônica contam com parcei-
ros como Cisco Systems, Microsoft
e H e w l e t t - Pa c k a r d . “A formação de
parcerias é uma tendência natural
nesse mercado”, disse Antunes.

A Oi fez novas parcerias na área
este ano. Maurício Vergani, diretor
da unidade de negócios corporati-
vos da Oi, disse que a operadora vai
oferecer novos serviços no segun-
do semestre em conjunto com a
Portugal Telecom, aproveitando a
infraestrutura de centro de dados
que a companhia portuguesa pos-
sui na Europa. “Vamos trabalhar
conjuntamente em serviços que
serão prestados nos dois países,
aproveitando também as parcei-
ras que a Portugal Telecom tem
com grupos de TI”, disse Vergani.

A Oi também fez um acordo
com a empresa alemã SAP para
ofertar na nuvem softwares de ges-
tão de dispositivos móveis e siste-
mas de análise de dados em tempo
real na nuvem (Hana). A tele tem
entre seus parceiros a VMware, Cis -
co Systems e Hitachi. “A tendência
desse mercado é trabalhar em coo-
p e r a ç ã o”, disse Vergani.

Para as companhias de TI, a ofer-

ta conjunta também é vantajosa,
pois as operadoras já atendem em-
presas fora dos grandes centros ur-
banos. Vergani disse que a Oi ne-
gocia contratos com grupos de TI
para oferecer serviços sofisticados
a empresas de pequeno e médio
portes. “Com isso, as empresas de
TI ampliam as vendas, atingindo
um público que antes ela [a Oi]
não alcançava”, disse o executivo. A
Oi tem cem clientes empresariais
na área de serviços em nuvem. Em
2012, esses serviços representaram
3% da receita com clientes empre-
sariais da Oi. A meta é ampliar para
15% até 2015.

Fernando Belfort, da Frost & Sul-
livan, disse que as teles, no entan-
to, ainda são pouco lembradas co-
mo fornecedoras de serviços em
nuvem. No topo da lista está o Go -
ogle, lembrado por 57,9% das em-
presas, seguido por Microsoft
(43%), Amazon (39,7%), IBM
(29,8%), L o c aw e b (23,1%), UOL Di-
veo (21,5%) e Cisco (10,7%). Entre
as teles lembradas estão Telefônica
(6,6%), British Telecom (5,8%), Em -
bratel (5%) e Oi (1,7%).

A British Telecom já prestava
serviços de conexão em nuvem e,
em maio, incluiu infraestrutura de
call center para empresas no país.
A Embratel também reforçou sua
atuação, com a instalação de um
centro de dados em São Paulo,
com recursos de R$ 100 milhões. A
Embratel oferece serviços de hos-
pedagem de servidores, armaze-
nagem de dados, segurança e
softwares, com parceiros como Mi-
crosoft, Moz y e McAfee.

A TIM informou, por meio de
sua assessoria de imprensa, que
busca novos parceiros para seu
serviço em nuvem, lançado em
março. A tele oferece softwares pa-
ra relacionamento das empresas
com clientes e outros serviços, com
tecnologia da Salesforce.
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Fernando Belfort, analista da Frost & Sullivan: infraestrutura e oferta capilarizada favorecem operadorasA ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2013, Empresas, p. B2.




