
Jörg Hofmann é o novo CEO do Brasil

Nosso plano é dobrar
o tamanho da Exceda
no prazo de três anos
e a projeção é que a
operação nos Estados
Unidos responda por
50% da receita total
da empresa no fim
desse período”
ClaudioMarinho
Sócio-diretor da Exceda nos EUA

Próxima de confirmar a retomada da produção de veículos no

país depois de sete anos, a Audi oficializou ontem o alemão Jörg

Hofmann como novo presidente e CEO da marca no país. Há 13 anos

na companhia, o executivo, que já conduziu as operações no Japão,

Austrália, Índia e Coreia, assume o posto ocupado interinamente

pelo diretor de operações Leandro Radomile. Redação

Investir no exterior nunca foi exa-
tamente uma vocação das empre-
sas brasileiras de tecnologia. Nos
últimos anos, porém, nomes co-
mo Stefanini, Totvs, BRQ, Ci&T e
Resource começaram a desafiar es-
sa corrente, ao fincarem suas ban-
deiras em mercados como Euro-
pa, Estados Unidos, Ásia e países
da América Latina. Ainda longe
de ser uma tendência consolida-
da, esse movimento ganha agora
o reforço da Exceda, empresa de
softwares e serviços usados para
distribuir, acelerar e proteger con-
teúdos e transações na internet.

Criada há onze anos, a Exceda
acaba de finalizar a estruturação
de suas operações nos Estados Uni-
dos, processo que começou a ser
desenhado em2011.Comuminves-
timento de US$ 6 milhões, o proje-
to envolveu a abertura de escritó-
rios de vendas em Fort Lauderdale,
Boston, Chesapeake, Dallas, Tem-
pee San Francisco.Essa últimauni-
dade abriga também um centro de
pesquisa e desenvolvimento.

“Nossa operação nos Estados
Unidostemdoisobjetivosmuitocla-
ros. Além da expansão geográfica
propriamentedita,ofocoéodesen-
volvimentodenovastecnologiaspa-
ra diferenciar o portfólio do grupo
comoumtodo”,afirmaClaudioMa-
rinho,sócio-diretorresponsávelpe-
la Exceda nos Estados Unidos.

A oferta da Exceda inclui siste-
mas que tornam mais rápido o
acesso a sites e aplicações, além
de softwares que permitem geren-
ciar grandes volumes de acessos
simultâneos a um determinado
conteúdo, como por exemplo, as
transmissões de eventos pela
web. Ao mesmo tempo, a empre-
sa conta com um portfólio de sof-
twares e serviços de segurança
que permeiam as duas primeiras
vertentes de negócios.

Do ponto de vista tecnológico,
o primeiro reflexo do contato da
Exceda com o mercado mais ma-
duro dos Estados Unidos foi o de-
senvolvimento de um portal de
serviços para gerenciar o desem-
penho das aplicações de seus clien-
tes na internet. O portal vai ser lan-
çado inicialmente no Brasil e na
América Latina, ainda em 2013.

Para explicar o conceito do por-
tal, Marinho cita o exemplo de sites
de comércio eletrônico, que convi-

vem com picos sazonais de acessos
e, por consequência, um alto grau
de imprevisibilidade de demanda
por processamento. Com 150 mil
servidoresdistribuídosemdiferen-
tes data centers parceiros em todo o
mundo,aideiadaExcedaéadminis-
traregarantir,emtemporeal,adis-
ponibilidade e a boa performance
na entrega desses serviços.“Vamos
alocandodinamicamenteessesser-
vidores de acordo com a demanda
daqueleclientenaqueledetermina-
do momento”, diz executivo.

Sobaóticadasvendas,ofocoini-
cial nos Estados Unidos são as em-

presas de médio porte do segmento
financeiro,emumrecortequeconsi-
deracompanhiasquefaturamanual-
mente abaixo de US$ 2 bilhões. Se-
gundo Marinho, a Exceda identifi-
cou uma oportunidade no fato de
que as empresas desse perfil não
contamcomumatendimentoperso-
nalizado no mercado americano.
Como um exemplo desse cenário,
elecitaosmaisde350bancosregio-
nais americanos que são atendidos
apenasviatelefoneporrivaislocais.

“Vamos nos diferenciar por
uma venda mais consultiva e me-
nosorientadaaproduto, comoéco-
mum no país. Já estamos tendo
uma boa resposta dessa aborda-
gem, inclusive em outros segmen-
tos, como mídia, entretenimento e
comércio eletrônico”, afirma.

Diante do estágio atual da Ex-
ceda nos Estados Unidos, a varia-
ção cambial não é vista como um
grande entrave para a escalada
dos negócios no país. Mesmo re-
conhecendo os impactos da valo-
rização do dólar frente ao real, o
executivo ressalta que grande
parte dos investimentos já foi rea-
lizada e a projeção é que a opera-
ção americana atinja um ponto
de equilíbrio em meados de 2014.

“Ao mesmo tempo, o fato de
começar a gerar receita em dólar

dá proteção em curto e médio
prazos”, diz Marinho.

Com vendas iniciadas em
abril, a expectativa é que os Esta-
dos Unidos fechem 2013 com uma
participação de cerca de 5% na re-
ceita global da Exceda, que encer-
rou 2012 com um faturamento de
R$ 70 milhões. Para os próximos
três anos, o plano traçado inclui
dobrar o tamanho da empresa,
sendo que o objetivo é que a opera-
ção americana responda por 50%
da receita ao final desse período.

“Para esse ano, nossa projeção é
de um crescimento entre 20% e
25%nareceitadogrupo”,afirmaRi-
cardoCouto,sócio-diretorresponsá-
vel pela Exceda no Brasil. Além dos
Estados Unidos, os mercados brasi-
leiroelatino-americanoserãoessen-
ciais para atingir esse índice, diz o
executivo. Na região, um dos últi-
mospassosdaempresafoioinvesti-
mento — por aquisição — de uma
operação direta no México. A Exce-
datempresençadiretaaindanoChi-
leeArgentina,alémdeatendimento
viaparceiros na ColômbiaenoPeru.

“Completamos o ciclo de inves-
timentos que traçamos há três
anos. O desafio agora será integrar
e extrair as sinergias de todas as
operações nos países em que atua-
mos”, completa Couto.

“

MarceloSpatafora/AudiBrasil/Divulgação

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

UmadecisãodoConselhoAdmi-
nistrativo de DefesaEconômica(
Cade)determinouqueaInfoglo-
bo Comunicações e Participa-
çõesS/Aterádeadequarapolíti-
ca de descontos oferecidos aos
anunciantes que contratam es-
paço de publicidade nos jornais
O Globo, Extra e Expresso, títu-
los controlados pela empresa. O
objetivo, segundo o órgão, é im-
pedir práticas não equitativas
que possam afetar a livre com-
petição nos jornais impressos.

As obrigações foram firma-
das por meio de um Termo de
Compromisso de Cessação(
TCC).Oacordoprevêaindaopa-
gamento, pela Infoglobo, de R$
1,94milhõesatítulodecontribui-
ção pecuniária. Com o ajuste de
conduta,oobjetivoécessaroPro-
cesso 08012.003064/2005-58,
que apura denúncia de posição
dominante por parte da Infoglo-
bo para excluir concorrentes em
jornais impressos.

A Infoglobo Participações,
por meio de comunicado divul-
gado no último domingo, infor-
mou que “revisará sua política
de descontos na venda de espa-
ços publicitários nos jornais im-
pressos, com o objetivo de pre-
servar e proteger as condições
concorrenciais do mercado”.

DentrodoTermodeCompro-
misso com o Cade, a empresa se
comprometeuadeixar deofere-
cer ou conceder descontos aos
anunciantes em função do per-
centual da verba publicitária
destes, dirigida à contratação
de espaço publicitário nos jor-
nais editados pela empresa.
Além disso, deixará de conce-
der ou oferecer descontos com
preço inferior na contratação
conjunta de anúncio nos jornais
da companhia, editado ao preço
de contratação de anúncio em
apenasumjornal.Navisãodees-
pecialistas, essas práticasconfi-
guravam dumping comercial.
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Empresa deixará de
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Exceda planeja expansão
no mercado americano

A Infoglobo
informou que
revisará sua política
de descontos
para preservar
as condições
concorrenciais
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RicardoCouto,sócio-diretordaExceda,projetaexpansãode20%a25%paraasoperaçõesglobais

Companhia brasileira investe US$ 6 milhões para consolidar nova operação internacional

Cade exige
da Infoglobo
fim de abusos
comerciais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2013, Empresas, p. 16.




