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CCiiddaaddaanniiaa:: a MegaMatte promove, na quinta-feira, o MegAção Cida-
dania, evento que, anualmente, destina o lucro da venda do mate e
guaraná natural de um dia para projetos sociais destinados a crian-
ças em situação de risco.

PPuubblliicciiddaaddee: a rede de óculos Óticas Carol investiu R$ 3 milhões
em mídia na nova campanha publicitária de Primavera 2013,
primeira da marca Vogue Eyewear produzida especialmente para
o mercado brasileiro.

PPrroommooççããoo:: para celebrar 44 anos de fundação, a Ortobom faz,
até 31 de outubro, a campanha Grande Aniversário Ortobom, que
concede até 40% de desconto para compra de colchões em todas
as unidades da rede.

Com 22 aberturas em 2013, a rede de vestuário para
crianças Tip Top encerrará o ano com 86 unidades es-
palhadas por praticamente todos os estados brasilei-
ros, sendo oito próprias. "A meta eram 15 inaugura-
ções", revela o gerente de expansão de franquias, Ri-
cardo Mendes Marcondes, destacando que a Região
Nordeste puxou a expansão da marca, que pertence ao
grupo TDB Têxtil. "No Rio temos três lojas, com uma
quarta inauguração programada para o final do ano no
Botafogo Praia Shopping. Abrimos também uma mega
store em São Paulo, com um mix de produtos mais am-
plo e que extrapola o segmento de vestuário. Lá a mãe
encontra tudo que precisa", completa o executivo.

Apesar de superar o número de aberturas estimado
no início do ano, Marcondes reconhece o ano difícil do
varejo, mas mesmo assim projeta alta no faturamento.
"O mercado está complicado, mas atuamos em um
segmento em que a demanda é sempre grande", diz o
executivo. "A receita líquida com todas as lojas chegará
a R$ 65 milhões, alta de 23% frente a 2012. Levando-se
em conta apenas as unidades já em operação no início
do ano, a expansão fi-
cará na casa de 12%",
completa.

Com três fábricas
no País, a TDB Têxtil
mantém par te  da
produção na China.
"Sem isso, não tería-
mos competitivida-
de. O mercado todo
compra lá",  reco-
nhece Marcondes,
que faz uma ressal-
va.  "Não compra-
mos o que eles têm
pronto no portfólio.
Desenvolvemos in-
ternamente nossa li-
nha de produtos,
que é feita lá. É dife-
rente", reforça.

SOTAQUE DIFERENTE

Especializada em comida brasileira, a rede de alimentação paulista
Divino Fogão quer mudar o sotaque de seus franqueados no Rio, mas
encontra dificuldades. Das lojas em operação no estado, a
esmagadora maioria é de empresários do outro lado da Dutra. "A
participação na Rio Franchising Business foi mais uma oportunidade
para nos aproximarmos dos empreendedores do estado, mas temos
dificuldade em captar franqueados daqui", reconhece o gerente de
expansão, Paulo Hurtado. Nada que atrapalhe a expansão do grupo
no País, que já tem 150 unidades abertas. "Já temos contratos
fechados para mais 20 inaugurações. Destas, 12 entram em operação
até o final do ano", afirma o executivo. Para os cariocas interessados,
o investimento para abrir uma unidade da marca é de R$ 600 mil,
com o faturamento mensal batendo na casa de R$ 180 mil.

MODA

A Couro&Cia, de bolsas e acessórios, pretende abrir 140 unidades nos
próximos cinco anos. O plano de expansão focará a inauguração de
franquias em todas as capitais brasileiras, bem como em cidades
com mais de 300 mil habitantes. Com cinco novas operações
previstas até o final do ano, a rede chegará a 20 lojas até dezembro,
permitindo ao grupo elevar o faturamento anual em 30% frente a
2012. Com uma fábrica em Fortaleza (CE), a Couro&Cia produz cerca
de 12 mil itens mensais e prevê aumento de 100% no número de
produtos fabricados em 2014.

BALANÇO POSITIVO

A Cia de Franchising, consultoria especializada em formatação e
expansão de franquias e que também comercializa marcas, levou
as redes Mãos da Terra, Loja das Torcidas e Degusta à Rio
Franchising Business, quando prospectou 628 potenciais
investidores. A Mãos da Terra, de acessórios femininos, fez 202
atendimentos e negocia com cinco empresários aberturas nos
shoppings Rio Design Leblon, Rio Design Barra, Village Mall e
Barra Shopping. Com 388 cadastros realizados, a Loja das Torcidas,
que vende produtos licenciados de clubes de futebol, já tem 12
negócios em fase de negociação. Já a Degusta, franquia da área
gastronômica, fez 38 contatos com empreendedores fluminenses e
dois desses interessados já estão com conversas em andamento.
Segundo o diretor-presidente da Cia de Franchising, Marcos
Nascimento, a empresa também atendeu a 15 empresários
interessados em formatar suas marcas como rede de franquia.
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Nordeste puxa 
expansão da Tip Top

» MAX MILLIANO MELO

Uma das tendências
mais fortes nos últimos
anos na área de Tecno-
logia da Informação

(TI) dentro de empresas de to-
dos os portes é a adoção de so-
luções em nuvem. O chamado
Cloud Computing (computa-
ção na nuvem) permite que ar-
quivos, sistemas e até mesmo
servidores estejam hospedados
fora da empresa, em compa-
nhias especializadas, sendo
acessados pela internet. Com
isso, os velhos servidores estão
perdendo espaço para a hospe-
dagem virtual, mais barata, rá-
pida e de fácil manutenção.

Presidente da VMware Brasil,
Fabio Costa acredita que a com-
putação em nuvem promove
economia em uma série de
áreas da empresa. “Se pensar-
mos que a virtualização de ser-
vidores é o começo da compu-
tação em nuvem de uma orga-
nização, o primeiro benefício
percebido é a redução de custos
em hardware e consumo de
energia”, explica. “Isso porque a
virtualização de servidores mul-
tiplica a capacidade de proces-
samento de uma máquina por
até 10 vezes. Além do baixo cus-
to, há economia de horas-ho-
mem em manutenção de har-
dware e software, instalação de
sistemas e também de espaço
físico que deixa de ser ocupado
por mais máquinas”, completa
o executivo.

Outra vantagem apontada
pelo especialista é a alta capaci-
dade de adaptação aos diferen-
tes modelos de negócio. “O cloud
computing e a virtualização che-
garam para democratizar a tec-
nologia de ponta. Até mesmo
com uma solução gratuita uma
microempresa pode começar a
virtualização de seu servidor pa-
ra multiplicar a capacidade de
processamento de dados e usar
a nuvem como armazenamento
com segurança”, conta. “Temos
casos no Brasil de adoção de so-
luções em empresas de internet,
de locação de automóveis, ban-

cos, hospitais, na área de educa-
ção, indústrias de vários tama-
nhos”, enumera.

Segurança

Com a divulgação de recen-
tes escândalos de espionagem
internacional tendo como víti-
mas, tanto órgãos do governo,
quanto empresas, a preocupa-
ção com segurança da informa-
ção foi multiplicada exponen-
cialmente. O grande receio dos
executivos é que seus dados fi-
quem mais vulneráveis por es-
tarem hospedados em servido-
res externos, em sua grande
maioria localizados nos Esta-
dos Unidos e em países da Eu-
ropa, ou em empresas dessas
nações instaladas no Brasil.

Para o presidente da VMwa-
re Brasil, os escândalos de es-
pionagem acabaram tendo um

efeito positivo. “Serviu de aler-
ta para que o mundo todo per-
cebesse que o investimento
em segurança é tão vital quan-
to o da TI para movimentar os
negócios”, explica o executivo.
Ele aconselha que os projetos
de TI sejam elaborados sempre
em conjunto com as soluções
de segurança. “Os grandes de-
senvolvedores de sistemas
criptográficos já são capazes
de fornecer soluções impossí-
veis de serem invadidas. Ter
dados críticos armazenados na
nuvem pode até ser mais segu-
ro do que no hardware da em-
presa”, garante.

Vantagens

Na Project A Ventures, solu-
ções simples facilitam o dia a
dia na companhia, que atua
como uma espécie de acelera-

Caminhos tecnológicos
conduzem à nuvem

TECNOLOGIA

dora de startups. “Quando fo-
mos nos instalar no Brasil, fize-
mos uma opção em investir no
uso da nuvem nas tarefas de
escritório, seguindo uma ten-
dência global de migração das
atividades para esse ambiente”,
explica o diretor de desenvolvi-
mento de negócios da empresa
na América Latina, Marcos
Leal. “Assim, utilizamos uma
série de ferramentas disponí-
veis online, como o Google Dri-
ve e o Dropbox, para realizar
trabalho colaborativo e com-
partilhar arquivos”, conta.

Muito baratas, e às vezes gra-
tuitas, as ferramentas têm van-
tagens que ultrapassam o com-
ponente financeiro. “O ganho de
tempo e de produtividade que
se tem é enorme. Do ponto de
vista financeiro o investimento é
marginal”, avalia Leal. “O que
economizamos em servidores,
utilizamos para triplicar o nosso
link com a internet. Como pos-
suímos uma forte presença digi-
tal, essa foi uma decisão estraté-
gica”, completa o executivo.

As aplicações do cloud com-
puting são inúmeras e vão além
dos sistemas de escritório. A
Buuteeq, especializada em ma-
rketing hoteleiro e presente em
mais de 40 países, desenvolveu
um software que utiliza a hos-
pedagem em nuvem para ge-
renciar a interface com os con-
sumidores em uma série de pla-
taformas. “Ao funcionar na nu-
vem, nosso software permite
que o hoteleiro controle todo o
conteúdo digital do hotel a par-
tir de uma única plataforma”,
explica o vice-presidente da
companhia, Bryan Estep.

Qualquer edição de conteú-
do, seja uma foto ou uma pro-
moção repentina, por exemplo,
é automaticamente implemen-
tada em todos os canais digitais
do hotel – site tradicional, pági-
na otimizada para smartpho-
nes e perfil do Facebook. “Isso
garante que o hoteleiro econo-
mize tempo e dinheiro. Imagi-
ne que é uma quinta-feira e um
hotel está com baixa ocupação
para o fim de semana. Com nos-
sa plataforma, o hoteleiro tem
toda facilidade para publicar
sozinho uma promoção de últi-
ma hora para impulsionar a
ocupação do fim de semana”,
exemplifica Estep.

Administração

Utilizando a armazenagem
tradicional, em servidores físi-
cos, esse hoteleiro precisaria
pedir ao responsável pelo site,
normalmente uma agência ou
um designer, para que ele fizes-
se as mudanças. “Provavel-
mente isso não seria feito a
tempo e certamente seria co-
brado por cada modificação na
página. No fim das contas, ter o
conteúdo autoadministrável e
na núvem é uma economia pa-
ra o hoteleiro. E não existe ab-
solutamente nenhum proble-
ma de segurança nisso”, com-
pleta o especialista.

Outra vantagem apontada
por executivos para o uso do
cloud computing é a agilidade
que esse tipo de tecnologia traz.
“Sem ela ficaria muito difícil e
custoso comprar, manter e ex-
pandir o hardware necessário
para operar. Com o uso correto
dessa tecnologia você pode
atender a um cliente grande ou
um número de clientes novos
sem ter tido um planejamento
prévio de meses”, conta o dire-
tor técnico da Melt DSP, espe-
cializada na compra, otimiza-
ção e planejamento de publici-
dade online, Juliano Vidal. “Se
essa demanda for pontual, ou
seja, por dias ou até mesmo ho-
ras, você consegue atender esse
cliente e manter o custo míni-
mo”, completa.

DIVULGAÇÃO

Costa: adaptação a qualquer modelo de negócio é outra vantagem

É crescente o número de empresas que migram para o cloud computing. Baratas 
e até mesmo gratuitas, ferramentas têm vantagens além do componente financeiro
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 out. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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