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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Est rat é g i a Projeto Click visa reduzir
custo e simplificar estrutura de TI

Na Oi, tarefa
é unificar
sistemas

ALINE MASSUCA/VALOR

Pedro Sardo, egresso da Portugal Telecom e há cinco meses no cargo de diretor de tecnologia da informação da Oi: “Vamos fazer mais com menos”

Daniele Madureira
De São Paulo

No fim de setembro, uma leva
de profissionais portugueses de-
sembarcou na Oi de Minas Ge-
rais. São engenheiros da Portu -
gal Telecom, que há dois meses
anunciou sua fusão com a tele
brasileira. Os visitantes vieram
implantar o projeto Click, que
consiste no gerenciamento re-
moto da equipe de campo da
operadora. Com o Click, os téc-
nicos podem, por exemplo,
atender às ocorrências mais pró-
ximas de onde estão, o que au-
menta a produtividade e dimi-
nui o tempo de espera.

Com o projeto, a Oi pretende
unificar sistemas diferentes para
gerir melhor a equipe e aumentar
o ritmo de lançamento de produ-
tos. “Nossa missão é fazer mais
com menos e, para isso, eficiência
tecnológica é fundamental”, disse
ao Va l o r o novo diretor de tecnolo-
gia da informação (TI) da Oi, Pedro
Sardo, que assumiu o cargo há cin-
co meses, depois de passar oito

anos na Portugal Telecom, onde
ocupava o principal cargo de tec-
nologia. No terceiro trimestre, Sar-
do gerenciou investimentos de
R$ 65 milhões em tecnologia na Oi,
valor 19% inferior ao do mesmo
período de 2012. No acumulado
do ano, o investimento em TI da
companhia aumentou 0,8%.

O executivo foi convocado pelo
presidente da Oi e da Portugal Te-
lecom, Zeinal Bava, para promover
a simplificação dos processos da
operadora brasileira, que estava
atrasada em relação à concorrên-
cia. A Te l e f ô n i c a / V i v o, por exem-
plo, já têm sistemas unificados há
mais de dois anos. Até o trimestre
passado, para lançar um plano, a
Oi tinha que desenvolvê-lo sobre
cada uma das plataformas das em-
presas que integram a companhia
(Telemar, Brasil Telecom, Amazô-
nia Celular, Vex etc).

Sardo disse já ter obtido resul-
tados. Um exemplo é o novo “Oi
G a l e r a”, um plano pré-pago que
oferece consumo de dados, voz,
SMS, música e Wi-Fi por R$ 0,99
ao dia, cobrado apenas nos dias

de uso. “Diminuímos o tempo de
lançamento desse plano em 21%
em relação a planos semelhantes
entregues no ano passado”, afir-
mou. O executivo se refere ao
tempo desde a concepção do
projeto pelo marketing até o iní-
cio da oferta ao consumidor. No
caso do Oi Galera, esse processo
durou 30 dias. “A rapidez em lan-
çar um produto no mercado é
um ponto que queremos melho-
rar continuamente, para sermos
mais agressivos”, disse.

A redução de custos é outro
foco da integração dos sistemas,
disse Sardo. “O projeto prevê
menos servidores, menos siste-
mas e menos pessoas para ope-
rá-los, o que diminui também o
tempo de treinamento desses
profissionais”, afirmou.

O Click começou a ser implan-
tado no início de setembro em
Minas Gerais, onde já foi con-

cluído. Também já foi adotado
no Espírito Santo. “Devemos
concluir a implantação nacional
até a metade do ano que vem”,
disse Sardo. Com o Click, cada
técnico utiliza um smartphone,
por meio do qual recebe as or-
dens de serviço. “Um algoritmo
complexo calcula, com base em
cerca de 30 variáveis diferentes,
qual trabalho será executado
por técnico”, disse Sardo.

O maior desafio da empresa é
a unificação do sistema de rela-
cionamento com o cliente
(CRM). O processo começou em
outubro e prevê a integração das
contas de todos os usuários no
país. Só em linhas de celular, a
Oi soma 50 milhões. Em Portu-
gal, onde o número de usuários
é muito menor (o país tem 10
milhões de habitantes), o proje-
to de integração do CRM demo-
rou quase cinco anos para ser
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Kaltura, de Israel, chega ao Brasil
I n t e r n et
Cibelle Bouças
De São Paulo

A evolução da infraestrutura
de internet ajudou a estimular a
produção de um tipo de formato
que antes parecia restrito por
suas próprias exigências técnicas
— os vídeos. A exibição de vídeos
na web aumentou tanto nos últi-
mos tempos que abriu espaço
para o surgimento de empresas
dedicadas à transmissão e gestão
de vídeos na internet.

A Ka l t u r a , empresa fundada em
2006, em Israel, mas com sede em
Nova York, nasceu sob esse con-
texto. A companhia desenvolve
softwares para armazenar, distri-
buir e fazer a transmissão ao vivo
de vídeos para companhias, além
de captar receita com anúncios
publicitários nas transmissões pe-
la internet. Juan Carlos Santama-

ria, diretor-geral da Kaltura para
América Latina, disse que entre os
diferenciais em relação a serviços
conhecidos, como o YouTube, do
Google, a companhia oferece tec-
nologias de segurança e a oferta
de canais fechados para a trans-
missão dos conteúdos.

Com uma carteira global de
300 mil clientes empresariais, in-
cluindo grupos como S A P, Bank
of America, H B O, Nestlé e Sie -
mens, a companhia acaba de de-
sembarcar no Brasil. Para atuar
no país, a empresa fechou uma
parceria com a Evolve — criada
recentemente e voltada ao con-
teúdo empresarial. Até o início
de 2014, o plano é contratar cin-
co pessoas para o escritório local.

Segundo o executivo, a decisão
de competir no Brasil deve-se à
demanda crescente das compa-
nhias para distribuir vídeos on-
line, sobretudo no segmento de
educação. Ele citou um estudo

encomendado pelo Bett, con-
gresso de tecnologia para a área
educacional, segundo o qual os
investimentos no país no setor de
educação somaram US$ 123 bi-
lhões em 2012 e chegarão a US$
229 bilhões em 2017, superando
o Reino Unido. “O mercado de ví-
deo on-line cresce 18% ao ano.
Nas empresas, o consumo de ví-
deos cresce 200% ao ano, princi-
palmente em instituições de
e d u c a ç ã o”, afirmou.

No Brasil, a Kaltura já fechou
acordos para a gestão de vídeos
da Positivo Educação (do grupo
Po s i t i v o ), da HSM e do site de au-
las em vídeo Descomplica. A
companhia não divulga proje-
ções de receita. A Kaltura recebeu
US$ 70 milhões em aportes de
grupos de investimentos até ago-
ra. A lista inclui investidores co-
mo Avalon Ventures, .406 Ventu-
res, Intel Capital, Silicon Valley
Bank e Mitsui Global Investment.

D I V U LG A Ç Ã O

Juan Carlos Santamaria, diretor-geral da Kaltura: principal alvo são instituições especializadas em educação

.
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A impressão 3D está sendo usada para vários fins: da produção de dutos plásticos pela Boeing a uma chuteira pela Nike

I n ova ç ã o
Tim Catts
Bloomberg Businessweek

Em busca de maneiras para
produzir mais de 85 mil injeto-
res de combustível para os mo-
tores de seu novo jato Leap, a
General Electric está fazendo um
grande investimento na impres-
são 3D. Normalmente, os injeto-
res são montados a partir de 20
peças diferentes. Também co-
nhecida como fabricação aditi-
va, a impressão 3D tem capaci-
dade de criar as unidades sob a
forma de uma única peça metá-
lica, por meio da formação de
camadas sucessivas de materiais.
O processo é mais eficiente e po-
de ser usado para criar projetos
que não podem ser executados
por meio do emprego de técni-
cas tradicionais, diz a GE. O pro-
duto acabado é mais leve e ro-
busto que os produzidos na li-
nha de montagem e tem capaci-
dade para suportar as tempera-
turas extremas registradas no
interior de um motor (de até
1.315,55 graus centígrados). Só
há um problema: as atuais im-
pressoras industriais 3D não
têm capacidade suficiente para
atender às necessidades de pro-
dução da GE, que exigem fabri-

cação mais acelerada, de maior
qualidade, a um custo menor.

“Com a tecnologia atual, seria
necessário um número excessivo
de máquinas”, não menos que 60
a 70, para produzir os injetores
com eficiência, diz Greg Morris,
líder de desenvolvimento empre-
sarial de fabricação aditiva da GE
Aviation. Morris ingressou na
empresa no ano passado, como
parte da aquisição, pela GE, de
sua empresa de impressão 3D, a
Morris Technologies. “Po d e m o s
começar com a atual geração de
tecnologia, mas, dentro de dois a
três anos, teremos de adotar a
próxima geração para atender a
nossas metas de custos”, diz ele.
Diante disso, a GE está esperando
o desenvolvimento de novas im-
pressoras com três a quatro vezes
mais capacidade.

Como parte do investimento de
US$ 3,5 bilhões em sua cadeia de
suprimentos aeroespaciais, a GE
diz que gastará dezenas de mi-
lhões de dólares para investir em
nova tecnologia e que, ao longo
dos próximos cinco anos, triplica-
rá o tamanho de sua equipe de im-
pressão 3D, atualmente de 70 pes-
soas, e quadruplicará seu chão de
fábrica. (Os 85 mil injetores desti-
nam-se a atender aos pedidos de
motores que vão entrar em plena
produção no fim de 2015.)

A adesão da empresa à im-
pressão 3D empresta o peso da
maior fabricante mundial de
motores para jatos a um proces-
so inventado na década de 80
para fabricar modelos em escala.
Com o avanço da tecnologia, a
impressão 3D evoluiu.

Atualmente, a Boeing usa o
processo para fazer dutos plásti-
cos de ar-condicionado para seu
jato Dreamliner 787, e a Nike
tem uma chuteira de futebol
americano feita em impressoras
3D. “O investimento [da GE] mu-
da tudo, e é, também, sem prece-
dentes”, afirma Terry Wohlers,
presidente da empresa de con-
sultoria em impressão 3D Woh -
lers Associates. O relatório anual
da empresa, que monitora a tec-
nologia 3D, estima que o setor
tende a quase triplicar, para cer-
ca de US$ 6 bilhões em vendas,
até o ano de 2017.

As vendas de impressoras 3D e
dos serviços relacionados au-
mentaram 29% em 2012, para
US$ 2,2 bilhões, segundo a Woh-
lers. Elas tendem a continuar su-
bindo em um momento em que a
GE, a Siemens e a  Rolls-Ro yce, en-
tre outras, investem em sistemas
de categoria industrial capazes
de produzir peças metálicas. A
demanda só da parte do setor ae-
roespacial está puxando um cres-

concluído, em três etapas dife-
rentes. “Vamos usar as sinergias
com a Portugal Telecom para en-
tregarmos essa integração de
forma mais rápida”, disse Sardo.

A fusão entre Portugal Tele-
com e Oi foi anunciada no dia 2
de outubro. Desde então, as

ações preferenciais da compa-
nhia (OIBR4) registraram queda
de 15,6%, fechando em R$ 3,56 na
sexta-feira. Antes disso, no tercei-
ro trimestre do ano, as ações da
companhia haviam valorizado
16,97%, acima da variação positi-
va do índice Bovespa.

GE usa impressão 3D para fabricar peças de avião

cimento enorme, disse o banco
Credit Suisse em nota divulgada
em 17 de setembro. Isso está
criando oportunidades para em-
presas como a 3D Systems, a
maior fabricante de impressoras
3D dos Estados Unidos. A GE está
testando equipamentos da em-
presa, sediada na Carolina do
Sul, além dos da Concept Laser.

“Temos um excelente relacio-
namento com a GE nos níveis

mais elevados, e colaboramos
com eles há vários anos numa sé-
rie de aplicações da fabricação
a d i t i v a”, diz Avi Reichental, prin-
cipal executivo da 3D Systems.

O preço das ações da 3D Sys-
tems mais do que dobrou neste
ano até meados de novembro,
enquanto o de outra grande
participante da impressão em
3D, a Stratasys, aumentou 59%,
superando o avanço de 27% re-

gistrado pelo Índice MidCap 400
da Standard & Poor’s, ao qual
ambas pertencem.

Expandir a impressão 3D dará
à GE influência entre os fabrican-
tes de dispositivos, uma oportu-
nidade de orientar o crescimento
do setor. “Não existe cadeia de
suprimentos neste momento pa-
ra esse tipo de trabalho”, diz Mor-
ris. “A GE tem de se envolver no
desenvolvimento dela.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez 2013, Empresas, p. B9.




