
Nossos clientes
vão encontrar as
informações traduzidas
para os segmentos
deles. A plataforma
vai ao encontro
da simplificação
que estamos adotando
desde o meio do ano”
MaggieSander
LíderdoFacebookforBusinessnaAL

“

O Facebook lança hoje a platafor-
ma Facebook for Business em onze
idiomas, entre eles, o português. A
novidade será um portal global
que concentra as informações pa-
ra negócios, com todas as soluções
publicitárias da rede social.

“Traduzimos o Facebook para
todos os tipos de negócios. O obje-
tivo é que o anunciante encontre
as informações de acordo com o
seu setor. A ideia é simplificar a co-
municação com as empresas”, ex-
plica a líder do projeto na América
Latina, Maggie Sander.

Os anunciantes que acessarem
a plataforma vão encontrar o con-
teúdo, antes disperso em diferen-
tes páginas e blogs, dividido em
três pilares: objetivos comerciais
(gerar renda online, apresentar no-
vo produto, etc.), segmento (turis-
mo, automóveis, etc.) e produtos
oferecidos pela rede social.

“Nossos clientes vão encontrar
as informações traduzidas para os
setores deles. A plataforma simpli-
fica o que estamos adotando desde
o segundo semestre, já que enten-
demos que nossos produtos fala-
vam nossa língua, não a do merca-
do”, diz Maggie.

Para ilustrar seus produtos de
publicidade do Facebook, 45 casos
de sucesso mostram como anun-
ciantes alcançaram seus objetivos
usando a rede social. “Todos os seg-

mentos terão casos, nenhum tipo
de anunciante vai chegar e não en-
contrar uma história de sucesso
em sua área”, aponta Maggie.

O portal, entra no ar na noite de
hoje, levou nove meses para ser
construído, entre seu desenvolvi-
mento por engenheiros nos Esta-
dos Unidos, traduções e localiza-
ção das informações.

“Não queríamos oferecer um
portal americano traduzido. Para
o Brasil, por exemplo, fizemos
um trabalho de fotografia, além
de adaptação de linguagem, tipo
de produto e informações disponí-
veis, e também história ocorridas
aqui e na América Latina”, desta-
ca a executiva.

Maggie ressalta que a principal
fonte de receita do Facebook são
os anúncios. No terceiro trimes-
tre do ano, 89% do faturamento
da empresa veio da publicidade.
“A plataforma vai ter um impacto
grande no mercado, porque além
de ser um lançamento global, é a
primeira vez que temos uma ferra-
menta totalmente voltada ao
anunciante”. Em janeiro, entra
no ar um blog que trará dicas cus-
tomizadas, entrevistas com fun-
cionários do Facebook.

“A ideia é abrir as portas do Fa-
cebook Brasil para o mercado. Po-
demos explorar, por exemplo, co-
mo o anunciante brasileiro pode
aproveitar o Carnaval. É como
um editorial, com geração de con-
teúdo local e feito por um jornalis-
ta”, acrescenta ela.

Sobre o Brasil, que tem hoje 76
milhões de usuários únicos no Fa-
cebook, Maggie diz que o cresci-
mento do número de anúncios de
empresas nacionais é evidente.
Hoje o escritório da empresa, que
no início tinha só dez funcioná-
rios, já possui mais de 70.

“Nosso escritório aqui é essen-
cialmente de vendas. O Brasil é um
mercado excitante para nós, por-
que é grande, mas pode crescer
mais com o aumento da penetra-
ção da internet e dos smartpho-
nes”, declara Maggie. Segundo
ela, o número de pequenas empre-
sas está crescendo no Brasil, e o Fa-
cebook se mostra uma mídia efi-
caz para esse anunciante, pois ele
encontra o público alvo de forma
barata e eficaz. Hoje, a rede social-
tem 25 milhões de páginas de pe-
quenas empresas no mundo.

Para o professor de Direito do
Ibmec/RJ e diretor do Instituto de
Tecnologia e Sociedade do RJ, Car-

los Affonso Souza, a plataforma
torna mais fácil que o novo anun-
ciante encontre as informações
de que precisa e otimiza a utiliza-
ção das ferramentas por quem já
anuncia. “A página auxilia na des-
coberta de soluções e metas, além
de filtrar as informações pelo se-
tor de atuação. Tudo sempre pon-
tuado com histórias de sucesso de
anunciantes”, diz.

Souza cita o vídeo que explica o
passo a passo de como anunciar no
Facebook. A narrativa utiliza qua-
tro verbos: criar, conectar, envol-
ver e influenciar. “Influenciar é
usar seus fãs para comunicar para
outros amigos coisas como as van-
tagens de seus produtos. Isso faz
um link com o que o Facebookcha-
ma de ‘Histórias Patrocinadas’,
em que as curtidas de seus amigos
aparecem no seu feed de notícias.
O Google acaba de lançar um siste-
ma semelhante para os usuários
do Google+”, diz. Segundo ele, o
novo gás dado pelo Facebookàs pu-
blicidades e a nova ferramenta do
Google reforçam a importância do
boca a boca na internet.

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

FotosDivulgaçãoMurilloConstantino

▲

Facebook lança plataforma
de publicidade para empresas

Aolado,MaggieSander.
Acima, imagensque
mostramcomoanova
plataformatraráo
conteúdo,antesdisperso,
divididoemtrêspilares:
objetivoscomerciais,
segmentoeprodutos.

O portal, que entra no início da noite de hoje, trará ainda dicas para que marcas atinjam suas metas de negócios

10 Brasil Econômico Quinta-feira, 5 de dezembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Foton vai construir nova fábrica no RS

A mudança
de mentalidade
[sobre a inovação
colaborativa] é tão
importante quanto
esse conjunto
de tecnologias.
A resposta está lá fora”

Em uma área de cem hectares, no distrito de Guaíba, no Rio Grande

do Sul, a Foton Aumark do Brasil vai construir uma nova unidade

para a produção de caminhões entre 3,5 toneladas e 24 toneladas,

segmento que corresponde a uma fatia de 70% do mercado

brasileiro de caminhões. O investimento será de R$ 250 milhões.

A unidade irá produzir 21 mil caminhões/ano.

JeffKowalski
Executivo-chefe de tecnologia
da Autodesk

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br “

Divulgação

Foi-se o tempo em que o acesso à
tecnologia estavarestrito aespecia-
listas e suas aplicações eram dita-
das unicamente pelas empresas do
setor.Comapopularização ea cres-
cente incorporação dessa ferra-
menta ao dia a dia das pessoas, ho-
je, cada vez mais os consumidores
influenciam diretamente no modo
como esses recursos são desenvol-
vidos, ofertados e utilizados. É exa-
tamente sob esse cenário que a
americana Autodesk projeta cons-
truir uma nova via de crescimento.
A ponte para atingir esse objetivo é
sustentada pelos pilares da compu-
tação em nuvem, da mobilidade e
da oferta deferramentas fortemen-
te baseadas na interação digital.

“É como um Facebook para en-
genheiros”, afirmou Carl Bass,
executivo-chefe da Autodesk, ao
explicar o conceito por trás da no-
va versão da plataforma de colabo-
ração Autodesk 360, durante a
abertura do evento anual da em-
presa, que está sendo realizado
nesta semana em Las Vegas.

AAutodesk360sintetizaaestra-
tégia da companhia, que há cerca
de um ano passou a lançar versões
deboa parte de seu portfólio na nu-
vem. Nesse formato, sistemas e re-
cursos tecnológicos são acessados
via internet, a partir de centros de

dados, sem que precisem ser insta-
lados nos equipamentos dos usuá-
rios.Aomesmotempo, opagamen-
to é geralmente baseado em taxas
mensais, de acordo com o uso, co-
mo uma conta de consumo.

Com uma interface muito próxi-
ma a de uma rede social, a platafor-
ma permite que todos os profissio-
nais — e não apenas designers e en-
genheiros —envolvidos naconcep-
ção e desenvolvimento de um pro-
duto, compartilhem informações,
discutam ideias e façam alterações
e simulações em tempo real em um
projeto, com o apoio de recursos
de modelagem e design. O acesso à
rede pode ser feito a partir de qual-
quer dispositivo e a ferramenta tra-

balha com documentos e arquivos
em diferentes formatos, além de
contar com recursos de busca. Em
curto prazo, a ideia é integrar a Au-
todesk 360 com outras tecnologias
e serviços da Autodesk na nuvem.

Essa mesma abordagem está
sendo utilizada em diversas ofer-
tas do portfólio da Autodesk. Po-
rém, mais que uma estratégia ba-
seada unicamente em produto, o
discurso da empresa para atrair o
mercado vem embalado em um
conceito mais amplo.O pacote car-
rega questões como inovação aber-
ta, colaboração e a necessidade
das empresas e profissionais trans-
formarem a forma como pensam e
desenvolvem seus produtos.

“A mudança de mentalidade é
tão importantequanto esseconjun-
to de tecnologias”, afirmou JeffKo-
walski, executivo-chefe de tecno-
logia da Autodesk.

Kowalski ressaltou que as com-
panhias precisam estar dispostas a
buscar novas fontes e colaborações
para o desenvolvimento de proje-
tos e produtos relevantes e diferen-
ciados. “A resposta está lá fora”,
disse o executivo, citando o exem-
plo da Procter & Gamble, que de-
senvolve um programa de inova-
ção aberta.“Hoje, 50% dasiniciati-
vas de produto da empresa envol-
vem colaboração externa”.

Durante a apresentação, Carl
Bass destacou algumas iniciativas
que estão sendo desenvolvidas

com o apoio desse portfólio da Au-
todesk. Entre carros, guitarras
customizadas e robôs utilizados
em sets de filmagem, um dos pro-
jetos ressaltados foi a construção
de um hotel e uma estação ferro-
viária junto ao aeroporto de Den-
ver, como parte de um plano de in-
vestimento de US$ 1,5 bilhão.

Entre outras tecnologias da em-
presa, o projeto em questão ado-
tou a ferramenta BIM 360 e o Auto-
desk InfraWorks, que gera diver-

sos modelos de infraestrutura em
3D em tempo reduzido. “Recente-
mente, eles tiveram que avaliar
quatro opções diferentes de design
para uma estação contra incên-
dios. No passado, isso seria feito
com mapas 2D, esboços em papel
e levaria de duas a três semanas.
Comessa tecnologia, eles foram ca-
pazes de revisar e modificar todos
os quatro projetos e escolher o me-
lhor deles em apenas uma hora”.

Apesar de colocar a computa-
ção em nuvem como uma de suas
prioridades estratégicas, a Auto-
desk não revelou números da recei-
ta gerada por esse portfólio. Entre
outros dados divulgados, um dos
pontos destacados foi o fato de a
Autodesk 360 contabilizar 26 mi-
lhões de assinaturas desde a sua
criação, em 2012.

No Brasil, a empresa ainda não
oferece nenhuma versão de seu
produto na nuvem. “Hoje, não
conseguimos justificar esse inves-
timento, pois ainda não conhece-
mos o mercado em sua totalidade.
Precisamos entender se o país atin-
giu a maturidade para a adoção
desse modelo”, disse Marcelo Lan-
di, diretor-geral da Autodesk no
país. Ele acrescentou, no entanto,
que um projeto para trazer parte
dessas ofertas para cá já está em
avaliação, e não descartou o inves-
timento em um data center local
— próprio ou terceirizado — para
apoiar esse modelo.

Las Vegas, EUA

Rede social para
engenheiros
é a nova aposta
da Autodesk

NÚMEROS

Mudança em tempo real e acesso por

dispositivos móveis são os diferenciais

26milhões
SãoasassinaturasdoAutodesk
360desdeasuacriação,em2012.
Aferramenta,queacabade
ganharumanovaversão,possui
interfacemuitopróximaadeuma
redesocial.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2013, Empresas, p. 10-11.


	BRAECO1-01__05-12-13
	BRAECO1-02__05-12-13
	BRAECO1-03__05-12-13
	BRAECO1-04__05-12-13
	BRAECO1-05__05-12-13
	BRAECO1-06__05-12-13
	BRAECO1-07__05-12-13
	BRAECO1-08__05-12-13
	BRAECO1-09__05-12-13
	BRAECO1-10__05-12-13
	BRAECO1-11__05-12-13
	BRAECO1-12__05-12-13
	BRAECO1-13__05-12-13
	BRAECO1-14__05-12-13
	BRAECO1-15__05-12-13
	BRAECO1-16__05-12-13
	BRAECO1-17__05-12-13
	BRAECO1-18__05-12-13
	BRAECO1-19__05-12-13
	BRAECO1-20__05-12-13
	BRAECO1-21__05-12-13
	BRAECO1-22__05-12-13
	BRAECO1-23__05-12-13
	BRAECO1-24__05-12-13
	BRAECO1-25__05-12-13
	BRAECO1-26__05-12-13
	BRAECO1-27__05-12-13
	BRAECO1-28__05-12-13
	BRAECO1-29__05-12-13
	BRAECO1-30__05-12-13
	BRAECO1-31__05-12-13
	BRAECO1-32__05-12-13



