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Baidu compra Peixe Urbano
A chinesa Baidu anunciou no dia 09/10/2014 a compra do Peixe Urbano, site brasileiro de comércio
on-line local. As duas companhias não revelaram
o valor da transação. Apenas informaram que o
Baidu se tornou controlador da empresa brasileira. O negócio é uma forma de o conglomerado chinês se aproximar do mercado brasileiro de
internet. O Peixe Urbano possui 20 milhões de
usuários cadastrados em sua plataforma.
Em comunicado, Johnson Hu, diretor geral de
negócios globais do Baidu, afirmou que ”o Brasil é um mercado-chave“ e já possui ”mais de 50
milhões“ de usuários. Para o executivo, ”a aquisição do Peixe Urbano, uma das empresas mais
conhecidas e respeitadas da internet brasileira,
demonstra o nosso comprometimento em in-

vestir no desenvolvimento do mercado local a
longo prazo“.
O Baidu chegou ao Brasil em novembro de
2013 ao lançar o portal de conteúdo Hao 123, o
navegador de internet Spark e o serviço de análise do desempenho do computador PC Faster.
Somente em julho, porém, a empresa trouxe
o seu produto mais famoso, o buscador na internet, a segunda ferramenta do gênero mais usada
no mundo, atrás somente do Google. Enquanto
a norte-americana executa 71% das buscas realizadas por computadores no mundo, segundo a
consultoria Net Applications, a chinesa faz 15,5%.
Quando são analisadas as pesquisas em dispositivos móveis, a vantagem do Google aumenta. é
de 91,7%, enquanto a fatia do Baidu é de 0,12%. n

Bancos veem Apple e Google
como ameaça crescente no mercado
Os bancos estão cada vez mais enxergando as
grandes empresas de tecnologias, como Apple,
Google e Amazon, como uma grande ameaça para
o seu negócio, revela uma nova pesquisa feita
com cerca de 200 banqueiros sêniors.
O levantamento da fornecedora de software
bancários Temenos, que entrevistou 198 pessoas,
mostra que 23% dos entrevistados veem seus
principais rivais vindo de fora do setor bancário
mais tradicional. E
A competição com empresas não tradicionais
é impulsionada pela digitalização crescente de
serviços no setor de serviços financeiros, de acordo com Ben Robinson, autor do estudo.
”Uma digitalização clara e rápida, juntamente
com outros fatores – como uma menor lealdade
dos clientes e mudanças transformadoras de
tecnologia – está abrindo a indústria para essas
empresas de tecnologias, muitas das quais possuem modelos de negócios construídos sobre a
habilidade de transformar grandes quantidades

26

de dados em insights significativos sobre seus
clientes“, afirma.
Além das grandes companhias de tecnologia,
os bancos também veem competição de plataformas peer-to-peer, uma área que atraiu um
grande número de start-ups de tecnologia financeira, como Lending Club e Funding Circle. Esse
foi citado como o maior desafio por 19% dos entrevistados na pesquisa.
Ao mesmo tempo, os bancos estão ficando
menos preocupados com seus rivais tradicionais, como empresas de créito, citadas por 20%,
bancos start-ups (17%), e supermercados que
fornecem serviços financeiros (7%). Todos esses
números são menores do que os registrados no
ano passado.
”O único ponto a notar é que os grandes bancos precisam agir se quiserem resistir à ameaça
competitiva desses novos nomes, removendo
aplicações legado e investindo em capacidades
análitica, por exemplo. n
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São Paulo terá 1o curso de Engenharia de Inovação
O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia
(Isitec) terá, a partir de 2015, a primeira, e ainda
única, graduação em Engenharia de Inovação do
Brasil. é um projeto completamente diferente de
tudo o que existe no país. Além de focar no novo
perfil desejado para o profissional de engenharia, o Isitec prioriza o aprendizado do estudante.
As inscrições para o processo seletivo para ingressar na primeira turma – a ser iniciada em 2015
– estão abertas até o dia 5 de Janeiro de 2015 e
podem ser feitas pelo site da instituição (http://
www.isitec.org.br/page/processo-seletivo/MS00).
O processo contará com a expertise da Cia. de
Talentos (http://www.ciadetalentos.com.br), empresa
especializada em selecionar jovens talentosos
para carreiras promissoras. Essa parceria tem
como objetivo indicar para o candidato o perfil
de estudante que buscamos: aqueles que procuram desenvolver sua percepção lógica para os
desafios que o futuro exigirá.
Para a primeira turma, serão 60 vagas e os 60
selecionados receberão a bolsa integral. O processo seletivo terá fases: 1. Testes de Análise de
Aptidão Lógica ”on-line“ e confirmação da inscrição (de 15/10/14 a 09/1/15) via pagamento de taxa
de R$ 35,00. 2. Resultado no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM 3. Prova de Análise e Interpretação de Linguagens e Prova Produção Textual.

manda por engenheiros para atuar em projetos
de desenvolvimento nacional e também global,
que estejam capacitados a identificar e a liderar
processos de inovação. Trata-se, portanto, de reposicionar o papel do engenheiro como um líder
na sociedade cada vez mais complexa do século
XXI, garantindo soluções técnicas e humanas na
construção de um mundo melhor para todos.
A instituição atuará em três principais pilares:
graduação, educação continuada e consultoria e
serviços. Eles trarão uma visão inovadora para a
engenharia nacional e a oferta de prestação de
serviços, estimulando uma parceria permanente
entre empresas, estudos e bancadas de pesquisa.
O curso Engenharia de Inovação será um bacharelado em período integral, com cinco anos
de estudo e vai preparar engenheiros para identificar, estruturar e solucionar demandas de inovação em qualquer área em que atue. ”Nossa
missão é formar engenheiros capazes de inovar
e empreender, transformando e humanizando a
sociedade em que vivem“, afirma Saulo Krichanã
Rodrigues, diretor geral do Isitec.
De acordo com o Diretor da Graduação, o professor José Marques de Póvoa: “ao aprender a
aprender e ao aprender a fazer e realmente fazer,
estamos definindo o DNA do Curso de Graduação em Engenharia da Inovação!”, complementa.

O ISITEC

Saiba mais

O Isitec e a proposta do curso de Engenharia de
Inovação foram criados em 2011 pelo Sindicato
dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Ambos
foram credenciados e autorizados pelo MEC em
2013.A criação do curso deve-se ao déficit na de-

Graduação em Engenharia de Inovação do ISITEC
INICIO DAS AULAS: 23 de fevereiro de 2015. Processo seletivo: contará com três fases: aptidão lógica,
redação e ENEM. Inscrições: de 01/10/14 até 05/01/14
http://www.isitec.org.br/page/processo-seletivo/MS00

ERP livre: ADempiere na Supply Service
A Supply Service iniciou suas atividades em
1992 e é pioneira na decomposição de soluções
aquosas de óleo solúvel e reciclagem, sendo
hoje líder de mercado em volume de resíduos processados e destinados corretamente. A
empresa escolheu a solução de ERP de código
aberto ADempiere para gerir todo o seu negócio. Atualmente, o grupo Supply Service conta
com quatro fábricas de tratamentos de resíduos contaminados com óleo, 90 caminhões para
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coletas de resíduos e mais de 3.500 contratos
de coletas de resíduos com postos de combustíveis/concessionárias/transportadoras, espalhados por todo o Brasil.
A Linux Magazine conversou com Gabriela
Oppermann e Antônio Pregnolato, respectivamente Diretora Comercial e Gerente de TI do
Grupo Supply Service. Leia a íntegra da entrevista em http://www.linuxmagazine.com.br/lm/entrevista/
adempiere_erp_open_source_na_supply_service
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