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“Nãohánenhumaprovadeque
ousodecomputadoresnaesco-
la primária melhora a qualida-
de da educação, assim como
não há nenhum fundamento na
ideia tantas vezes divulgada de
que o projeto denominado Um
Laptop por Criança (OLPC, na
sigla em inglês) possa fazer
uma revolução no ensino. É pu-
romodismo.”

Essas palavras são de nin-
guém menos que Nicholas
Carr, escritor renomado e es-
pecialista em tecnologia da in-
formação (TI), em entrevista
exclusiva ao Estado, concedi-
da quarta-feira passada, em
São Paulo.

Para ele, muitos pais e pro-
fessores têmessa ilusãodeque
o computador poderá tornar
seus filhos mais inteligentes e
acelerar sua aprendizagem.
Os jovens devem, é claro,
aprenderausarocomputador,
mas como ferramenta de mil
utilidades.

Sobre uma entrevista que
concedeuàrevistanorte-ameri-
cana Atlantic, de julho-agosto
de 2008, emque teria afirmado
que o Google está tornando os
usuáriosmenosinteligentes,Ni-
cholas Carr retifica: “A revista
destacouapenasumaspecto.O
queafirmeifoiqueousoexcessi-
voda internete, emespecial, do
Google, está tornando as pes-
soas cada dia mais estúpidas,
por causa, principalmente, da
perda da capacidade de refle-
xãoquedecorredafaltadeleitu-
ra de livros e jornais”.

CLOUD COMPUTING
Entusiasta da computação em
nuvem (cloud computing), ele
diz que o mundo vive a passa-
gem da worldwide web para o
worldwide computer. Nuvem é
ametáforaque representa a in-
ternet em escala global. Muni-
dos apenas de um browser, po-
demos baixar tudo dessa nu-
vem: sistema operacional, con-
teúdos, aplicativos e o próprio
computador virtualizado.

Ao falar emSão Paulo na se-
mana passada, Nicholas Carr
focalizou a temáticade seuúlti-
mo livro: The Big Switch: Rewi-
ring the World, from Edison to
Google,quepartedaanalogiaen-
treasempresasdedistribuição
de energia elétrica e, de outro
lado, a computação em nuvem,
mostrando a passagem ocorri-
da, há um século, da produção
deenergiaemcadaempresaou
propriedade para a distribui-
ção das grandes empresas pú-
blicas de eletricidade.

É natural e razoável que as
pessoas e as empresas ainda
não confiem na computação
em nuvem e tenham muitas
preocupações, em especial
quantoàsegurançaeconfiabili-
dade.Mas esse quadro tende a
mudar, segundo Nicholas
Carr:“Jávivemosmuitassitua-
ções de baixa confiabilidade e
insegurança em nossos PCs.
Ascoisas,entretanto,melhora-
rammuito e já não nos preocu-
pamos tanto. Milhões de clien-
tes de bancos norte-america-
nos já convivemcoma internet

semgrandes problemas. É cla-
ro que sempre devemos estar
atentos ao risco de fraude e de
ataque de hackers, como em
qualqueroutroambiente.Mas,
comaevoluçãodacomputação
em nuvem, essa nova internet
será mais segura e confiável.
Os grandes players de cloud
computing jáoferecemumam-
bientemuito mais seguro”.

MOBILIDADE
A cada dia, o celular se torna
um dispositivo de computação

mais poderoso. “No passado, o
telefoneeraumaparelhousado
apenaspara falar.Hoje temnu-
merosasaplicaçõeseacomuni-
caçãode voz embreve não será
a mais utilizada. O futuro da
computação, em minha visão,
seráemgrandeparteumaspec-
todamobilidade. Issovai acele-
rar ainda mais a computação
em nuvem, pois quando as pes-
soas se movimentam elas que-
rem não apenas se comunicar,
mastambémteracessoadados
einformações.Issovaleparadi-

versas situações, quando esta-
mos em casa, no escritório, em
viagem. Sempre vamos querer
acessaranuvem,aqualquerho-
ra e emqualquer lugar.”

Com a expansão da terceira
geraçãodocelular(3G)nomun-
do, cresceo tráfegodedadosde
alta velocidade na internet,
com volumes cada dia maiores
devídeobaixadosdesitescomo
oYouTube.Comisso,a internet
tende a sofrer uma espécie de
congestionamento generaliza-
do, tornando-semais lenta,pois

o comportamento dos usuários
está mudando. Isso já ocorre
quando apenas 10% dos celula-
resnomundosão3G. Imagineo
que ocorrerá quando 50% dos
4,5bilhõesdeusuáriosdocelula-
res migrarem para a terceira
geração.

‘NÃO HAVERÁ COLAPSO’
Mesmo diante dessas evidên-
cias ede previsõespessimistas,
Nicholas Carr não crê nos ris-
coscatastróficosdeumcolapso
da internet em escala mundial,
como têm sidoprevistos por al-
guns especialistas – entre os
quais o vice-presidente da
AT&T,JimCiccone, eocriador
daEthernet, BobMetcalfe.

O argumento fundamental
contra essa visão pessimista é
o crescimento contínuo da in-
fraestrutura da internet – que
é um bom negócio para os for-
necedoresequenão irámudar.
Essa ampliação permanente
dacapacidadede tráfegoda in-
ternet dará vazão ao volume
sempremaior de dados de alta
velocidade.

“Ainternet temprovadoser
uma rede extremamente flexí-
vel” – diz Nicholas Carr. “As-
sim, mesmo com essa mudan-
çade comportamentodousuá-
rio, com o volume de vídeo do
YouTube ou a chegada dos fil-
mes em alta definição, eu não
creio em nenhuma catástrofe.
Épossívelqueocorramproble-
mas localizados, mas nada pa-
recido com colapso de âmbito
mundial.” ●

Alexandre Calais

A Hypermarcas está perto de
anunciaracomprado laborató-
rioNeoQuímica,deGoiás,espe-
cializadonafabricaçãodemedi-
camentos genéricos e simila-
res. O negócio, que deve ser
anunciadoestasemana,estáes-
timado em cerca de R$ 1,2 bi-
lhão – metade será paga em di-
nheiro e a outra metade em
ações da Hypermarcas. Com a
aquisição, a Hypermarcas, que
já é líder na venda de medica-
mentos semprescriçãomédica
no País, ganha também uma
parte importante do mercado
demedicamentosgenéricosesi-
milares:oNeoQuímicaéoquin-
to desse setor no Brasil.
O laboratório goiano vinha

negociandohácercadeoitome-
sessuavendaparaamultinacio-
nal americana Pfizer. Mas, se-
gundo fontes ligadas ao negó-
cio, algumas divergências aca-
baram esfriando as conversas.
Em novembro, a Hypermarcas
entrou na disputa, e acabou le-
vando vantagem por oferecer
aos controladores do laborató-
rio – a família Limírio Gonçal-
ves–apossibilidadedesetorna-
remos gestores do negócio far-
macêutico do grupo. Procura-
das, aHypermarcas, aNeoQuí-

mica e a Pfizer não comenta-
ramo assunto.
AHypermarcasganhourele-

vância no mercado de medica-
mentos com a aquisição, em ju-
nho do ano passado, do Farma-
sa, laboratório especializado
emmedicamentossemprescri-
çãomédica,donodemarcasco-
mo Rinosoro e Lisador, em um
negócio deR$ 874milhões. Um
ano antes, já havia comprado,
por R$ 1,2 bilhão, a DMFarma-
cêutica, dona de marcas como
Gelol eDoril. ComaNeoQuími-
ca, a expectativadaHypermar-
cas é se tornar a terceiramaior
empresa farmacêutica do País.
Pelo acordo, Marcelo Limí-

rio Gonçalves Filho, um dos só-
ciosdoNeoQuímica,seráopre-
sidenteexecutivodaáreademe-
dicamentos da Hypermarcas.
OscercadeR$600milhõesque
serão pagos aos controladores
dolaboratóriogoianoserãopar-
celadosemtrêsanos.Nasnego-
ciações,oNeoQuímicavemsen-
do assessorado pelo Banco Sa-
fra e pelo escritório de advoca-
ciaMachado,Meyer,Sendacze
Opice e a Hypermarcas tem a
assessoria do escritório Souza,
Cescon, Barrieu&Flesch.
Fundado em 1959 no Rio, o

NeoQuímica foi adquirido pela
família Limírio Gonçalves em

1979. Depois de se mudar para
Belo Horizonte e São Paulo, o
laboratório acabou se fixando,
nofinaldadécadade80,noDis-
trito Industrial de Anápolis
(GO). Em 1999, a empresa foi a
terceira do País a receber a au-
torização para a fabricação de
medicamentos genéricos.
Este ano, a empresa inaugu-

rou uma nova fábrica, que lhe
permitiuelevarsuacapacidade
deproduçãode3,6bilhõespara
8,5 bilhões de comprimidos por
ano.AHypermarcas temapre-
visão de obter sinergias signifi-
cativascomonegócio,quedeve
incluiratransferênciadaprinci-
pal fábricadogrupo, emBarue-

ri (SP), para Anápolis.
AcompradoNeoQuímicase-

rámaisumana impressionante
escaladadeaquisiçõesquevem
sendoempreendidapelaHyper-
marcas nos últimos anos. Fun-
dada em 2002 pelo empresário

João Alves de Queiroz Filho,
após a aquisição da Prátika In-
dustrial – fabricante da lã de
açoAssolan–,ogruposetornou
um gigante dos bens de consu-
mo. Apenas nos últimos dois
anos, comprou, além da DM

Farmacêutica e da Farmasa, a
Bozzano (US$ 104 milhões), a
Niasi (R$ 366 milhões), os pre-
servativos Jontex e Olla (R$
300 milhões) e as fraldas Pom
Pom (R$ 300milhões), além de
outros negóciosmenores. ●

REMÉDIOS

Aquisição da fabricante de genéricos por cerca
de R$ 1,2 bilhão deve ser assinada esta semana

EMERGENTE-SediadoemGoiás, oNeoQuímicaéoquintomaior laboratóriodegenéricosdoPaís

NANUVEM–‘Ofuturodacomputação, emminhavisão, seráemgrandeparteumaspectodamobilidade’

NÚMEROS

DIVULGAÇÃO

R$ 1,2 bilhão
deve ser o valor da aquisição do
laboratórioNeoQuímica, sendo
metade emdinheiro emetade
emações daHypermarcas

R$ 300 milhões
foi quanto pagou este ano a
Hypermarcas pelasmarcas de
preservativos Jontex eOlla.
OutrosR$300milhões foram
pagospelas fraldasPomPom
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