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GAMES

Dynacom revoga licenciamento de uso da
sua marca no Brasil pela Ceder Eletrônica
Companhia de videogames e eletrônicos Dynacom alegou em
comunicado que sua representante no Brasil, a Ceder, apresenta indícios
de improbidade administrativa e financeira, além de acusar a parceira de
negligenciar nos procedimentos de qualidade exigidos, o que resultou
na perda da qualificação pela ISO-9001. A Dynacom informou que irá
buscar uma nova parceira para atuar no mercado brasileiro.

EXPANSÃO

Panasonic investe R$ 200 milhões para
produzir eletrodomésticos em Extrema
A subsidiária brasileira informou ontem ter fechado acordo
com o governo mineiro para instalar sua terceira fábrica brasileira
em Extrema. As operações da nova unidade devem ter início no
primeiro semestre do próximo ano com a produção de eletrodomésticos
da chamada linha branca — refrigeradores e máquinas de lavar.
A nova unidade deve garantir cerca de 400 empregos diretos.

Jacob Kepler/Bloomberg

Estela Silva
esilva@brasileconomico.com.br

A forma como as empresas con-
somem tecnologia está mudando
e a expectativa de crescimento
deste mercado, de aproximada-
mente 13,1% com relação ao ano
passado, alcançando US$ 39 bi-
lhões (R$ 65 bilhões) neste ano,
é um sinal disso. “A possibilida-
de de acesso remoto por meio de
qualquer dispositivo trouxe as
mudanças”, diz Reinaldo Roveri,
gerente de pesquisa e consulto-
ria International Data Corpora-
tion (IDC). Estas transformações
foram apuradas junto ao merca-
do e levaram à confirmação de
cinco macrotendências previstas
pela IDC para o ano de 2011 na
América Latina.

Uma delas é a mobilidade, já
que com a proliferação de dispo-
sitivos móveis, como tablets,
smartphones e laptops é possível
ter fora do ambiente de trabalho
as mesmas ferramentas ofereci-
das na empresa. Uma consequên-
cia disso foi o maior investimento
em infraestrutura de telecomuni-
cações para possibilitar a conecti-
vidade destes meios, acelerando a
expansão de banda larga em velo-
cidades cada vez maiores. “Exis-
tem profissionais que não toleram
o conservadorismo de empresas
que não oferecem equipamentos
móveis ”, diz Roveri.

A segunda tendência está vin-
culada à primeira, já que a mobi-
lidade é facilitada pela computa-
ção em nuvem. Com esta tecno-
logia, as aplicações da empresa
podem ser acessadas pela inter-
net de qualquer lugar, a qualquer
momento, de qualquer dispositi-
vo. No entanto, Roveri acredita
que a tecnologia ainda frustra as
empresas, pois os softwares anti-
gos precisam sofrer adaptações
para serem acessados pela web. O
executivo lembra que a Microsoft
já vem trabalhando em desenvol-
vimento de aplicações adequadas
para este meio. A previsão é que
80% dos programas sejam dispo-
nibilizados na web. Desta forma,
os programas podem ser acessa-
dos dentro de uma nuvem priva-
da, o que fortalece o mercado de
centro de dados, pois terceirizam
a hospedagem de aplicações —
mercado que cresce cerca de 20%

Mercado de tecnologia vai crescer 13% neste ano e deve movimentar US$ 39 bilhões, de acordo com a IDC

Computação em nuvem amplia
uso de equipamentos móveis

ao ano e confirmado como ter-
ceira tendência da IDC. Tanto que
é a área na qual a IDC prevê mais
fusões e aquisições, a exemplo da
brasileira Alog, que vendeu 90%
de suas operações para a ameri-
cana Equinix nesta semana. “Um
dos motivos para isto é a necessi-
dade de os servidores estarem
próximos dos clientes, pois me-
lhora a qualidade de experiência
do usuário”, diz Sidney Breyer,
presidente da Alog. “Por isso, o
Google é mais rápido que o Yahoo
no Brasil, pois o primeiro tem
servidores no país”, afirma.

Outro motivo da proliferação
dos centros de dados está alicer-
çado nas redes sociais, a quarta
tendência apontada pela IDC para
2010. “Elas têm de ser adaptadas
para aplicativos de celulares inte-
ligentes, por exemplo, e todo o
seu conteúdo está conectado a
um centro de dados”, afirma

Breyer. “O serviço cresce porque
todas as outras tendências estão
gerando uma explosão de dados e
a capacidade computacional exi-
ge mais adaptação de empresas”,
diz Ana Paula Assis, diretora de
outsourcing de infraestrutura de
tecnologia da IBM.

A última tendência apontada
pela IDC é a proliferação de pro-
gramas de Business Inteligence,
ou inteligência de negócios. A
novidade não está na tecnologia
em si, mas na forma de utiliza-
ção, que se antes era mais utiliza-
da para avaliar os resultados pas-
sados, agora as informações ge-
renciais são exigidas em tempo
real. “Predomina agora o concei-
to de Socialitics, pois a partir das
informações de redes sociais es-
tes sistemas podem extrair dados
em tempo real dos consumidores
e as empresas têm acesso imedia-
to a esses dados, ” diz Roveri. ■

“Os servidores têm de
estar próximos aos clientes,
pois melhora a qualidade
de experiência do usuário”

Sidney Breyer
Presidente da Alog
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Dreamstime

Cerca de 80% dos softwares
devem estar disponíveis na

nuvem em 2011

EXPANSÃO

Intel Capital aposta
em mobilidade

As macrotendências anunciadas
pelo IDC são confirmadas pelos
investimentos de US$ 26 milhões
anunciados esta semana em seis
empresas internacionais voltadas
para a ampliação do ecossistema
móvel. “Mobilidade é um grande
vetor de investimento, já que
o mercado de computadores
é muito mais móvel e é clara
a expansão esta tendência”,
afirma Fábio de Paulo, diretor
de investimentos para a América
Latina da Intel Capital, braço
de investimentos da Intel
Corporation. “A visão da Intel
é que o uso da mobilidade vai se
dar com a convergência de uso
da internet, chegando até dentro
dos automóveis”, afirma Paulo.
A organização aplica seu capital
em todas as áreas de tecnologia,
como hardware, software
e serviços, porém está mais
atenta em empresas da área
de mobilidade, infraestrutura,
semicondutores, mobilidade,
mídias sociais e aquelas que
promovem a convergência
de várias tecnologias. “Estas
áreas são prioritárias, pois
são as de maior potencial
de retorno financeiro.
No Brasil, a empresa está
presente há dez anos e investe
na Automatos, Neovia, Certisign,
Techtotal, Infoserver e Boo-box,
todas da área de tecnologia.

Para Fábio
de Paulo,
a prioridade
é buscar
setores
com maior
potencial
de retorno
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