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EBX estuda novas parcerias com SK Group
O presidente do Conselho de Administração da sul-coreana SK Group,
Chey Tae Won, veio ao país na última semana analisar novos negócios
e se encontrou com executivos do grupo EBX, de Eike Batista, dos
setores de petróleo, energia, logística e imóveis, informou o EBX. O grupo
industrial da Coreia do Sul já detém uma participação na MMX. “Os
executivos sul-coreanos estudam novos negócios com o grupo, sobretudo
nos setores de infraestrutura e recursos naturais”, informou a EBX.

Marcos Issa/Bloomberg

Fontes: Top500 Supercomputer Sites – Novembro de 2010
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Ranking dos supercomputadores mais rápidos do globo

AS MÁQUINAS MAIS POTENTES DO MUNDO

Máquinas são
usadas para
simular acidentes
Na Europa, empresas como
Nissan e Volkswagen utilizam
supercomputadores da Nec
para testar carros virtualmente

A Nec, que até 2006 era a forne-
cedora do supercomputador mais
rápido do mundo, o Earth Simu-
lator, utilizado pelo governo ja-
ponês para simulações e cálculos
relacionados ao aquecimento
global, acredita que o crescimen-
to da demanda por estes equipa-
mentos no mercado corporativo
brasileiro vai se dar à medida que
a indústria elevar o investimento
em centros de pesquisa. “As em-
presas precisam se conscientizar
que não basta exportar, é preciso
dominar o conhecimento”, diz
Herberto Yamamoto, presidente
da Nec no Brasil.

Segundo Yamamoto, na Eu-
ropa os supercomputadores já
são utilizados em indústrias
como a automobilística, por
exemplo, para fazer simulação
de acidentes. Entre as monta-
doras que são clientes da Nec
estão Volkawagen e Nissan. No
Brasil, isto ainda não acontece.
“Projetos de pesquisa como es-
tes normalmente são mundiais
e não acontecem no Brasil.”

A Nec forneceu, em 2003, o
supercomputador que foi utili-
zado pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) até o
ano passado, quando a america-
na Cray ganhou a nova licitação
para a substituição do equipa-
mento. A máquina que começou
a operar oficialmente em de-
zembro vai permitir ao instituto

fazer previsões de tempo mais
confiáveis, com maior prazo de
antecedência. Ela também será
fundamental para o desenvolvi-
mento e implementação do Mo-
delo Brasileiro do Sistema Cli-
mático Global, que incorporará
todos os elementos do Sistema
Terrestre (atmosfera, oceanos,
criosfera, vegetação, ciclos bio-
geoquímicos, etc), e mostrará
como este sistema está sendo
perturbado por fatores como
emissões de gases de efeito es-
tufa, mudanças na vegetação,
urbanização, etc. ■ C.P.

Para a Nec,
demanda por
supercomputador
no Brasil vai
crescer à medida
que a indústria
nacional investir
mais em centros
de pesquisa
e inovação

Murillo Constantino

Herberto Yamamoto, presidente da Nec:
Nissan e Volkswagen entre os clientes mundiais

Text Box
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