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O desastre causado pelas chuvas
que atingiram a região serrana do
Rio de Janeiro levantou o debate
sobre as tecnologias que podem
ajudar a prever tragédias como
esta. Os supercomputadores são
cada vez mais utilizados por ins-
titutos de pesquisa na tentativa
de desenvolver métodos de pre-
visão de desastres naturais. Um
exemplo é o Tupã, em operação
no Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), o mais po-
tente supercomputador do Brasil.

Entretanto, empresas como
Oracle e HP, além da integradora
Cimcorp, trabalham para au-
mentar as vendas desses equipa-
mentos no mercado corporativo.
A seu favor, elas têm os muitos
projetos do pré-sal e a necessida-
de cada vez maior de entender e
atender bem o consumidor. Para
conquistar as empresas, as fabri-
cantes ofertam supercomputa-
dores muito mais potentes que as
máquinas usualmente utilizadas,
mas com menor capacidade e
preço do que os de uso científico.
A estratégia tem dado bons resul-
tados. O grupo Pão de Açúcar, a
fabricante de biscoitos Piraquê e a
Petroleum Geo-Services foram
algumas das empresas que aderi-
ram às máquinas mais potentes.

A Cimcorp, que atua na área
como integradora, prevê cresci-
mento de 50% nas vendas deste
ano, totalizando R$ 15 milhões
em receita para a empresa nessa
área. Bem mais modestos do que
os modelos de institutos como o
Inpe, as máquinas vendidas pela
integradora têm capacidade de
20 a 30 teraflops, o equivalente a
entre 20 e 30 trilhões de cálculos
por segundo. Para se ter uma
ideia, o Tupã, vigésimo sexto su-
percomputador mais rápido do
mundo segundo o ranking in-
ternacional Top500 Supercom-
puter Sites, executa 258 trilhões
de cálculos por segundo.

Na Cimcorp, a expectativa é
elevar vendas para o setor de óleo
e gás, por conta de projetos rela-
cionados ao pré-sal. “Também

estamos procurando oportunida-
des na área financeira, já que no
exterior o uso de supercomputa-
dores neste setor é comum”, diz
Antonio Fonte, vice-presidente
de integração da Cimcorp.

A área financeira também está
no foco da Oracle que fez adapta-
ções no conceito de supercompu-
tador para atingir o mercado cor-
porativo. Após a compra da Sun,
em 2009, que comercializa estas
máquinas para fins científicos, a
Oracle desenvolveu um produto
com capacidade de executar até
30 milhões de transações por mi-
nuto. Assim, conquistou no Brasil
clientes como Pão de Açúcar e Pi-
raquê, segundo Boris Kuszka, di-
retor de consultoria de vendas de
sistemas da Oracle. O Pão de Açú-
car se viu diante da necessidade
de altos volumes de processa-
mento de dados para integrar as
informações e atender a cadeia de
abastecimento de lojas e centros
de distribuição com velocidade.

Kuszka afirma que empresas ,
como a Piraquê, têm utilizado
equipamentos para cruzar dados
e identificar que produto pode
vender melhor e em quais luga-
res. “O varejo está fazendo cru-
zamentos de dados cada vez
mais sofisticados”, diz.

A norueguesa Petroleum Geo-
Services (PGS), que faz aquisição
de dados sísmicos para vender
para clientes como a Petrobras, é
uma das que investiram no su-
percomputador. A máquina, da
IBM, que engloba 940 computa-
dores, é utilizada para processa-
mento e cruzamento das infor-
mações geofísicas conseguidas
nos navios da companhia, se-
gundo Marcelo Zehuri, gerente
de tecnologia da PGS.

“Há grande potencial na área
de petróleo pelo momento que o
país vive”, diz Alexandre Kazuki,
diretor de marketing da HP que
também espera alta para o setor
de óleo e gás. Na área financeira,
Kazuki detecta uma barreira: o
rápido crescimento do setor fez
com que os bancos desenvolves-
sem softwares proprietários, fe-
chados, que impedem a conexão
com os supercomputadores. ■
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Supercomputador
São equipamentos com alta
velocidade de processamento
capazes de executar milhões ou
trilhões de cálculos por segundo.
São utilizados por universidades
e institutos de pesquisa para
cálculos complexos em áreas
como meteorologia. No mercado
corporativo podem ser utilizados
para simulações, por exemplo,
como de acidentes de automóveis
pela indústria automobilística.
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