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BHP investe US$ 9,5 bi em expansão
A BHP Billiton aprovou um investimento de US$ 9,5 bilhões para
expansão de suas operações australianas de minério de ferro e carvão,
em demonstração de que os impostos planejados sobre mineração
e carbono não estão atrapalhando seus planos de crescimento.
A mineradora decidiu expandir suas próprias operações e infraestrutura,
ao invés de correr atrás de aquisições, após três acordos malsucedidos,
enquanto tenta atingir a crescente demanda da Ásia.

Divulgação

Brasil será
3º mercado de
PCs este ano
Para Intel, mais importante
que alta nas vendas está ganho
de importância da tecnologia

Este ano, o mercado nacional de
computadores deve crescer
12%, totalizando 15,3 milhões
de unidades comercializadas,
segundo a consultoria IDC.
Atualmente, o Brasil é o quarto
maior mercado global em ven-
das de PCs, atrás de Estados
Unidos, China e Japão. Segundo
Luciano Crippa, gerente de pes-
quisas da IDC, é possível que o
desempenho faça o país ganhar
uma posição, atingindo a ter-
ceira colocação no ranking glo-
bal de nações que mais vendem
computadores. “Devemos che-
gar perto do terceiro lugar, mas
depende do desempenho de ou-
tras regiões”, pondera.

Já a Intel aposta que o país vai
ultrapassar o Japão no ranking.
“O Brasil será o terceiro maior
mercado de computadores do
mundo este ano”, diz Tom Kil-
roy, vice-presidente mundial
de vendas e marketing da com-
panhia. Uma pesquisa recente-
mente conduzida pela Intel no
país mostra que 30% das pes-
soas que têm computador que-
rem comprar uma máquina me-
lhor. E 56% dos que não têm
pretendem adquirir neste ano.

Mas, para Kilroy, mais impor-
tante do que o avanço da venda
de computadores, está a mudan-
ça de comportamento do brasi-
leiro em relação à tecnologia.
“Há 15 anos, o Brasil era um
mercado de computadores. Ago-
ra, a tecnologia está se tornando
fundamental na vida das pes-
soas, para terem acesso à infor-
mação, a conteúdo, a redes so-
ciais”, diz. Segundo a IDC, a
venda de smartphones no país
deve saltar 91,6% neste ano,
para 9,2 milhões de unidades.

Perspectivas
Os desafios para a Intel no Brasil
são semelhantes aos globais, diz
Fernando Martins, recém-no-
meado presidente da companhia
para o país. “É ir além do PC e do
data center. O Brasil adota ino-
vação com facilidade, então,
muitas introduções de coisas
novas podem ser feitas aqui”,
constata. A missão número 1 do
executivo, que está há 13 anos na
Intel, será identificar que inova-
ções poderão ser trazidas para o
país e trabalhar com parceiros

em áreas como educação e saú-
de, que ganhará atenção a partir
de agora. “A gama de interações
que temos com o ecossistema
não é só com as empresas que
fazem computadores. É com go-
verno, instituições”, diz.

A companhia não divulga in-
vestimentos locais, mas Tom
Kilroy garante que o número de
contratações na América Latina
neste ano será superior à verifi-
cada em qualquer outra parte do
mundo. “Estamos focando em
trabalhar mais não apenas com
parceiros de canais tradicionais,
mas em incrementar esforços
com varejistas e operadoras de
telecomunicações. E isso exige
mais pessoas”, finaliza. ■ F.M.

Companhia planeja
contratar este ano
mais funcionários
na América Latina
do que em qualquer
outra região

À esq., Tom Kilroy, vice-presidente mundial de vendas,
e Fernando Martins, presidente da Intel no Brasil:

sistemas de entretenimento em automóveis, câmeras
de segurança e televisores são novos mercados

Murillo Constantino
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