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O colombiano Orlando Ayala, vi-
ce-presidente corporativo da Mi-
crosoft, está entusiasmado com
o mercado brasileiro. Em visita
ao País para participar da versão
latino-americana do World Eco-
nomic Forum, ele disse ontem
que o Brasil está no “alto da lis-
ta” dos países candidatos a rece-
ber um centro de dados da em-
presa.

“Não quero anunciar que o
Brasil já tem um data center, mas
o País está no alto da lista”, disse
o executivo, que também ocupa
o cargo de presidente para paí-
ses emergentes da companhia.
“Devemos decidir em três me-
ses. Teremos entre oito e dez da-

ta centers em todo o mundo.”
A ideia da companhia é ofere-

cer software para pequenas e mé-
dias empresas, no formato de
computação em nuvem, em que
o cliente paga como serviço, con-
forme a utilização.

“Estudamos construir um da-
ta center com capacidade para
atender com serviço de muito al-
ta qualidade a todas as pequenas
e médias empresas do Cone
Sul”, afirmou. “O centro seria pa-
ra a exportação de serviços.”

Segundo o executivo, não exis-
tem outros países latino-ameri-
canos candidatos a receber o cen-
tro de dados. Ele preferiu não di-
zer de quanto seria o investimen-
to, mas disse que, no data center
que a empresa acabou de inaugu-
rar em Chicago, foram investi-
dos cerca de US$ 80 milhões.

Ayala afirmou que o Brasil está
entre os 10 maiores mercados no
mundo para a Microsoft. “É um
mercado absolutamente mate-
rial, e um mercado material para
a companhia é de mais de US$

500 milhões”, disse o executivo.
Atualmente, a Microsoft já

conta com mil empresas brasilei-
ras, com 100 mil usuários, que
utilizam seu software no forma-
to de computação em nuvem.
Por enquanto, são atendidas a
partir dos Estados Unidos.

Políticas públicas. Durante o

World Economic Forum, no Rio,
Ayala apresentará sugestões de
política pública para incentivar
o desenvolvimento econômico
por meio da tecnologia. Ele mos-
trou um gráfico com os países
com mais patentes registradas
por grupo de mil habitantes, e o
Brasil nem aparecia nele. “Onde
está o Brasil é uma pergunta cole-

tiva”, disse Ayala. “Empresas in-
ternacionais como a Microsoft
podem ajudar o País a crescer
em inovação.”

O executivo apontou que exis-
te uma oportunidade para as em-
presas brasileiras crescerem na
exportação de software usado
por setores em que o País é refe-
rência, como aviação, combustí-
veis e bancos. “Poderia haver in-
centivos para direcionar a indús-
tria para essas áreas”, disse Aya-
la, acrescentando que o País tem
um bom potencial. A Microsoft
realiza uma competição mun-
dial de tecnologia para estudan-
tes chamada Imagine Cup e, se-
gundo o executivo, 40% dos par-
ticipantes são brasileiros.

Ele considera três pontos im-
portantes para ampliar a expor-
tação de software do Brasil. Um
deles seria reforçar a educação
em ciência e tecnologia. “A for-
mação de doutores está abaixo
do necessário”, disse Ayala. “É
preciso aumentar a aposta em
ciência e tecnologia desde o ensi-
no fundamental.”

Outra necessidade do País é re-
forçar a disponibilidade de capi-
tal de risco. “Isso deve melhorar
com o interesse internacional
que existe hoje pelo Brasil”, afir-
mou. Por fim, ele disse que o go-
verno brasileiro poderia criar
fundos de inovação, com partici-
pação de capital privado.

ROMA

A francesa Lactalis fez uma ofer-
ta inesperada de€3,4 bilhões pe-
la participação de 71% que ainda
não possui na italiana Parmalat.

Com a proposta, o grupo de lati-
cínios pretende conseguir um al-
cance internacional que ainda
não detém. A oferta representa
um prêmio de 21% sobre o preço
médio da ação da Parmalat nos
últimos 12 meses.

As relações entre Itália e Fran-
ça estão tensas desde que a Lacta-
lis elevou, em março, sua partici-
pação na Parmalat para 29%, le-
vantando preocupações de que a
indústria italiana perderia seus
principais destaques para multi-

nacionais francesas. Semanas an-
tes, a gigante francesa de luxo
LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton comprou a Bulgari.

O anúncio da Lactalis ocorre
em uma semana crucial para ban-
queiros, financeiras e indus-
triais italianos, que buscam um
acordo sobre uma defesa conjun-
ta da Parmalat. O governo italia-
no anunciou planos para criar
um escudo para proteger empre-
sas “estratégicas” de aquisições
por estrangeiras.

Parceria. O presidente fran-
cês Nicolas Sarkozy, que parti-
cipa de uma reunião bilateral
na Itália, disse que apoia a cria-
ção de “grandes empresas íta-
lo-francesas”, acrescentando
que elas podem ser boas para
a Europa. O primeiro-minis-
tro italiano, Silvio Berlusconi,
destacou também que a força
econômica da Itália está ba-
seada em companhias peque-
nas, enquanto as grandes fran-
cesas são fortes.

A Lactalis disse que mante-
rá a matriz da Parmalat na Itá-
lia e que deve transferir parte
de seus negócios de leite pro-
cessado da França e da Espa-
nha para o grupo italiano. /
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TÓQUIO

A Sony lançou ontem seus pri-
meiros computadores tablet,

em uma tentativa de conquistar
a segunda posição em um merca-
do dominado pelo iPad, da
Apple, e que deve quadruplicar
em quatro anos. Os aparelhos,
que usam o sistema operacional
Google Android 3.0, podem ser
um dos mais importantes lança-
mentos da companhia japonesa
desde a estreia do console de vi-
deogame Playstation, em 1994.

A Sony, que também criou o
Walkman, está enfrentando difi-
culdades para desenvolver pro-
dutos de sucesso e melhorar sua
margem de lucro, em meio à con-
corrência contra Apple, Sam-
sung Electronics e Nintendo.

Os aparelhos da Sony, chama-
dos S1 e S2 e apresentando reves-
timento preto brilhante, serão
os primeiros tablets a permitir o

uso de jogos do PlayStation. A
Sony está apostando no design
incomum, assimétrico, do S1 e
no acesso a jogos da primeira ge-
ração do PlayStation e a outras
formas de seu conteúdo disponí-
vel em rede para diferenciar os
produtos do dilúvio de tablets
que estão chegando ao mercado.

A Sony não deu indicações so-
bre preços dos novos aparelhos,

que vão concorrer com o iPad 2,
vendido a partir de US$ 499.

Os tablets da empresa japone-
sa terão conexão sem fio WiFi e
serão compatíveis com redes
móveis 3G e 4G. O S1 tem tela de
9,4 polegadas e um design curvo,
que a Sony afirma ser mais fácil
de segurar por longos períodos
de tempo.

O S2 tem duas telas de 5,5 pole-
gadas em um design de concha
que um executivo demonstrou
ao tirar do bolso do paletó duran-
te o lançamento. / REUTERS

Diretora de RH da Vale
deixa grupo esta semana

Francesa Lactalis faz oferta de
€3,4 bi por 71% da Parmalat

Sony lança novos concorrentes para o iPad

Microsoft estuda
instalar centro de
dados no Brasil

● Mark Spelman, o líder global
da área de Estratégia da Accentu-
re, falará, durante o World Econo-
mic Forum, sobre o impacto de
quatro tendências mundiais: a
pressão por recursos naturais, o
crescimento dos mercados emer-
gentes, a explosão e convergên-
cia de novas tecnologias (como a
computação em nuvem) e o enve-
lhecimento da população.

Segundo Spelman, o Brasil
não enfrenta o fenômeno do enve-
lhecimento, mas existe no País
uma inadequação de formação
de pessoal que precisa ser ende-
reçada. Quanto aos recursos na-
turais, a tendência de longo pra-
zo para as commodities é de alta.
O consultor apontou, no entanto,
que, em energia, também é im-
portante pensar na demanda,
tornando o perfil de consumo
mais sustentado. Em mercados
emergentes, o foco deve ir além
da Índia e da China. “Existe uma
segunda camada importante, co-
mo Indonésia ou África do Sul, e
o Brasil poderia aproveitar a pro-
ximidade que tem com a África.”
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Hackers roubam
dados de usuários
do PlayStation
Segundo a Sony, 77 milhões de pessoas podem ter sido afetadas e
não está descartado o roubo dos números de cartões de crédito

Faturamento. O console Playstation 3 é um dos principais produtos da japonesa Sony

Carla Peralva

A Sony disse ontem que dados
pessoais de seus usuários fica-
ram expostos, depois que um
ataque hacker tirou do ar a
PlayStation Network há uma
semana. Dados como nome,
endereço, e-mail, data de ani-
versário, senha, login, pergun-
ta de segurança e histórico de
compras, entre outros, pude-
ram ser acessados pelos hac-
kers que conduziram o ata-
que, segundo afirmou o grupo
em comunicado.

A PlayStation Network tem
cerca de 77 milhões de assinan-
tes no mundo, que acessam o ser-
viço em seus consoles, como o
PlayStation 3 e o portátil PSP, pa-
ra comprar e baixar jogos e até
filmes e séries de TV.

A fabricante do PlayStation 3
afirmou não haver evidências de
que os números de cartões de

crédito tenham ficado expostos,
mas não descartou essa possibili-
dade. E fez um alerta aos usuá-
rios: “Nós estamos advertindo
vocês que seu número de cartão
de crédito (excluindo o código
de segurança) e a data de expira-
ção podem ter sido obtidos”, diz
a empresa, em um post no blog
do PlayStation.

As informações dos usuários
da PlayStation Network e da re-
de do serviço Qriocity, que forne-
ce áudio e vídeo para os consumi-
dores de produtos da Sony e tam-

bém foi atacada por hackers, fica-
ram comprometidos entre 17 e
19 de abril, segundo a compa-
nhia.

No comunicado, a Sony expli-
ca que é possível emitir alertas
de fraude para as contas do car-
tão de crédito por meio de três
empresas dos Estados Unidos, o
que foi recomendado pela em-
presa. A Sony também aconse-
lha seus usuários a ficar atentos
para ligações, mensagens e cor-
respondências que peçam infor-
mações pessoais e prometam re-
solver o caso.

“A Sony não vai entrar em con-
tato com você de nenhuma for-
ma, incluindo e-mail, pedindo o
número do cartão de crédito, có-
digo de segurança ou outras in-
formações de identificação pes-
soal”, disse, em nota.

A empresa disse que pode res-
taurar alguns dos serviços de
suas redes em uma semana.

Prejuízo. No Brasil, a rede dos
consoles da Sony nunca foi lança-
da, apesar da promessa da em-
presa em agosto do ano passado,
quando foi anunciado oficial-

mente o início da venda do PS3
no País. Muitos usuários, po-
rém, se cadastram usando ende-
reços nos Estados Unidos e nú-
meros de cartões de crédito in-

ternacionais.
Em nota, a Sony Brasil lamen-

tou o prejuízo à privacidade dos
usuários. “Lamentamos que a
PlayStation Network e os servi-
ços Qriocity estejam suspensos
e informamos que estamos tra-
balhando com toda a dedicação
para que os dois voltem ao ar o
quanto antes”, afirmou a empre-
sa, que não deu detalhes sobre a
quantidade de usuários afetada
no País.

“Os nossos esforços para re-
solver essa questão envolvem a
reconstrução de nosso sistema
para reforçar ainda mais a nossa
infraestrutura de rede. Embora
essa tarefa seja demorada, deci-
dimos que é preciso todo o tem-
po necessário para fornecer um
sistema com segurança.” / COM
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Oferta do grupo francês,
que já detém 29% das
ações, provoca discussão
sobre desnacionalização
de empresas italianas

77 milhões
de assinantes em todo o
mundo tem o serviço Playstation
Network, no qual os usuários
podem comprar e baixar
jogos e filmes

Quatro tendências
internacionais de
crescimento

A mudança no comando da Vale
– Murilo Ferreira assume a dire-
ção no lugar de Roger Agnelli – já
teve reflexo no alto escalão da
mineradora. A diretora de recur-
sos humanos e serviços corpora-
tivos da empresa, Carla Grasso,
deixa a companhia até o fim des-
ta semana.

A saída da executiva era dada
como certa pelo mercado. Ela en-
trou na Vale em 1997, logo após a
privatização, inicialmente como
diretora de pessoal. Foi promovi-

da a diretora executiva por Ro-
ger Agnelli, de quem era conside-
rada uma espécie de braço direi-
to na empresa.

Por ser ligada ao PSDB – foi
casada com Paulo Renato, minis-
tro da Educação no governo Fer-
nando Henrique Cardoso e se-
cretária de previdência comple-
mentar na mesma gestão –, seu
nome esteve várias vezes envol-
vido em rumores sobre mudan-
ças na direção da Vale orquestra-
das pelo governo petista.

Oportunidade. Orlando Ayala defende incentivo ao software

Com a chegada do S1 e
do S2, empresa pretende
alcançar a segunda
posição nesse mercado

Empresa quer oferecer
serviços online para
pequenas e médias,
no formato de
computação em nuvem

● Público
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