
A HP investiu US$ 300 milhões
nos últimos dois anos para de-
senvolver a nova geração de
sua linha de servidores, batiza-
da ProLiant generation 8 (ou
Gen*8). Os equipamentos, nas
palavras da companhia, são “os
mais autossuficientes do mun-
do”, ou seja, por meio de senso-
res, são capazes de gerar relató-
rios sobre suas condições de
operação, além de identificar e
consertar a maioria das falhas
automaticamente. A família de
servidores foi apresentada na úl-
tima segunda-feira em Las Ve-
gas, durante evento destinado a
grandes canais de vendas da
HP. Os equipamentos estarão
disponíveis no Brasil em abril e
serão produzidos localmente.

Com o lançamento, a HP es-
pera manter a distância segura
que a separa dos outros fabri-
cantes de servidores, como De-
ll, IBM, Fujitsu e Oracle. De
acordo com informações do ins-
tituto IDC, a HP detém 29,8%
do segmento no mundo em ter-
mos de faturamento. Também é
uma das linhas de negócio mais
importantes para a companhia
- só no último ano fiscal, encer-
rado em 31 de outubro, a divi-
são de servidores, armazena-
mento e redes foi responsável
por US$ 6 bilhões de receita,
quase 30% das vendas globais.

Os valores dos novos equipa-
mentos não foram revelados
mas, de acordo com Mark Pot-
ter, vice-presidente sênior e dire-
tor geral para servidores e softwa-
re da HP, o retorno do investi-
mento ocorre 5 meses após a
aquisição. Esse cálculo leva em
conta a velocidade, por exemplo,
das atualizações rotineiras de um
centro de dados. O Gen8 prome-
te realizar a tarefa em 10 minu-
tos, contra as 5 horas demanda-
das pelos servidores atuais. “A ra-
pidez do sistema é crucial diante
da disparada do uso da computa-
ção na nuvem, que vai exigir
mais capacidade de processamen-
to e de armazenamento das infor-
mações”, afirma Potter.

Além disso, os servidores são
programados para checar den-
tro de seus sistemas cerca de

1,6 mil parâmetros, incluindo
nível de consumo de energia,
temperatura e a capacidade de
utilização das máquinas dentro
do datacenter — hoje, esse le-
vantamento é feito manualmen-
te. “Mais de 70% dos custos de
um datacenter são voltados ape-
nas ao seu funcionamento” diz
Potter. “A autossuficiência pos-
sibilitará às empresas destinar
mais recursos para novas tecno-
logias”. Ao fazer checagens e
manutenção automáticas, os
servidores eliminam cerca de
30 dias de trabalho “braçal”. Es-
tudo da HP mostram que, num
data center de mil metros qua-
drados, cada hora de parada
não programada pode custar
ate US$ 10 milhões as compa-
nhias. ■ *Viajou convite da HP

A unidade brasileira da consul-
toria Accenture cresceu 25%
no ano fiscal de 2011, que termi-
nou em agosto. Segundo Roger
Ingold, presidente da Accentu-
re no Brasil, o país teve um de-
sempenho superior ao global,
que foi de 15%. “Nosso CEO,
Pierre Nanterme, disse que se
tiver US$ 1, o melhor lugar do
mundo para investir é o Bra-
sil”, diz Ingold. O país está en-
tre as cinco maiores unidades
da Accenture em receita.

A consultoria é forte em gran-
des clientes de áreas como tele-
comunicações, finanças, bens
de consumo, varejo e setor au-
tomotivo. Mas também tem fo-
cado no desenvolvimento de
negócios em novas áreas, como
agronegócio, saúde, setor pú-
blico e infraestrutura. A empre-
sa também investirá no desen-
volvimento de novas capacida-
des e soluções nas áreas de mo-
bilidade e terceirização de pro-
cessos de negócios.

Além disso, a Accenture pro-
moveu uma reorganização glo-
bal, unificando três áreas distin-
tas para criar uma unidade vol-
tada para análise de dados, com
15 mil funcionários no mundo.
“Hoje, há uma explosão de da-
dos no mundo e o problema é
transformar esses dados em in-
formação. Essa área e a de mobi-
lidade vão trazer muitas oportu-
nidades”, completa.

Ingold espera um desempe-
nho em 2012 no mesmo ritmo,
embora tenha sentido um “cer-
to resfriamento do mercado”
no último trimestre. Mas ele
avalia essa desaceleração como
positiva, porque a euforia ante-
rior levava à dificuldade de con-
tratar mão de obra, especial-
mente engenheiros, administra-
dores e cientistas da computa-
ção. A solução foi “importar”
profissionais. “Estamos recru-
tando em Portugal, Estados Uni-
dos, Espanha, para áreas especí-
ficas, como consultoria em tec-
nologia. Não é em quantidade, é
em qualidade”, afirma.

Dos 9 mil funcionários da Ac-
centure no país, cerca de 400
são estrangeiros. Para eles, um
dos atrativos é que, devido ao
câmbio, os salários brasileiros
são superiores aos pagos e ou-
tros países. Além disso, a expe-
riência no Brasil é vista como di-
ferencial. “O país está na mo-
da”, diz Ingold.

A companhia também tem am-
pliado mercados para buscar
mão de obra qualificada, inves-
tindo em Porto Alegre, Belo Hori-
zonte e Recife. No ano passado, a
Accenture contratou 3 mil pes-
soas no país e prevê novas 1,5 mil
contratações em 2012. ■
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voltadopara o setor corporativo
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Petrobras prevê alta de 336 mil barris
pordia na produção desteano
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Empresa avançou 15% no mundo.
Estratégia para o país é ampliar
oportunidades de negócio

A HP lançou ontem o novo computador Z1 Workstation, voltado

para aplicações corporativas. Segundo Jeff Wood, vice-presidente

mundial de marketing e soluções corporativas da HP, a nova versão

concentra, em um só equipamento, o monitor de 27 polegadas

e o hardware, que antes era acondicionado em um gabinete.

Leia mais sobre a HP em reportagem abaixo. (Patrícia Nakamura)

A Petrobras estima que o aumento da produção de petróleo no Brasil

em 2012 será de 336 mil barris por dia, segundo diretor financeiro

da estatal. O número é menor que os 480 mil barris por dia inicialmente

previstos. Em conferência para comentar o resultado da Petrobras,

Almir Barbassa disse que a maior contribuicão será da plataforma P-57,

que irá produzir 151 mil barris por dia.

Empresa investiu US$ 300 mi em equipamentos autossuficientes e mais
rápidos. Produto chega ao país em abril e pode ser produzido localmente

Consultoria
“importou” mão de
obra especializada
para áreas específicas
para suprir carência
do mercado nacional
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Roger Ingold,daAccenture:

“OBrasil estánamoda”

HP NA LIDERANÇA

Participação no mercado global 
de servidores*
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Fonte: Gartner    

*Em unidades vendidas no 3º trim/2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




