
Com o objetivo de consolidar
sua plataforma regional de ser-
viços de TI na América Latina, a
Synapsis, por meio de sua filial
na Colômbia, adquiriu a unida-
de de data center da Diveo na-
quele país, que pertencia ao gru-
po UOL do Brasil.

Com a aquisição, a previsão é
que o faturamento da Synapsis
em 2012 supere os US$ 130 mi-
lhões na América Latina, além
de aumentar a oferta em servi-
ços de telecomunicações e solu-
ções de data centers nos merca-
dos em que opera na região, de

acordo com comunicado envia-
do à imprensa.

Juntas, as duas empresas pos-
suem mais de 300 clientes. O ne-
gócio aumentará a área de co-
bertura dos serviços na Colôm-
bia e na América Latina, já que a
Synapsis possui seis data cen-
ters em cinco países (Brasil, Ar-
gentina, Chile, Colômbia e Pana-
má) para cobrir toda a região.

No Brasil, a Synapsis está pre-
sente desde 1997 e possui mais
de 250 colaboradores distribuí-
dos entre a matriz, no Rio de Ja-
neiro, e Ceará, estado em que se
concentra a maior parte da ope-
ração da empresa.

Segundo a companhia, a Sy-
napsis Brasil é uma das filiais

que mais tem recebido investi-
mentos dentro do plano de ex-
pansão do grupo.

“Há menos de um ano, anun-
ciamos um agressivo plano de
investimentos na América Lati-
na e a compra da Diveo é um
passo muito importante nessa
direção”, ressalta em nota Fran-
cisco Alvarez-Demalde, sócio
fundador da Riverwood Capital
e diretor da Synapsis.

A colombiana Diveo possui
dois sites em Bogotá e um escri-
tório central de operações no
norte da cidade, através dos
quais a Synapsis ampliará sua re-
de de data centers e operações
para atender o mercado.

“A compra da Diveo reforça

nossa posição competitiva no
mercado regional e local, am-
pliando a oferta aos nossos clien-
tes com uma infraestrutura
maior e melhor que permite o
desenvolvimento de projetos
mais complexos e integrados pa-
ra as empresas para as quais for-
necemos serviços de tecnolo-
gia”, afirma Leonardo Covals-
chi, CEO da Synapsis.

Segundo ele, a companhia
mantém o compromisso de for-
talecer as relações com os clien-
tes e que o novo negócio é um
passo importante para cumprir
o objetivo de ser o parceiro re-
gional de serviços de TI para
grandes organizações da Améri-
ca Latina”. ■ IT Web
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A Telefônica/Vivo anunciou ontem novos planos de banda larga sem
fio para empresas. São os pacotes para smartphones, tablets e
modems de 300 MB, 3 GB e 5 GB. Segundo a operadora, os benefícios
são maior quantidade de MB em cada franquia e mais velocidade
para download, sendo que o upload pode chegar até 1 Mbps. Para os
pequenos e médios negócios, uma das opções é a franquia de 30 MB.

A Microsoft anuncia hoje o que
considera um dos principais lan-
çamentos do ano voltado para o
mercado corporativo. Trata-se
da versão do banco de dados
SQL Server 2012, que vem com
a missão de ajudar as organiza-
ções a gerenciar o fenômeno co-
nhecido como “Big Data”, rela-
cionado com a explosão de da-
dos corporativos.

Segundo o Gartner, o volume
global de informações tem au-
mentado a uma taxa anual de
59%, e a Microsoft quer tirar
proveito desse número.

O lançamento de hoje é uma
plataforma de Business Intelli-
gence (BI), conceito que englo-
ba a coleta, organização, análi-
se e compartilhamento de infor-
mações corporativas. O aumen-
to da quantidade de dados e a
necessidade das empresas de
conseguir acessá-los de forma
rápida tem impulsionado a de-
manda por este tipo de tecnol-
gia, segundo a Microsoft.

Para se diferenciar de gran-
des concorrentes como a IBM,
a empresa aposta na integra-
ção da nova plataforma de SQL

com outras ferramentas da
companhia como o Excel e o
PowerPoint, disponíveis no pa-
cote Office da Microsoft. “O Of-
fice é utilizado pela maioria
das empresas.

É um diferencial competiti-
vo” diz Maurício Prado, gerente
geral de servidores. A integra-
ção com smartphones e tablets
também é uma aposta da nova
versão, segundo ele.

O SQL faz parte da área de ser-
vidores da Microsoft, responsá-
vel por 25% da receita anual de
cerca de US$ 70 bilhões de dóla-
res da companhia. Em 2011, a
área cresceu 11%.

A Microsoft não abre qual é a
expectativa de vendas com rela-
ção ao produto mas, para se ter
ideia do tamanho deste merca-
do no Brasil, a indústria de BI,
que envolve software, hardwa-
re e serviços, movimentou cer-

ca de R$ 2,5 bilhões no país em
2010, segundo dados da IDC, au-
mento de cerca de 10% com re-
lação a 2009.

Prado explica que o cresci-
mento acontece pois o merca-
do cada vez mais gera dados
não estruturados, como foto e
vídeo, que são difíceis de anali-
sar e tirar proveito para o negó-
cio. “É preciso ter a inteligência

para transformar o dado em in-
formação”, diz.

O novo SQL já tem um clien-
te no Brasil, a Dotz, empresa
de publicidade que administra
um programa de fidelidade. Se-
gundo a Microsoft, a Dotz redu-
ziu o processo de carregamen-
to de dados em 50% e passou a
produzir relatórios de BI dez ve-
zes mais rápido. ■

Autoridades chinesas fecharam
16 sites e detiveram seis
pessoas acusadas de espalharem
rumores sobre a movimentação
incomum de veículos militares
em Pequim, noticiou a imprensa
oficial, após a queda de
um dos mais importantes
líderes do Partido Comunista.
Os sites publicavam rumores
de “veículos militares entrando
em Pequim e de algo estranho
acontecendo em Pequim”,
informou a agência de notícias
estatal Xinhua. Reuters
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A joint venture em televisão
da Philips com a TPV se tornará
rentável e pode ser um dos três
maiores nomes do mercado
mundial em televisores, disse
o presidente da nova companhia,
Martin de Vries. Ele evitou
estimar uma data para o negócio
sair do vermelho, mas indicou que
uma aliança similar entre as duas
companhias — mas em monitores
— demorou dois anos para dar
lucro. A joint venture -70%
da TPV e 30% da Philips — terá
sede em Amsterdã. Reuters

GESTÃO

RSASegurosestáentreasmelhoresempresas
para se trabalhar na América Latina

BANDALARGA

Telefônica/Vivo amplia pacotes de internet
sem fio para o mercado corporativo

Divulgação

A Sony Mobile, comandada
por Bert Nordberg, confirmou
a liberação do Android 4.0 Ice
Cream Sandwich para os
smartphones Xperia de 2011
a partir do meio de abril.
Os primeiros modelos a receberem
a novidade serão o Xperia arc S,
Xperia neo V e o Xperia Ray.
A atualização vai variar de
acordo com cada mercado por
causa das exigências das teles.
No Brasil, ainda não foi
divulgada uma data oficial para
a liberação do upgrade. IT Web

Rodrigo Capote

Synapsis compra empresa que foi do UOL

Microsoft lança sistema
para facilitar acesso a dados

China fecha sites
acusadosde espalhar
rumores sobregoverno

Multinacional adquire unidade
de data center da Diveo por
meio de sua filial na Colômbia

A RSA Seguros acaba de receber o prêmio “As Melhores Empresas
para Trabalhar na América Latina 2012”, entregue em Atlanta, EUA.
A companhia classificou-se na 14ª posição entre as 25 melhores
multinacionais selecionadas. A organização considerou as operações
da RSA Seguros no Brasil, no Chile e na Colômbia, e o compromisso
da empresa na criação de um ambiente de trabalho exemplar.

Jointventure daPhilips
com a TPVnasce para
estar entre as líderes

EMPRESAS

O volume global
de informações tem
crescido 59% ao ano,
e a Microsoft
quer tirar proveito
desse número

SonyMobile libera
atualizaçãode Android
para smartphoneXperia

O aumento da quantidade de informações, além da necessidade de gerenciá-las de
forma rápida e eficiente, têm incentivado o desenvolvimento deste tipo de tecnologia

BREVES

MaurícioPrado, gerentegeral daáreadeservidoresdaMicrosoft
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




