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A
té sábado, o Brasil
estará sob os holo-
fotes do mundo
tecnológico. Pela
primeira vez na

história, a nação foi escolhida
para ser o “país parceiro” da
CeBIT, maior feira de tecnolo-
gia da informação e comuni-
cação do mundo, aberta on-
tem em Hanover, na Alema-
nha. Apesar de uma série de
obstáculos – altos impostos,
falta de mão de obra qualifica-
da e enorme burocracia –, o
País postula uma vaga entre os
grandes produtores de TI do
mundo. Um mercado interno
muito forte e o despertar das
empresas e do governo para a
importância da inovação po-
dem credenciar o Brasil a atin-
gir o desejado patamar, garan-
tem especialistas.

Em entrevista ao Jornal do
Commercio, Brock McCorma-
ck, representante da CeBIT,
explicou que a indicação do
Brasil como país parceiro na
edição de 2012 da feira se deve
ao papel cada vez maior do
país na economia tecnológica
mundial. “Escolhemos o Brasil
porque ele é atualmente o sé-
timo maior mercado mundial
da área e um grande produtor
de alta tecnologia”, contou,
lembrando que a tendência do
País é de crescimento. “O mer-
cado brasileiro de tecnologia
da comunicação e informação
deverá crescer 6% em 2012.
Nós vemos o Brasil como um
‘campeão ainda escondido’ do
mundo high tech.”

AUDIÊNCIA. Se a feira será
uma oportunidade para o
Brasil exibir aquilo que tem
de melhor, pessoas interessa-
das em ver não irão faltar. “A
tecnologia ‘made in Brasil’ es-
tá ganhando a atenção de to-
do o mundo. Cada vez mais
empresas internacionais es-
tão interessadas em produtos
e soluções do Brasil”, opina
Brock McCormack. Para ele,
as oportunidades incluem
não apenas encontrar novos
mercados para os produtos
nacionais, mas a possibilida-
de de seduzir empresários pa-
ra trazerem seus negócios ao
País. “Além de comprar, há ca-
da vez mais interessados em
investir no mercado de TI bra-
sileiro”, afirma.

A meta do País é ingressar
no grupo dos grandes produ-
tores de inovação, do qual fa-
zem parte países como Esta-
dos Unidos, Canadá, França,
Alemanha e Índia. “Para atin-
gir o seu objetivo de intensifi-
car a pesquisa e o desenvolvi-
mento no setor de TI, o Brasil
tem investido fortemente em
ciência e tecnologia, educação

e inovação”, afirmou, em co-
municado, a presidente Dilma
Rousseff, que abriu o evento
ao lado da primeira-ministra
alemã, Angela Merkel. “Para
tornar o acesso à TI mais de-
mocrático, temos desenvolvi-
do estratégias políticas de go-
verno eletrônico, inclusão di-
gital e expansão da infraestru-
tura e da acessibilidade de
equipamentos de banda lar-
ga”, completou a presidente.

DIVERSIFICAÇÃO. Na tentativa
de aproveitar a vitrine alemã,
cerca de 130 empresas brasi-
leiras ocupam pouco mais de
1,2 mil metros quadrados com
aquilo de mais moderno pro-
duzido em diversas áreas – de
soluções de segurança da in-
formação a certificação digi-
tal, passando por cloud com-
puting, gestão de negócios e
de processos produtivos, até
gerenciamento de tráfego aé-
reo, sistema financeiro, gover-
no eletrônico, educação, agro-
negócio e redes de telecomu-
nicação. “Em alguma áreas,
como telecomunicações, sis-
temas bancários e de governo,
o País está consolidado como
uma das potências mundiais”,
explica Djalma Petit, coorde-
nador-geral da Associação pa-
ra a Promoção da Excelência
do Software Brasileiro (Softex),
entidade que coordena a par-
ticipação brasileira na feira de
Hanover.

Para ele, embora esteja em
bastante evidência nos último
anos, o País ainda precisa su-
perar uma série de barreiras
para ingressar no time dos
principais produtores de tec-
nologia da comunicação e in-
formação. “A participação bra-
sileira na CeBIT é, na verdade,
uma grande oportunidade do
País se promover e buscar a
sua consolidação no grupo
das potências. Buscar novas
parcerias internacionais. Há
empresas brasileiras que já
têm 60 clientes na Alemanha,
por exemplo, e precisamos
ampliar isso”, conta Petit.

Entre os obstáculos que o
País precisa transpor está a fal-
ta de inovação das empresas
brasileiras. Um estudo da con-
sultoria Booz & Company di-
vulgado em outubro do ano
passado mostrou que, das 1
mil companhias mais inova-
doras de todo o mundo em
2011, apenas cinco – Petrobras
(na 119ª posição), Vale (133ª),
CPFL Energia (705ª), Totvs
(807ª) e Embraer (924ª) – eram
verde-amarelas. “O Brasil tem
uma série de questões inter-
nas que precisam ser solucio-
nadas, incluindo a falta de in-
vestimento em inovação, em
marca e em imagem, a alta
carga tributária e a falta de
mão de obra qualificada”, enu-

mera Djalma Petit, coordena-
dor-geral da Softex.

BOM PROGNÓSTICO. Os espe-
cialistas prevêem, no entanto,
um futuro melhor para o País,
quando empresas inovadoras
serão regra, e não exceção. Um
levantamento feito em janeiro
pelo Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial
(Iedi), mostrou que cerca de
70% das grandes empresas
brasileiras pretendem ser líde-

res tecnológicas em suas
áreas. A mentalidade dos em-
presários, cada vez mais ante-
nada com o mercado de tec-
nologia da informação, deve
se traduzir em mais investi-
mentos no setor. Projeções do
Observatório Europeu de Tec-
nologia da Informação (Eito)
sustentam que o setor deve
crescer 6% em 2012, alcançan-
do um faturamento de R$
211,6 bilhões.

A expectativa da Softex é de

que o Brasil tenha um mercado
de tecnologia da informação
compatível com a sua estrutu-
ra. “Não estamos buscando ser-
mos os líderes mundiais. Que-
remos ter uma produção con-
dizente com o nosso mercado
interno, que se firma como o
sexto maior de todo o mundo”,
afirma Djalma Petit. “O Brasil
consome uma quantidade gi-
gante tecnologia e precisa ter
uma produção compatível com
esse gigantismo.”

EXPOSIÇÃO - Convidado pela primeira vez a ser parceiro da CeBIT, maior feita de tecnologia da informação do mundo,
o País leva 130 empresas para a Alemanha em busca de reconhecimento e mercado. Consumo interno atrai investimentos

Estande brasileiro na feira tem cerca de 1,2 mil metros quadrados e abriga 130 empresas, número seis vezes maior que na edição anterior
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O Brasil cresce e aparece

O BRASIL EM EVIDÊNCIA

Veja algumas empresas e 
soluções que serão 
apresentadas na CeBIT 2012:

Embraer
Quarta maior fabricante mundial

de aviões, levará tecnologias tanto

de aviação comercial quanto

militar.

Positivo
Uma das líderes no setor de

educação, apresentará soluções

para o setor como uma mesa

tecnológica sensível ao toque.

Comprova
A empresa de São Paulo é uma

das líderes do país em certificação

digital e transações eletrônicas. 

Datacom
Do Rio Grande do Sul, a empresa

fornece soluções em

gerenciamento de redes.

Defenda
Fornece serviços em segurança,

como tecnologia para perícias.

SBPA
Ligada ao ensino de aeronáutica,

apresentará uma série de

produtos, como simuladores de

voo e softwares de treinamento

aeronáutico.

Totvs
Uma série de produtos e soluções,

que vão desde a computação em

nuvem a redes sociais

corporativas.

Fonte: CeBIT

Sistema de controle de tráfego aéreo ultramoderno: CeBIT mostra avanços em várias áreas

■ TABLETS

DA AGÊNCIA REUTERS

A Apple aposta que um novo
iPad equipado com tecnologia
4G vai incitar mais consumido-
res norte-americanos a paga-
rem um tanto a mais para as-
sistirem a vídeos de alta quali-
dade em qualquer lugar, aju-
dando, em troca, com um salto
na receita da Verizon Wireless e
da AT&T. Até agora, a legião de
fãs da Apple tem sido relutante
em desembolsar mais dinheiro
até mesmo por iPads com co-
nexões 3G. O modelo apenas
com internet sem fio (wi-fi),
mais barato mas também com
acesso à web mais limitado, é,

de longe, o dispositivo mais
vendido.

O próximo iPad será capaz
de operar a tecnologia LTE
(Long-Term Evolution) de inter-
net móvel ultrarrápida de quar-
ta geração (4G), segundo uma
fonte familiar com o produto.
Com velocidades cerca de 10
vezes maiores do que a atual
tecnologia 3G, isso pode repre-
sentar um salto na qualidade de
transmissão de vídeos.

“Isso vai aumentar dramati-
camente o consumo de vídeo”,
diz o analista do UBS John Ho-
dulik. “Este é o dispositivo que
as pessoas querem. Eles que-
rem a velocidade mais rápida.

Eles querem alta resolução”.
O novo iPad, que será lança-

do hoje, será crucial para a Ap-
ple se ela quiser continuar a do-
minar o mercado global de ta-
blets. “Muito dependerá de
quão receptivo o mercado é aos
novos recursos oferecidos pelo
iPad 3, dois dos quais devem ser
um processador de quatro nú-
cleos e capacidades LTE de
quarta geração”, afirma o ana-
lista Phil Harpur, da Frost &
Sullivan. “Embora o iPad 2 te-
nha oferecido apenas algumas
atualizações menores, desta vez
o mercado vai esperar bem
mais”, completa.

O evento da empresa aconte-

ce no Yerba Buena Center for
the Arts, em San Francisco, on-
de a companhia também apre-
sentou os últimos dois iPads. O
presidente da Apple, Tim Cook,
fará sua segunda maior apre-
sentação de um produto, após
ter revelado o iPhone 4S no ano
passado na sede da empresa.

As vendas do iPad dobraram
no trimestre encerrado em de-
zembro, para 15,43 milhões de
unidades. A companhia já ven-
deu mais de 55 milhões de apa-
relhos desde seu lançamento
em 2010, e registrou mais de
US$ 20 bilhões em vendas e ser-
viços relacionados e acessórios
no ano fiscal 2011.

4G na carona do próximo iPad 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 mar. 2012, Seudinheiro, p. B-5.  




