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TELEFONIA CELULAR

IBM investe R$ 40 milhões para preparar
data center para computação na nuvem

Brasil supera 247 milhões de celulares e
aparelhos com 3G ultrapassam os 47 milhões

A IBM anunciou investimentos de R$ 40 milhões para preparar seu
data center em Hortolândia (SP) para prover serviços de computação
na nuvem, nos modelos público e privado. Com isso, a empresa
passa a contar com sua primeira nuvem pública corporativa no país.
A solução oferecerá serviços básicos pré-configurados, como
servidores virtuais, armazenamento de dados e sistemas operacionais.

O Brasil fechou fevereiro de 2012 com quase 247,6 milhões de
linhas ativas na telefonia móvel, dos quais 47,2 milhões são terminais
de terceira geração de telefonia celular. O número absoluto de
novas habilitações (2,4 milhões) é o maior registrado em um mês
de fevereiro nos últimos 13 anos. O mercado é liderado pela Vivo,
seguida por Claro, Tim e Oi.

Separação fez muito bem
para a Motorola Solutions
Um ano após se separar da divisão Mobility, a área de soluções da empresa de
tecnologia fechou 2011 com crescimento de 25%. A meta agora é diversificar a carteira
Rodrigo Capote

José Gabriel Navarro
jgnavarro@brasileconomico.com.br

Promessa feita, compromisso
cumprido. Há um ano, o presidente da Motorola Solutions no
Brasil, Eduardo Stefano, disse
ao BRASIL ECONÔMICO que a empresa pretendia crescer entre 20%
e 25% no país em 2011. Passados
12 meses, a meta foi alcançada e
elevou o nível de autocobrança
da companhia. “Não esperamos
aumentar menos de 25% em
2012”, diz o executivo.
O resultado foi o primeiro divulgado após a Motorola ter se
dividido em duas corporações.
Em janeiro de 2011, surgiram a
Motorola Mobility, que produz
celulares e tablets para pessoas
físicas e foi comprada pelo Google em agosto; e a Motorola Solutions, focada em aparelhos para
serviços em empresas e para o
poder público.
Segundo Stefano, a maior razão para a performance positiva
da Motorola Solutions é a enxurrada de investimentos que vem
adubando a economia brasileira, em meio à crise nas nações
desenvolvidas e à proximidade

EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS
EM 2011

Eduardo Stefano:
governo
responde por
maior parte
da receita

No Brasil, a empresa cresceu
mais de três vezes que
a média global
CRESCIMENTO NO BRASIL

25%
CRESCIMENTO NO MUNDO

8%
Fonte: Motorola Solutions/2012

da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. As condições locais, de fato, fizeram a diferença: globalmente, a empresa
cresceu 8%, três vezes menos
que no Brasil. O país representa
40% de todo o faturamento da
companhia na América Latina.
“No Brasil, 35% da nossa produção é voltada para segurança
pública”, afirma Stefano. O
principal cliente da empressa

nesse segmento é a Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ainda neste semestre, a companhia vai testar
com o Exército um novo serviço de rede 4G.
Porém, as negociações da
empresa para participar do Plano Nacional de Banda Larga não
caminham com a velocidade
que a companhia esperava.
Mesmo assim, o setor público

representa 65% de suas vendas
e os 35% restantes são para a iniciativa privada. A tendência é
que essa divisão se equilibre
com 50% para cada setor. “A rapidez dos investimentos nas empresas tem sido maior. O governo, hoje, investe tanto quanto a
iniciativa privada. Mas, ao se observar países desenvolvidos, vemos que que a parcela do governo deve recuar”. ■
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Software 3D acelera trabalho de estilistas
n
io
Ferramenta possibilita que
toda a equipe de criação
da coleção colabore
e troque informações

Divulgação

Deixar a sua grife mais atrativa
para o consumidor requer uma
lista de caminhos a serem seguidos. Imagina poder inovar e
criar coleções com a ajuda de
ferramentas de colaboração e
modelagem virtual em 3D? Essa
é a proposta do FashionLab, novo software desenvolvido pela
Dassault Systèmes voltado para
designers e estilistas de moda.
O FashionLab unifica ferramentas de design, faz simulações e permite que todos os envolvidos colaborem na criaçãode toda uma coleção.
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Os profissionais de moda que
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clsua

Jerôme
Bergeret
Diretor do
FashionLab para
a Dassault
Systèmes

“Essa tecnologia 3D vem
para ajudar os profissionais
de moda a buscarem
novas formas de explorar
a imaginação e criar
a moda do futuro com
mais produtividade.”
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moda do futuro com tecnologias modernas
Ainda segundo o executivo,
o FashionLab facilita a tomada
de decisão de consumidores e
gera economia para as empresas, que poderão modelar seus
sketches (esquetes) com visualização em 360º antes de criálos de fato. Também faz simula-

ainda compartilhar conhecimentos por meio de uma plataforma colaborativa. Essa comunidade é aberta também para
estilistas do Brasil. Segundo Bergeret, o país é muito criativo como a Itália e França e que pode
adotar tecnologias 3D para se diferenciar e se tornar mais competitivo. ■ IT Web

ut Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.
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Vivo oferece
livros em
smartphones
Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

A Vivo anuncia esta semana o
serviço “Nuvem de livros”, que
permite ler publicações em smartphones. Desde dezembro, ele
está disponível nas versões para
tablets e para PCs, que têm 100
mil assinantes. “Vamos desenvolver cada vez mais serviços no
mundo digital que vão além e
que sustentam a conectividade
que oferecemos”, diz Alexandre
Fernandes, diretor de produtos
e serviços da operadora.
Com a novidade, a empresa
quer se posicionar além de provedora de conectividade e disputar um mercado cujos concorrentes incluem o leitor digital
Kindle, da Amazon, e o próprio
iPad, da Apple, entre outros tablets com aplicativos que permitem ler livros e revistas.
“Empresas como Google e
Amazon estão desenvolvendo negócios na área móvel, entrando
no celular. Estamos fazendo o
mesmo”, diz Fernandes.

Versões do serviço
para PC e tablets,
lançadas em
dezembro, têm
100 mil assinantes
Ao todo, há cinco mil títulos, entre romances, literatura infantil e
audiolivros, disponíveis, por uma
assinatura semanal de R$ 0,99. As
obras não são baixadas para o celular, mas acessados na biblioteca virtual. “As telas dos smartphones estão cada vez maiores
e com melhor definição. Além
disso, o serviço foi criado para esses aparelho, que tem mais capacidade de processamento”.
Fernandes não informa a meta de assinantes do lançamento,
mas diz que a oferta é parte de
uma estratégia da operadora
que inclui serviços de educação
a distância por meio do celular.
A Vivo tem 3,5 milhões de clientes mensais de cursos como o
de inglês Kantoo lançado há
três anos, e de espanhol e apoio
pré-vestibular, com preços que
variam de R$ 0,99 a R$ 3,99 por
semana. ■

