
A primeira-ministra da Austrá-
lia, Julia Gillard, aprovou a deci-
são de proibir a fabricante chi-
nesa Huawei de concorrer a
grandes contratos do governo,
mesmo depois de Pequim ter se
mostrado preocupada com o tra-
tamento às empresas do país.

A Austrália proibiu a fabri-
cante chinesa de equipamento

de telecom de participar das
concorrências para a criação
da rede australiana de banda
larga de alta velocidade, um
projeto de US$ 38 bilhões, devi-
do a preocupações de seguran-
ça não especificadas.

Gillard disse que manterá a
decisão, que segundo ela, não
contraria as normas do comér-
cio internacional. A premiê
mencionou regras que a própria
China impõe para investimento
no setor de telecomunicações.

A Huawei negou que seja um
risco de segurança tecnológica
e afirmou que ainda tem espe-
rança de conquistar o contrato.

Ontem o Ministério do Exte-
rior chinês pediu ao governo
australiano que concedesse aces-

so justo de mercado às compa-
nhias da China.

“Esperamos que as autorida-
des australianas ofereçam às
companhias chinesas um am-
biente de mercado justo e livre
de discriminação, em vez de
obstruírem as operações nor-
mais de empresas chinesas na
Austrália em nome de uma su-
posta segurança”, disse o porta-
voz do ministério, Hong Lei.

O secretário do Tesouro aus-
traliano, Wayne Swan, decla-

rou que o problema com a Hua-
wei não prejudicaria as rela-
ções com o maior parceiro co-
mercial do país.

A Huawei informou ontem
que suas operações australianas
continuavam a operar normal-
mente, depois da decisão de ex-
cluí-la do projeto.

“Não temos indicação de
que outros projetos tenham si-
do analisados”, disse o porta-
voz da companhia no país,
Luke Coleman. ■ Reuters

O consumo de dados armazena-
dos pelas corporações deve
crescer 50 vezes até 2020, che-
gando a 44 zetabytes, ante 1,8
zetabytes em 2011, prevê a
IDC. Entre os fatores que estão
estimulando o crescimento das
informações dentro das compa-
nhias estão o uso mais acentua-
do de redes sociais e populari-
zação dos dispositivos móveis.
Esse fenômeno está movimen-
tado as indústrias de tecnolo-
gia interessadas em fornecer
ferramentas que ajudem as
companias a gerenciarem essa
montanha de dados.

Uma dos fornecedores que
está na disputa por esse merca-
do é o SAS, fornecedor de solu-
ções e serviços de inteligência
artificial.

Para aproveitar a onda de
oportunidades neste novo con-
ceito de explosão de dados,
chamado de fenômeno Big Da-
ta, a companhia criou solu-
ções que usam características
muito específicas de equipa-
mento de hardware, como o
MPP (Massive Parallel Pro-
cess) e o Sharing Nothing, pa-
ra fazer o processo de modela-
gem estatística acontecer em
memória dentro de um banco
de dados, explicou Marcos Pi-
chatelli, gerente de pré-ven-
das da empresa.

“O que o High Performance
Analytics faz é usar essas capa-

cidades de tecnologias que es-
tão disponíveis para fazer essa
transição: trazer a fórmula para
perto do dado, em vez de levar
o dado para perto da fórmula."

Porém, Bob Messier, diretor
sênior de Business Analytics do
SAS, aponta que a abordagem
do conceito de Big Data muda
de empresa para empresa.

“Agora vemos consumidores
no patamar de alguns petabytes
- nem todos. Se você tiver capa-
cidade de, por exemplo, dez te-
rabytes, você pode acreditar
que você tem Big Data, mas is-
so, comparado com grandes
bancos, não é muito dado. Algu-
mas de nossos maiores clientes
já estão no patamar de alguns
bons petabytes de consumo”

A companhia, que tem como
principais clientes bancos, em-
presas de telecomunicações e
governos, já possui clientes que
consomem alguns petabytes
de dados e acredita que em
dois anos o consumo irá para
além dessa marca.

Previsões da IBM acompa-
nham o cenário apontado pelo
SAS. Segundo a companhia,
2012 será marcado pela explo-
são do mercado de análise de
Big Data — que leva em consi-
deração dados armazenados
pela própria companhia e aque-
les relevantes que estão na in-
ternet como um todo — no Bra-
sil e no mundo. Essa avanlan-
che de informações deverá
acelerar a entrada das empre-
sas na nuvem. ■ IT Web

Thaís Sabatini
redacao@brasileconomico.com.br

INTERNACIONALIZAÇÃO

Dígitro assina contrato com a Petroperu
para implantação de rede de longa distância

Divulgação

EXPANSÃO

DHL investe US$47 milhões para expandir
centro de distribuição nas Américas

Austrália mantém exclusão de Huawei em licitação

Dentro de uma década, não haverá
espaço para todo mundo na nuvem

A Dígitro Tecnologia, desenvolvedora brasileira de soluções de TI
e telecomunicações, assinou contrato com a Petróleo do Peru
(Petroperu) para implantar uma rede convergente de longa distância
que integra 19 locais do território peruano. O projeto prevê a
interligação de mais de 3 mil telefones inteligentes fixos e móveis,
milhares de computadores e 2,5 mil terminais de voz sobre IP.

Fabricante chinesa negou que
seja um risco de segurança
tecnológica para o país

A DHL investirá US$ 47 milhões para expandir seu centro de
distribuição nas Américas em Cincinnati, no aeroporto de Kentucky,
para atender às demandas de clientes por transporte internacional.
A expansão prevê a construção de uma nova instalação de 17,9 mil
metros quadrados e a criação de cerca de 280 novos postos de
trabalho, ao longo dos próximos 12 meses.

Empresa foi proibida
de concorrer projeto
para rede nacional
de banda larga

O consumo de dados armazenados pelas corporações deve crescer 50 vezes até 2020, segundo estudo do IDC
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Fonte: IDC

Até 2020, volume de dados vai crescer 50 vezes, puxado principalmente 
pelas redes sociais, mobilidade e comunicação entre máquinas 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30, 31 mar. e 1 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




