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Empre s a s

Prejuízo maior na Sony
A japonesa Sony anunciou on-
tem a revisão das estimativas pa-
ra o resultado financeiro do ano
fiscal encerrado em 31 de março.
A companhia, que antes calcula-
va um prejuízo de 220 bilhões de
ienes (US$ 2,7 bilhões), agora es-
pera acumular perda líquida de
520 bilhões de ienes (US$ 6,38
bilhões). De acordo com a em-
presa, a estimativa de um prejuí-
zo adicional de 300 bilhões de
ienes deve-se a encargos relacio-
nados a baixas contábeis de cré-
ditos tributários no quarto tri-
mestre do ano fiscal.

Venda de tablets em alta
As vendas mundiais de tablets vão
crescer 98% em 2012, somando
118,9 milhões de unidades, de
acordo com estudo divulgado on-
tem pela empresa de pesquisas de
mercado G a r t n e r. Foram vendidas
60 milhões de unidades do equi-
pamento no mundo em 2011.

Amgen anuncia parceria
O laboratório americano Amgen
anunciou que vai participar do
programa “Ciência sem Frontei-
ras”. Lançado em dezembro de
2011, o programa visa criar opor-
tunidades para brasileiros gradua-
dos e pós-graduados nas áreas de
ciência, engenharia, tecnologia e
matemática para estudar e traba-
lhar nos Estados Unidos, Europa,
Ásia e Canadá. “A Amgen está sa-
tisfeita em realizar essa parceria
com Brasil para transcender as
fronteiras e avançar em uma ciên-
cia inovadora”, disse Robert A.
Bradway, presidente da Amgen.

TRF libera Teles Pires
O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal (TRF) suspendeu os
efeitos da decisão liminar de pri-
meira instância que determinava
desde 27 de março a paralisação
das obras da hidrelétrica de Teles
Pires, em construção na divisa de
Mato Grosso com o Pará. “A Com -
panhia Hidrelétrica Teles Pires
informa a retomada das obras de
construção da usina e das medi-
das de atendimento as condicio-
nantes, incluindo as ações com-
pensatórias aos municípios de
Paranaíta, Alta Floresta e Jacarea-
c a n g a”, disse ontem o consórcio
Teles Pires, por nota.

Alcoa lucra US$ 94 mi
A fabricante de alumínio Alcoa
teve lucro líquido de US$ 94 mi-
lhões no primeiro trimestre, de-
pois de apurar ganho de US$ 308
milhões entre janeiro e março de
2011. A receita da empresa subiu
0,8%, para US$ 6 bilhões. As áreas
de destaque do período para a
multinacional foram a de trans-
portes, com alta de 32%, e aeroes-
pacial, 15%. A multinacional, em
meio a um processo de reestru-
turação de negócios desde o iní-
cio do ano, vai reduzir a capaci-
dade de refino em 4% na região
do Atlântico. A subsidiária brasi-
leira tem 60 dias para encontrar
uma solução para melhorar a
competitividade no país.
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D e st a q u e s

Meta da WPP é
crescer 11% no Brasil
neste ano, diz Sorrell,
CEO mundial do grupo
de publicidade B6

Fonte: Relatório da ABDI de março de 2011 * Projetos em diferentes estágios de execução

Fôlego renovado
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D efe s a Reaparelhamento das Forças Armadas oferece novas oportunidades de negócios

Para grupos de TI, é hora de se ‘alistar ’
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Se você já viu algum filme de
ação, deve conhecer o clichê: é o do
fornecedor de armas para as For-
ças Armadas, geralmente uma me-
gacorporação com interesses mes-
quinhos, que não se importa em
arriscar a segurança da população
para vender tecnologias perigosas,
envoltas em projetos secretos.

Giovani Thibau já viu produções
do gênero, mas sua empresa, a Te -
chBiz Forense Digital, não poderia
estar mais distante desse lugar-co-
mum. Criada em 2005, a compa-
nhia prevê atingir uma receita de
R$ 25 milhões neste ano — bem
distante dos conglomerados bilio-
nários da ficção — e seus contratos
com o Exército brasileiro não têm
nada de secretos. Os negócios, que
começaram há dois anos, com
acordos cujos valores variavam en-
tre R$ 100 mil e R$ 250 mil, hoje
chegam a R$ 4,6 milhões.

Como a TechBiz, outras empre-
sas relativamente jovens e centra-
das em tecnologia — e não em ar-
mamentos — estão encontrando
espaço para negociar com as For-
ças Armadas. O movimento cresce
à medida que os requisitos de se-
gurança também migram do
mundo analógico para o digital,
onde é preciso defender um novo
tipo de fronteira, a do ciberespa-
ço, sem descuidar das tarefas mili-
tares tradicionais.

“Esse é só o começo”, diz Thibau,
cofundador e diretor executivo da
TechBiz, sobre as perspectivas de
fornecimento futuras para os mili-
tares brasileiros. O pano de fundo é
a retomada dos investimentos do
governo em programas de reapa-
relhamento das Forças Armadas.
Atualmente, estão em andamento
projetos do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica que vão do desen-
volvimento de mísseis até a instala-
ção de sistemas de vigilância de
fronteiras, passando pelo lança-
mento de satélites geoestacioná-
rios, a compra de veículos aéreos
não tripulados e a defesa cibernéti-
ca. Todos, praticamente, requerem

algum tipo de conhecimento dis-
ponível em empresas brasileiras.

Só no reaparelhamento das For-
ças Armadas, a estimativa do Núcleo
de Economia Industrial e da Tecno-
logia do Instituto de Economia da
Unicamp (NEIT-IE) é de que até 2020
sejam investidos, em média, R$ 6 bi-
lhões por ano. “A defesa é um dos ve-
tores para o crescimento da econo-
m i a”, afirmou recentemente o gene-
ral Aderico Visconde Pardi Mattioli,
do Ministério da Defesa, em visita ao
polo de eletroeletrônica de Santa Ri-
ta do Sapucaí, no interior de Minas.

A viagem de Visconde, da Secre-
taria de Produtos da Defesa, visava
identificar potenciais fornecedo-

res de software para redes de co-
municação, sistemas de rastrea-
mento e localização etc.

São áreas que interessam direta-
mente à D í g i t r o. A companhia, que
há mais de 30 anos atua na área de
segurança pública, firmou recente-
mente uma parceria com a Israel Ae-
rospace Industries (IAI), uma das
maiores fabricantes daquele país,
para criar produtos para defesa. O
primeiro resultado é um sistema pa-
ra monitorar sistemas de vigilância
que pode ser usado no controle de
fronteiras e em grandes eventos.

Segundo Marco Arie, diretor da
IAI para América Latina, toda a tec-
nologia foi transferida para a Dígi-

tro, que também adicionou recursos
próprios. A previsão é fazer o mesmo
em projetos futuros. “Estamos co-
meçando as conversas com as Forças
Armadas”, diz Geraldo Faraco, presi-
dente da Dígitro. A disputa, diz o
executivo, não será fácil: diversas
companhias têm interesse em dis-
putar as mesmas oportunidades.

Um decreto presidencial de 2008,
a Estratégia Nacional de Defesa, fa-
vorece companhias nacionais como
a Dígitro, ao estipular a preferência
de compra de tecnologias desenvol-
vidas empresas brasileiras sempre
que elas estiverem disponíveis. Foi
esse mecanismo que tornou possível
a compra de um sistema antivírus da
B l u e Pe x , e do simulador de guerra
cibernética de outra brasileira, a De -
catron, no fim do ano passado. As li-
citações somaram R$ 6 milhões.

Ao vender produtos para a área
militar, as empresas não só ganham
um novo cliente, como se benefi-
ciam da possibilidade de melhorar
seus produtos para o mercado civil.
A BluePex incorporou uma série de
recursos criados com o Exército na
nova versão de seu antívírus, que se-
rá lançada em maio. O produto vai
ganhar até novo nome: AVware De-
fesa BR. “O Exército acaba funcio-
nando como uma vitrine muito im-
portante para conquistar a confian-
ça dos clientes”, diz Jefferson Pentea-
do, presidente da companhia.

Na avaliação de Rodrigo Acioli,
analista do Departamento de Insti-
tutos de Pesquisa em Áreas Estraté-
gicas da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), o desenvolvimento
de tecnologias nacionais é impor-
tante para evitar problemas de su-
primento e no uso de determinados
sistemas, além de melhorar as nego-
ciações com fornecedores interna-
cionais. “Quando você tem tecnolo-
gias próprias, o nível das discussões
m u d a”, afirma o especialista.

A independência tecnológica
também pode ter efeitos positivos
na exportação. Pelas regras interna-
cionais, se uma empresa brasileira
criar um tanque e usar um sistemas
desenvolvidos em outros países, o
fornecedor pode impedir a venda do
veículo brasileiro para nações com
os quais seu próprio país tenha res-
trições na área de defesa.

Nos últimos anos, a Finep definiu
as áreas de defesa e segurança públi-
ca como parte de seus alvos princi-
pais. Um dos projetos patrocinados
foi um sistema de navegação robóti-
ca que pode ser usado em aviões,
submarinos e até carros não tripula-
dos, em desenvolvimento pela Mo -
gai Tecnologia. “A ideia já existia,
mas sem esse recurso [R$ 1,86 mi-
lhão], nunca teríamos apostado no
desenvolvimento, por conta do cus-
t o”, diz Franco Machado, fundador
Mogai. A tecnologia começou a ser
vendida a empresas no ano passado.
Entre os clientes está a Pe t r o b r a s . A
expectativa é testar o sistema com
um carro sem motorista em 2013.
(Colaborou Marcos de Moura e Sou-
za, de Santa Rita do Sapucaí, MG)

Veja mais na página B3

SurveyMonkey instala-se no Brasil
I n t e r n et
De São Paulo

Nos últimos dois anos, o exe-
cutivo americano David Gold-
berg vem obtendo bons resulta-
dos de uma aposta pessoal feita
no Brasil: ele é um dos primeiros
investidores a apostar no site
Peixe Urbano, pioneiro no seg-
mento de compras coletivas no
país. “O retorno tem sido exce-
l e n t e”, diz o executivo, em entre-
vista ao Va l o r .

Agora, Goldberg planeja repe-
tir a experiência positiva com o
mercado brasileiro na empresa
que comanda há três anos, a Sur -
v e y M o n k e y, companhia especia-
lizada em sistemas para pesqui-

sas e enquetes na rede. O plano é
abrir um escritório em São Paulo.

O software é usado em pesqui-
sas de satisfação de cliente, avalia-
ções de mercado e projetos de pes-
quisa acadêmica, entre outras apli-
cações. Há duas versões: a mais li-
mitada é gratuita. Quem quiser re-
cursos mais avançados encontra
pacotes a partir de R$ 49 por mês.

De acordo com Goldberg, o Bra-
sil é hoje um dos principais merca-
dos da companhia fora dos países
de língua inglesa, com 140 mil
usuários cadastrados. No mundo
são mais de 10 milhões, que dispa-
ram 500 mil questionários todos
os meses. “Em breve o Brasil se tor-
nará o principal mercado de lín-
gua não inglesa”, diz. A companhia
não revela sua receita. Analistas es-

timam que o valor de mercado da
empresa seja de US$ 1 bilhão.

Para comandar os negócios no
Brasil foi contratado Rodolfo Ohl,
que já trabalhou nos sites de recru-
tamento Monster e Catho Online.
Segundo Goldberg, o país será o
primeiro a ter um executivo dedi-
cado. Nas outras operações fora
dos EUA não existe essa figura.

O executivo diz que a aposta no
Brasil está relacionada ao atual ce-
nário de investimento em empre-
sas iniciantes. Um dos fundos que
investem na SurveyMonkey, o Ti -
ger Global, tem feito diversas apos-
tas no país. Segundo Goldberg, o
conhecimento do mercado local
adquirido pelo fundo deixou a
companhia mais confortável em
seu desembarque. (GB)

CLÁUDIO BELLI/VALOR

David Goldberg, da SurveyMonkey: país tem 140 mil usuários cadastrados

.

SEDEX 30 ANOS.
Quanto mais o tempo passa, mais você sabe em quem confiar. Só SEDEX é SEDEX.
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