
No mercado há cinco anos, meta-
de deles com o atual foco, a fabri-
cante brasileira de computadores
EcoPC contabiliza 700 clientes. A
promessa da companhia é ofere-
cer produtos sustentáveis, que re-
duzam o consumo de energia e
simplifiquem a gestão do parque
de informática das corporações.
A fabricante é especializada em
“thin clientes”, terminais volta-
dos para o mercado corporativo e
cujo funcionamento depende de
um servidor. Isso porque as apli-
cações (programas) são acessa-
das no servidor e não ficam arma-
zenadas nos terminais, como
ocorre com PCs convencionais.

Para usar o equipamento, as
empresas precisam ter aderido
à computação em nuvem, na
qual dados são armazenados e
gerenciados remotamente, ou à
tecnologia de virtualização, que
permite o compartilhamento
de recursos de armazenamento
e processamento do servidor en-
tre diferentes usuários que aces-
sam aplicações variadas. “As in-
formações são processadas no
servidor e o terminal traz ape-
nas a tela do aplicativo para o
usuário”, diz Everton Ramalho,
diretor comercial da EcoPC.

Investimentos
O carro-chefe da fabricante é o
EcoPC 2020, cujo desenvolvimen-
to exigiu investimentos de R$ 4
milhões. “Importamos os compo-
nentes, montamos o produto em
Ilhéus, na Bahia, e temos o centro
de distribuição em São Paulo”,
conta Ramalho, acrescentando
que o baixo consumo de energia é
destaque do produto. Segundo
ele, o EcoPC 2020 consome me-
nos de 5 watts. “Um terminal
comparável consome de 10 watts
a 12 watts. Já o PC tradicional con-
some 120 watts”, diz.

A economia total pode chegar
a 60%, considerando-se redu-
ção da conta de luz e menores
gastos com manutenção e ges-
tão do parque de informática.
Como as aplicações estão no ser-
vidor, a equipe de informática
pode solucionar problemas no
servidor e eles serão replicados
para todos os usuários. ■ F.M.

Há um ano, a Prot-Cap, fabri-
cante de equipamentos de pro-
teção individual, como botas,
luvas e protetores auriculares,
adotou terminais da EcoPC. A
companhia comprou cerca de
100 equipamentos, dos quais
entre 50 e 75 estão em uso nas
áreas de vendas, faturamento
e logística. “Havia um proble-

ma de suporte a usuários fi-
nais. Temos 500 funcionários
e dez filiais e nossa equipe de
tecnologia tem três pessoas.
Precisávamos ter um atendi-
mento ágil”, diz Paulo Gian
Soares, supervisor de tecnolo-
gia da Prot-Cap.

Além de mais agilidade, a
empresa economizou na conta
de luz. Em uma das filiais, o
consumo de energia da área de
tecnologia caiu de 20% a 25%.
E o terminal da EcoPC é 60%

mais barato que outros thin
clients, acrescenta Soares.

O parque de computadores da
Prot-Cap tem 300 máquinas,
das quais 1/3 serão substituídas
por EcoPCs. “Só não usamos em
cargos de gerência, supervisão e
diretoria, que têm aplicações es-
pecíficas que preferimos deixar
no PC tradicional”, diz Soares. E
a intenção é expandir o projeto
para outras empresas do grupo
inglês Bunzl Plc, especializado
em logística. ■ F.M.
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Meusdiasnacidademais
inovadora do mundo
Viajar é uma prioridade crescente na sociedade contempo-
rânea. Desde pequeno meu pai e minha mãe me levavam
para um sítio perto de Gramado (RS). Segundo Victor Hu-
go, “viajar é nascer e morrer a todo instante”.

Minha última viagem foi para Boston. Estive por duas
semanas numa imersão em estratégia e inovação na
Sloan School of Management, escola de gestão do MIT.
Era hora de renovar conceitos, repor energias e buscar no-
vas perspectivas. A viagem foi sensacional e pensei em
contar o que vi sobre inovação.

Um bom início seria relatar as aulas com Arnoldo Hax
que há 40 anos é professor de estratégia no MIT. Outra
visão interessante foram as ferramentas de gestão da ino-
vação dos professores Katz e Paap. O módulo de Estraté-
gia de Produto e Tecnologia destacou a importância das
estratégias de comercialização das inovações para captu-
rar valor para o inovador.

Não são raros os casos de empreendedores ou empresas
que criaram algo novo, útil mas não conseguiram se apro-
priar do valor criado. Esse é um dos desafios da inovação.
Algumas empresas de internet que o digam!

O destaque da viagem em termos de inovação não este-
ve num produto específico ou numa ferramenta mas no ar-
cabouço institucional, elemento decisivo para que a inova-

ção aconteça. Algo que
não começou a ser cons-
truído ontem mas pode
servir de guia para as cida-
des brasileiras que quise-
rem se posicionar dessa
forma para o futuro.

Boston não foi escolhi-
da pela segunda vez a cida-
de mais inovadora do
mundo por acaso. O ran-
king da 2think elege as
melhores cidades para a
criação e aplicação de no-
vas ideias no campo da
ciência, tecnologia, econo-

mia e cultura. Boston é uma mistura de cidade universitá-
ria com berço da aristocracia americana separada de Cam-
bridge pelo Charles River. Desde sua fundação nos idos de
1630 Boston tem a inovação em seu DNA. A cidade registra
enorme quantidade de patentes em função do grande nú-
mero de centros de pesquisa de empresas como Sanofi, Mi-
crosoft, Pfizer entre outras lá instalados.

No entanto, o que mais me marcou, foi a força das uni-
versidades e seu foco em inovação. As três melhores univer-
sidades do mundo estão no Estado de Massachusets: Har-
vard, Cambridge e MIT. O ex-presidente JFK foi senador
por Massachusets e aluno de Harvard - um dos oito presi-
dentes americanos formados por ela. As três maiores biblio-
tecas do país estão em Boston. Tive o privilegio de visitar a
Baker Library, da Harvard Business School. Quem não estu-
dar naquele ambiente não estudará em nenhum outro! O
mais legal é que me dei conta de que não visitava uma bi-
blioteca há anos. Tempos de internet. Mas que seguem de-
mandando viagens ao passado para repensar o futuro.

O empreendedorismo também é significativamente di-
fundido em Boston. Milhares de startups são criadas em
suas universidades como o recente caso do Facebook em
Harvard. Há o Babson College, reconhecido globalmente
por seu foco no ensino da matéria.

Viagens são ótimas oportunidades de aprender coisas no-
vas. Como os projetos de inovação essa viagem tinha um fo-
co inicial porém acabou gerando aprendizados mais pro-
fundos do que uma inovação em especial. Relembrei que a
criação de tais negócios passa por desenvolver um ambien-
te propício a inovação que depende decisivamente da edu-
cação. As vezes, viajar é como voltar ao passado para lem-
brar do essencial. Nascer novamente. Boa viagem! ■

Rodrigo Capote

Computador verde
consome pouca energia

Economia com muita agilidade
Projeto da Prot-Cap, fabricante
de equipamentos de proteção
individual, totaliza 100 terminais

Fabricante brasileira
investe R$ 4 milhões
em projeto que
também simplifica
gestão do parque de TI

Economia pode
chegar a 60% em
redução da conta de
luz, corte de gastos
com manutenção
e gestão do parque

Não são raros
os casos de
empreendedores
ou empresas que
criaram algo
novo, útil, mas
não conseguiram
se apropriar
do valor criado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




