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Mercado de desktops 
virtuais no mundo

0

0

0

0

0

0

RECEITA

UNIDADES

2009 2013*

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2009 2013*
Fonte: Gartner     *Projeção

500 mil

49 milhões

US$ 65,7 bilhões

US$ 1,5 bilhão

Se depender da americana Pano
Logic, o conceito que temos ho-
je de computador vai mudar em
breve. A empresa é fabricante
de “desktops virtuais”, ou seja,
PCs que não possuem nenhum
tipo de CPU, memória ou disco
rígido, e acaba de desembarcar
no Brasil à procura de um parcei-
ro para fabricação local.

Este tipo de equipamento
consome 95% menos energia
que os PCs convencionais e es-
tão sempre ligados a um servi-
dor, local onde ficam centrali-
zados os softwares e a memó-
ria necessária para seu funcio-
namento. Segundo o presiden-
te da Pano Logic no Brasil, Ale-
xandre Passos, há três possí-
veis parceiros de fabricação
sendo analisados no país, que
possuem linhas de produção
em Manaus e Ilhéus. O martelo
será batido no final de julho,
para começar a produzir em ja-
neiro de 2013.

O Brasil é hoje o terceiro no
ranking mundial do mercado
de PCs, com 15,4 milhões de
unidades comercializadas em
2011, e este foi um dos fatores
que fez a Pano Logic escolher o
país para receber a segunda fá-

brica da empresa no mundo (a
primeira fica na China). “Em
um ano, queremos atingir a
produção de 10 mil unidades
por mês”, diz Passos. Segundo
ele, o investimento previsto é
de cerca de R$ 20,5 milhões.

A entrada no Brasil visa
atender também demandas de
outros países. Atualmente, a

companhia vem enfrentando
restrições para vendas ao go-
verno dos Estados Unidos. “As
agências de segurança, por
exemplo, não compram produ-
to chinês”, explica Passos. A fá-
brica brasileira vai suprir tam-
bém necessidades como esta,
além da demanda nacional.

Economia
A americana pretende atingir fa-
turamento de R$ 20 milhões no
Brasil em um ano de operação,
segundo Passos. Com o banco
de investimentos Goldman Sa-
chs entre seus investidores, a
companhia tem capital fecha-
do e não informa qual é seu fa-
turamento mundial.

Segundo Passos, a substitui-
ção de PCs convencionais por
desktops virtuais gera econo-
mia de 80% nos custos que en-
volvem os computadores em
três anos. O investimento ini-
cial, no entanto, não fica longe
dos valores de compra dos PCs.
Um “desktop virtual” da Pano
Logic custa cerca de R$ 1,2 mil.

O valor é próximo ao de um
computador de mesa básico,
mas Passos diz que, além da eco-
nomia de energia, a vantagem
na adoção do produto da Pano
Logic está em fatores como a di-
minuição do lixo eletrônico e re-
dução da mão de obra necessá-
ria para o gerenciamento das
máquinas nas empresas. ■

Não é só a Pano Logic que viu no
Brasil um mercado promissor na
área de desktops virtuais. Há cer-
ca de um ano, em entrevista ao
Brasil Econômico, a também
americana Wyse havia anuncia-
do a intenção de fabricar no

país, plano que acabou sendo
adiado com a aquisição da com-
panhia pela Dell, em abril.

A fabricante, que é líder deste
mercado de acordo com a consul-
toria IDC, chamou a atenção da
Dell por conta de 180 patentes
que possui. Com a compra, os pla-
nos de investir R$ 16 milhões no
mercado brasileiro ficaram de la-
do. “A Dell tem interesse em fa-

bricar os produtos da Wyse no
Brasil, mas não há uma data para
isso acontecer”, diz com Luiz
Szente, gerente regional da Wy-
se de vendas no Brasil.

O executivo é o único na opera-
ção local e foi contratado em ou-
tubro do ano passado para geren-
ciar a planejada fabricação no Bra-
sil, antes da aquisição. Em 2011
Tarkan Maner, presidente da Wy-

se, chegou a vir ao Brasil para ana-
lisar pessoalmente as possibilida-
des de produção local e, na épo-
ca, afirmou que a produção deve-
ria acontecer em Manaus ou em
uma cidade de Santa Catarina ou
de São Paulo, e seria terceirizada.

A Dell tem fábrica própria no
Brasil então, segundo Szente,
“não faz mais sentido fazer a ter-
ceirização”. A Dell, no entanto,

não se pronunciou sobre o assun-
to até o fechamento desta edição.

Mercado
O mercado de desktops virtuais,
no qual Pano Logic e Wyse atuam,
deve movimentar US$ 65,7 mi-
lhões em 2013, segundo o Gart-
ner, e vai representar 40% do
mercado corporativo mundial
de PCs em 2013. ■ C.P.
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PizzaHut bate os 30% de vendas pelo
aplicativopara tablets e smartphones

ALIMENTOS

KinderOvo pode ser encontrado também
em forma de tablete ao preço de R$ 0,75
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Com Dell, Wyse adia planos de produção local
Líder do mercado de desktops
virtuais planejava investir R$ 16
milhões em fábrica no Brasil

O Grupo Ferrero lançou no Brasil o Kinder Chocolate em forma
de barra. Os tabletes de 12,5 gramas têm preço sugerido de R$ 0,75
a unidade. O Brasil é o único país do mundo a receber a novidade.
O objetivo da marca é tornar o produto mais acessível financeiramente
para o consumidor. Por enquanto, a região metropolitana
de São Paulo e o Sul do país são os únicos a terem as barras.

A encomenda de pedidos pelo site da Pizza Hut SP, ou pelo aplicativo
para tablets e smartphones dobrou no último semestre. De janeiro
a junho deste ano, os pedidos somaram 30% do total da rede.
O objetivo da empresa é chegar aos 50%, reforçando sua imagem
no mundo digital e, paralelamente, fortalecendo seu setor de delivery.
O aplicativo foi de desenvolvido em parceria com a empresa Ifood.

Americana desembarca no país
para fabricar “PC virtual”

Expectativa é que,
no primeiro ano de
atuação, empresa
atinja produção de 10
mil unidades mensais
e receita de R$ 20 mi

EMPRESAS

Computador sem
CPU, sem memória
e sem disco rígido
vai demandar
investimentos de
R$ 20,5 milhões

AlexandrePassos, quepreside aPanoLogic noBrasil, analisa parceiros que tenham fábricas instaladasem Ilhéus eManaus

Murillo Constantino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




