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D I V U LG A Ç Ã O

Takayuki Morita, da NEC: insatisfação com a receita da empresa no Brasil, estabilizada na faixa R$ 400 milhões há anos

Serviços remotos ganham destaque
De Tóquio

Famosa no Japão pela grande
quantidade de dispositivos ele-
trônicos de todos os tipos, a NEC
pretende avançar mundialmente
com sistemas inteligentes dire-
cionados a indústrias, ao varejo e
aos governos. Também faz parte
da estratégia global o crescimen-
to no setor de sustentabilidade
energética, no qual a empresa en-
tra com baterias de alta capacida-
de e sistemas de gerenciamento
do consumo de eletricidade.

Todas as aplicações, no entanto,
devem ser desenvolvidas sob o
guarda-chuva da computação em
nuvem, pela qual a o armazena-

mento de informações de compu-
tadores e servidores estão compar-
tilhados na internet. Esse é o carro-
chefe da multinacional nipônica
para os próximos anos. “A nuvem
vai servir de base para todos os ou-
tros serviço”, disse o vice-presiden-
te da empresa, Takayuki Morita.

Como exemplo, ele citou os ser-
viços de Machine to Machine
(M2M), também conhecido por
“internet das coisas”, pelo qual ele-
trodomésticos, veículos e outros
dispositivos podem se comunicar,
via chip, automaticamente. A nu-
vem também poderá suportar mo-
dernos sistemas de vigilância, em
que câmeras e sensores conse-
guem, por exemplo, identificar

um criminoso em uma multidão
ou um torcedor indesejado em um
estádio de futebol.

Na área de energia, outra priori-
dade, a NEC pretende distribuir
mundialmente as suas baterias de
lítio, já usadas em veículos japone-
ses, em parceria com a Nissan. Os
carregadores das baterias, espa-
lhados pelas ruas do Japão — são
poucos, ainda — também podem
comunicar-se entre si por meio de
sistemas baseados em nuvem.

A intenção da NEC é aumentar
a capacidade das baterias para
viabilizar o uso doméstico. Com
energia armazenada em casas e
empresas, será possível gerenciar
o consumo e economizar. (MC).

Software Grupo pode investir US$ 780 milhões no país,
mesmo valor gasto em compras em outros mercados

NEC planeja fazer
aquisições no Brasil
Murillo Camarotto
De Tóquio

Após um 2011 repleto de con-
tratempos, a gigante japonesa
NEC está colocando em prática
uma estratégia focada em novos
segmentos e em mercados emer-
gentes, entre os quais o Brasil. Sua
direção vem avaliando periodica-
mente a compra de empresas
brasileiras do setor de tecnologia
da informação (TI), de todos os
tamanhos. Além de retomar o
porte que já teve no Brasil nos
anos 90, quando faturava cinco
vezes mais do que hoje, o objetivo
do grupo é ficar conhecido no
país como uma empresa de
software, e não apenas de equipa-
mentos para o setor de telefonia.

No ano passado, o terremoto se-
guido de tsunami que atingiu o Ja-
pão, além de uma grande enchen-
te na Tailândia, atrapalharam os
negócios da NEC, especialmente
no ramo de sistemas pessoais, co-
mo é conhecida a área de produ-
ção de celulares. Além disso, o au-
mento das taxas de juros na China,
a letargia da economia europeia e
a valorização do iene afetaram as
exportações, resultando em um
prejuízo de 110 bilhões de ienes
(cerca de US$ 1,3 bilhão) no ano
fiscal encerrado em março último.

Se prejudicou as vendas exter-
nas, a valorização da moeda japo-
nesa pode ajudar nas aquisições
mundo afora, que se intensifica-
ram desde que Takayuki Morita as-
sumiu a vice-presidência de Negó-
cios Internacionais. De lá para cá, a
NEC já desembolsou US$ 780 mi-

lhões com a compra de empresas
de TI nos Estados Unidos, na Aus-
trália e na Argentina. No Brasil, a
empresa está disposta a desembol-
sar valores semelhantes, caso en-
contre boas oportunidades, se-
gundo o executivo.

A meta até 2017 é aumentar de
15% para 50% o faturamento ori-
ginado fora do Japão. Com a crise
instaurada no mundo desenvol-
vido, a única saída são os emer-
gentes, com destaque para o Bra-
sil e a África.

No imponente edifício-sede da
NEC, em Tóquio, Morita — tido co-
mo um craque em aquisições — se
disse insatisfeito com o fatura-
mento da empresa no Brasil, que já
há alguns anos se mantém na casa
dos R$ 400 milhões. Há quatro dé-
cadas no país, a multinacional
atingiu seu ápice no fim dos anos
90, quando ainda mantinha uma
produção local de equipamentos,
localizada em Guarulhos (SP), e fa-
turava mais de R$ 2 bilhões. Em
abril do ano passado, a NEC insta-
lou em São Paulo a sua matriz para
a América Latina.

Atualmente, o principal negó-
cio da NEC no Brasil, com cerca
de 60% do faturamento, ainda é o
fornecimento de equipamentos
para as operadoras de telecomu-
nicações, sobretudo o Pasolink,
rádio de micro-ondas que faz a
comunicação entre as antenas de
celular. Para o futuro, a compa-
nhia quer incrementar os setores
de software e de cidades inteli-
gentes, como a que está sendo er-
guida em Pernambuco, em par-
ceria com a Odebrecht.

“A nossa intenção é que possa-
mos aumentar a participação
(no faturamento) não só na área
de redes e de TI. Há outras for-
mas de aproximação possíveis,
como no setor de projetores e
displays inteligentes, em que te-
mos liderança no mercado mun-
dial e que pode representar uma
boa oportunidade no Brasil”,
afirmou Morita. A NEC, contudo,
não tem planos de voltar a pro-
duzir no país.

Na área de operadoras, a com-
panhia japonesa negocia o forne-
cimento de equipamentos para a
rede de quarta geração de telefo-
nia móvel (4G), cujas frequências
foram leiloadas semana passada.
Por meio de uma parceria com a
C i s c o, a NEC tenta voltar a vender
estações radiobase para o setor,
pois ficou de fora do mercado de
3G. A empresa sabe, entretanto,
que a concorrência será dura, so-
bretudo com os equipamentos
chineses. “Vamos fazer nosso me-
lhor, mas é uma competição mui-
to difícil”, disse o diretor da uni-
dade de vendas internacionais da
empresa, Shinya Kukita.

O executivo afirmou que a NEC
não vai entrar em uma competi-
ção irresponsável nessa área, que
já não é mais considerada tão es-
tratégica assim. “Só vamos entrar
se for lucrativo, não vamos entrar
para perder dinheiro”, disse Ku-
kita. No Japão, a NEC tem fatia de
40% no mercado de redes para te-
lefonia móvel.

O repórter viajou a convite da NEC
e da OdebrechtA ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2012, Empresas, p. B2.




