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Mic rosoft
vai instalar
no RJ centro
de pesquisa
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Microsoft pretende investir
R$ 200 milhões para estabelecer
um centro de pesquisa e desenvol-
vimento no Brasil. Os recursos se-
rão aplicados pela companhia em
um período de cinco anos. O cen-
tro será instalado em um prédio
no centro histórico do Rio de Janei-
ro. A estrutura fará parte de um
conjunto de centros semelhantes
instalados pela Microsoft na Ale-
manha, em Israel e no Egito.

O anúncio oficial do investi-
mento será feito hoje a tarde, em
Brasília, no Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI). A
cerimônia contará com o minis-
tro Antônio Raupp e o ministro
da Educação, Aloizio Mercadan-
te. Procurada pelo Va l o r , a asses-
soria de imprensa da Microsoft
informou que não comentaria o
assunto antes do evento.

O centro da Microsoft é o pri-
meiro dos quatro que o MCTI pre-
tende trazer para o Brasil. A meta
foi estipulada dentro do Plano TI
Maior, anunciado no fim de agos-
to. Desde 2010, companhias como
IBM, EMC e Qualcomm vêm anun-
ciando investimentos desse tipo.

Est rat é g i a Unidade em Hortolândia vai se dedicar a sistemas de armazenamentos de dados

Hitachi investe em produção local
SILVIA COSTANTI/VALOR

Jeff Henry e Pedro Saenger, da Hitachi Data Systems: novo projeto vai acelerar o atendimento ao mercado brasileiro

Moacir Drska
De São Paulo

A Hitachi Data Systems (HDS) —
braço de tecnologia da informa-
ção do grupo japonês Hitachi —
anuncia hoje o investimento em
sua primeira fábrica no Brasil. Ins-
talada em Hortolândia, na região
de Campinas (SP), a unidade já es-
tá em operação desde o fim de se-
tembro e será responsável pela
produção de sistemas de armaze-
namento de dados da companhia.

O projeto integra o plano de in-
vestimentos de US$ 300 milhões
anunciado pelo grupo Hitachi no
Brasil para os próximos três anos.
O valor específico destinado à fa-
bricação local da HDS foi mantido
em sigilo, assim como o nome da
companhia especializada em ma-
nufatura terceirizada que ficará
responsável pela produção.

A nova unidade é a quinta fábri-
ca da HDS em todo o mundo. As
outras instalações estão localiza-
das no Japão, Cingapura, Estados
Unidos e Holanda. Dois fatores,
em especial, pesaram para a esco-
lha de Hortolândia. O primeiro de-
les foi a questão logística, em virtu-
de da proximidade do aeroporto
de Viracopos. Outro aspecto foi a
oferta de mão de obra especializa-
da na região, pela proximidade de
centros como a Unicamp.

No Brasil desde 1992, a HDS já vi-
nha reforçando a operação local

nos últimos cinco anos com medi-
das como a ampliação de suas
equipes de vendas no país. Com o
novo projeto, a companhia segue a
trilha de rivais como EMC, IBM, Dell
e H e w l e t t - Pa c k a r d (HP), que já pro-
duzem parte de seus portfólios no
país. “Com esse projeto, estamos
reafirmando nosso compromisso
com o Brasil e vamos acelerar o
atendimento ao mercado local”,
disse Jeff Henry, vice-presidente da
HDS para a região de Américas.

Brasil e França negociam acordo
para fabricação de supercomputador

N E WS C O M

José Mauricio Bustani, embaixador brasileiro em Paris: salto tecnológico

E q u i p a m e n to s
Assis Moreira
De Paris

O Brasil e a França negociam um
acordo para a produção industrial
de supercomputadores em territó-
rio brasileiro, o que poderá marcar
uma nova etapa na cooperação en-
tre os países na área de tecnologia.
As negociações poderão ter um
impulso político durante a visita
da presidente Dilma Rousseff a Pa-
ris, em dezembro, quando a trans-
ferência de tecnologia estará com
destaque na agenda de acordos bi-
laterais entre os países.

O embaixador brasileiro em Paris,
José Mauricio Bustani, destaca a im-
portância de o Brasil ter acesso à tec-
nologia de computação de alto de-
sempenho, considerado essencial pa-
ra operações da Pe t r o b r a s , das Forças
Armadas e de laboratórios de pesqui-
sa. A tecnologia, capaz de efetuar bi-
lhões de cálculos complexos em se-
gundos, ajudará em áreas como geo-

monitoramento avançado, prospec-
ção e produção petrolífera, desenvol-
vimento de projetos na indústria mé-
dico-farmacêutica, serviços bancários
e na área militar, disse o embaixador.

A francesa Bull, que trabalha em
colaboração com o governo francês,
entregou recentemente uma carta-
compromisso ao governo brasileiro
para se engajar ao projeto de coope-
ração bilateral em supercomputa-
ção. A empresa prevê ações de de-
senvolvimento conjunto de pesqui-
sa e desenvolvimento, produção in-
dustrial no território brasileiro e a
criação de um centro tecnológico de
supercomputação no Brasil.

A avaliação em Paris é que essa co-
operação permitirá ao Brasil dar um
salto tecnológico de mais de 20 anos
de pesquisa. Alem disso, o país parti-
ciparia no desenvolvimento de no-
vas fronteiras nessa área.

Em 2011, os dois governos assina-
ram uma declaração de intenções
para desenvolver projetos em com-
putação de alto desempenho. Mas,
se do lado francês a Bull é a empresa

No ano fiscal de 2011, encerra-
do em março, a HDS reportou uma
receita de US$ 4,5 bilhões. Grande
parte desse crescimento foi impul-
sionado pelos países do BRIC (Bra-
sil, Rússia, Índia e China), com des-
taque para o Brasil, que registrou
uma expansão de mais de 50% nes-
se período, afirmou Henry.

A fábrica em Hortolândia irá
produzir três linhas de sistemas.
Essas ofertas incluem uma combi-
nação de equipamentos e softwa-

res que auxiliam as empresas a ar-
mazenar e gerenciar grandes volu-
mes de dados. A expectativa inicial
é de uma produção mensal de 15
sistemas, com uma redução de cer-
ca de 10% no preço dos produtos.

“A HDS está fazendo o caminho
correto. Com esse anúncio, eles vão
poder estender sua oferta — antes
mais restrita a grandes clientes —
para pequenas e médias empresas,
que estão puxando os investimen-
tos nesse segmento”, afirmou Ale-

xandre Vargas, analista de armaze-
namento de dados da IDC na Amé-
rica Latina. Segundo a consultoria,
o mercado brasileiro de armaze-
namento de dados movimentou
US$ 438 milhões em 2011.

Os produtos fabricados em Hor-
tolândia vão abastecer o mercado
local. No entanto, Henry disse que
a ideia é exportar uma parcela des-
sa produção para outros países da
América Latina, a partir de 2013.

Os planos da HDS para o Brasil
não estão restritos à produção lo-
cal. A companhia prevê estrutu-
rar em médio prazo uma opera-
ção de pesquisa e desenvolvi-
mento no país. A princípio, esse
laboratório será voltado à cria-
ção de tecnologias para o merca-
do local, mas que poderão ser
adotadas em outras operações.

O fortalecimento da oferta de
serviços de gerenciamento é ou-
tra prioridade no Brasil, disse Pe-
dro Saenger, vice-presidente da
HDS para a América Latina. Nesse
contexto, além da ampliação da
equipe e da estrutura local de ser-
viços, a companhia não descarta
investir em aquisições no país.

No acumulado do ano fiscal em
curso, a HDS apurou uma receita
de US$ 100 milhões no Brasil. A ex-
pectativa é de um crescimento de
30% no país nesse exercício. “Com
os novos investimentos, espera-
mos dobrar a operação no prazo
de dois anos”, disse Saenger.

Cooperação pode se estender para o setor aeroespacial
De Paris

A França demonstra interesse
em fazer com o Brasil uma par-
ceira também na área espacial,
para possibilitar a construção de
satélites e foguetes lançadores
no Brasil, um mercado de bilhões
de dólares e que se expande entre
os países emergentes. Empresas
francesas do setor, como As -
trium, Thales e Safran, buscam
ampliar investimentos no Brasil

e promover associações com par-
ceiros brasileiros, pavimentando
o terreno para cooperação mais
ampla, segundo fontes em Paris.

Em todo o mundo, poucos paí-
ses são capazes e estão dispostos
a cooperar num setor de enorme
sensibilidade como o de satélites
e foguetes lançadores. No caso da
França, a diferença é que os fran-
ceses são proprietários de sua
tecnologia e podem transferi-la
para o Brasil, poupando recursos

financeiros e anos de pesquisa.
Além disso, a França tem capa-

cidade de resistir a pressões de
terceiros paises contra transfe-
rência de tecnologia ao Brasil, co-
mo já faz no caso da construção
conjunta de submarinos.

A oferta francesa é diferente da
cooperação do Brasil com a Ucrâ-
nia e a Rússia, por exemplo. Os
ucranianos não transferem tec-
nologia para construção do veí-
culo lançador de satélites na base

de Alcântara, no Maranhão. A
Rússia, por sua vez, desempenha
apenas papel de 'avalista' do pro-
grama Cruzeiro do Sul, que é pa-
ra desenvolvimento de lançador
de satélite no Brasil.

A parceria espacial entre Fran-
ça e Brasil pode ser facilitada
também pela constatação de que
os dois lados podem ser comple-
mentares com suas respectivas
bases na Guiana e em Alcântara.

A avaliação em Paris é que

uma eventual parceria com os
franceses, baseada no desenvol-
vimento conjunto de projetos,
com absorção de tecnologia e
criação de capacidade industrial
no Brasil, pode acelerar a con-
clusão de etapas importantes do
programa espacial brasileiro,
sua evolução para novas áreas e
tecnologias e consolidação de
base industrial brasileira para
torná-la mais competitiva exter-
namente. O Brasil não é autôno-

mo em todas as tecnologias ne-
cessárias ao desenvolvimento de
satélites e foguetes lançadores.

O Brasil tem também acordo
de cooperação tecnológica e
científica com a China, e o gover-
no indicou que quer ampliar a
participação brasileira. O satélite
CBERS-4, que tem lançamento
agendado para agosto de 2014,
terá 70% de participação chinesa,
que também será responsável
por seu lançamento. (AM)

Venda de smartphone cresce 55%, diz Gfk
Cenário
Bruna Cortez
De São Paulo

Animados pela queda dos pre-
ços, os brasileiros compraram
mais smartphones neste ano. En-
tre janeiro e agosto, o volume de
vendas desses aparelhos cresceu
55% em comparação com o mes-
mo período de 2011, segundo da-
dos antecipados ao Va l o r pela
consultoria Gfk.

O aumento das vendas de smart-

phones contrasta com uma queda de
7% no comércio de celulares conven-
cionais nos primeiros oito meses do
ano. Somando as duas categorias, o
volume de vendas cresceu 2%. Como
reflexo da queda de4% nos preços, po-
rém, a receita de vendas de smartpho-
nes e celulares caiu 2% na comparação
com janeiro a agosto de 2011.

No mesmo período, os smartpho-
nes que custam entre R$ 250 e
R$ 499 passaram a representar 41%
das vendas da categoria, ante 29%
entre janeiro e agosto de 2011. No
mercado de celulares, a participação

dos aparelhos com preço inferior a
R$ 249 aumentou de 53% para 70%,
segundo informações da Gfk.

De acordo com José Guedes, dire-
tor-geral da Gfk, a queda nos preços
de smartphones foi uma “estratégia
conjunta de fabricantes e operado-
ras”, já que os dois segmentos têm
interesse em ampliar a base desse ti-
po de aparelho. No caso dos fabri-
cantes, o motivo é a margem de lu-
cro maior da venda de smartphones,
que têm mais valor agregado. Do la-
do das operadoras, o crescimento da
base de clientes de pacotes de dados

(necessários para acessar a web pelo
smartphone) é o principal fator a
motivar promoções de aparelhos.

No cenário global, smartphones e
tablets são os únicos aparelhos tec-
nológicos cujas vendas podem cres-
cer dois dígitos em 2012 e em 2013,
de acordo com a Gfk. A expectativa
da consultoria é que a receita de ven-
das de dispositivos eletrônicos — de
telefones a televisores, câmeras, PCs
etc. — aumente 6% neste ano, para €
818 bilhões. Os países emergentes
serão responsáveis por 43% do fatu-
ramento, estima a Gfk.

Curta

Lucro na Bematech
A brasileira Bematech reverteu

o prejuízo apurado no terceiro tri-
mestre de 2011 e registrou um lu-
cro líquido de R$ 9,7 milhões no
mesmo período deste ano. No ter-
ceiro trimestre do ano passado, a
companhia teve perda de R$ 51,5
milhões. Ao Va l o r , Cleber Morais,
executivo-chefe da companhia,
disse que o resultado em 2012 foi
impulsionado pelo aumento na
receita e pela redução das despe-
sas. No período, a receita líquida
da companhia cresceu 20,4%, para
R$ 86,4 milhões. As despesas tive-
ram queda de 6,25%. Como per-

centual da receita, os gastos caí-
ram de um patamar de 33,5% para
26,1%. No terceiro trimestre, a Be-
matech apresentou alta nas ven-
das em duas das três áreas em que
divide suas operações (equipa-
mentos, 24,3%, e software, 20,4%).
Em serviços, apesar da receita está-
vel, houve melhora na rentabilida-
de: a margem passou de 5,7% para
20,3%. Com o resultado, a compa-
nhia anunciou a distribuição de
R$ 2,5 milhões em dividendos (ou
R$ 0,05 por ação). O pagamento
será feito até 3 dezembro e a da-
ta-base para o direito de recebi-
mento é o dia 6 de novembro.

.

engajada, do lado brasileiro falta de-
finir quem centralizará as operações
quando a negociação for concluída.

A tecnologia de computação de
alto desempenho é detida por pou-
cos países, como EUA, França, China
e Japão. Globalmente, esse mercado
movimentou pouco mais de US$ 10
bilhões em 2011. A diferença é que
com o apoio francês o Brasil pode ter
acesso à tecnologia, dizem as fontes.

Recentemente, os EUA voltaram
a ocupar a 1a posição no ranking
de supercomputadores mais rápi-
dos do mundo. A IBM criou o Se-
quoia, superando o japonês K, da
Fu j i t s u . A IBM já fabricou cinco das
dez máquinas mais rápidas do
mundo. A francesa Bull está entre
os maiores fabricantes do setor.

A nova máquina é a primeira a su-
perar a barreira dos 16 petaflops por
segundo, o que representa nada me-
nos de 16,3 milhões de operações
por segundo. A BBC calculou que se-
ria necessário o trabalho de 6,7 bi-
lhões de pessoas equipadas de uma
calculadora manual, durante 320

anos, para obter o equivalente de
uma hora de cálculos do Sequoia.

No caso da França, a cooperação
com o Brasil tem avançado, disse o
embaixador Bustani. “É a verdadeira
parceria estratégica, a França é o único
país que está transferindo tecnologia
para o Brasil.” Essa transferência ocor-
re na primeira parte da cooperação,
que envolve a produção conjunta de
helicópteros e submarinos.

A nova fase da cooperação pode
vir com o supercomputador. A má-
quina da Bull é um ‘cérebro da
F r a n ç a’, no resumo de uma analis-
ta, que processa dados de cédulas
de identidade ao controle do ar-
mamento nuclear do país.

Para os franceses, o interesse na
parceria estratégica com o Brasil é
mais significativo no contexto atual.
A crise econômica é forte e suas em-
presas sabem que o mercado brasi-
leiro continuará em expansão. A
questão não se limita a vender equi-
pamentos, mas em desenvolver em
conjunto e repartir custos e conheci-
mentos. Para Bustani, se o acordo for

assinado este ano, até 2014 os pri-
meiros resultados do projeto no Bra-
sil vão aparecer.

O Brasil tem três máquinas na lis-
ta dos 500 principais supercompu-
tadores do mundo, organizada pela
Top 500.org (a principal referência

do setor): o Grifo04, da Petrobras
(68 a posição); o Tupã, do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, na
79 a; e o Galileu, do Instituto de Pós-
Graduação e Pesquisa e Engenharia
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, na 456aA ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012, Empresas, p. B3.




