
Apesar de os executivos da Das-
sault Systèmes verem um mer-
cado europeu mais dinâmico
nos últimos dois anos, os países
emergentes também têm tido
um desempenho animador.
“Principalmente os Bric têm
crescido muito rápido nas nos-
sas operações”, afirma Pascal
Daloz, vice-presidente de de-
senvolvimento de mercados da
Dassault. Segundo ele, os países
emergentes representam hoje
cerca de 20% do faturamento

da companhia. “Acredito que
dentro de cinco anos esse núme-
ro possa chegar aos 35%.”

Para aproveitar o crescimen-
to desses mercados, a área de
pesquisa e desenvolvimento
tem se aproximado cada vez
mais deles. Na América Latina,
a Dassault tem um laboratório
no Peru e já começa a planejar
a chegada de novos centros.
“Há possibilidade de termos
um no Brasil. Normalmente
nossos laboratórios estão insta-
lados onde há clientes muito
grandes por perto e as áreas ae-
ronáutica e de mineração são
muito interessantes no país”,

diz Bernard Charlès, presiden-
te da Dassault.

As novas possibilidades pro-
porcionadas pelos produtos 3D
Experience estão entre os fato-
res que fazem esses mercados
apresentaram crescimento tão
acelerado. “No Brasil temos um
bom mix clientes. Alguns, co-
mo a Embraer, já estão prontos
para o uso das tecnologias mais
avançadas. Mas também temos
muitas empresas que ainda de-
mandam nossas outras gerações
de produtos”, diz o executivo.

O fato de a Dassault apostar
no desenvolvimento de tecnolo-
gias instaladas na nuvem (um

servidor virtual, através do
qual é possível acessar o mesmo
arquivo de qualquer lugar do
mundo e em qualquer tipo de
dispositivo) também é um ele-
mento que auxilia no crescimen-
to das operações nos mercados
emergentes. “Existe uma ten-
dência muito clara de as empre-
sas de países emergentes adota-
rem os servidores em nuvem an-
tes das companhias instaladas
em países desenvolvidos”, afir-
ma Charlès. Anualmente, a Das-
sot investe 30% de seu fatura-
mento na pesquisa e desenvolvi-
mento de novos produtos e solu-
ções. ■ Gabriel Ferreira

Recriar os mínimos detalhes de
Paris em um computador ou
ver o que aconteceria se os ice-
bergs fossem levados até a Áfri-
ca, para derreter por lá e, as-
sim, resolver os problemas de
falta de água da região. Projetos
como esses fazem parte da roti-
na dos executivos da Dassault
Systèmes. A companhia france-
sa, especializada na criação de
tecnologias de três dimensões,
utiliza esse tipo de experimento
como forma de divulgação de
seus produtos: softwares e apli-
cativos para o desenvolvimento
e a simulação de projetos em
3D. “Esse tipo de iniciativa é
uma forma de ensinar, desco-
brir e educar sobre as possibili-
dades de nossos sistemas”, afir-
ma Pascal Daloz, vice-presiden-
te global de estratégia corporati-
va e desenvolvimento de merca-
do da companhia.

Tanto o projeto de Paris como
o do iceberg foram desenvolvi-
dos com base no que há de mais
moderno no portfólio da empre-
sa, que tem buscado a constru-
ção de uma plataforma o mais
completa possível para o desen-
volvimento de projetos “Nós
acreditamos em um mundo vir-
tual que se estenda ao mundo
real e ajude a melhorá-lo”, diz
Bernard Charlès, presidente da
Dassault. Para isso, a compa-
nhia tem investido cada vez
mais no desenvolvimento de sis-
temas que utilizem os poten-
ciais da computação em nuvem
e da mobilidade e também possi-
bilitem simulações cada vez
mais precisas. Esse conjunto de
soluções é chamado pela empre-
sa de 3D Experience. “Não so-
mos mais apenas uma empresa
de softwares, fazemos muito
mais do que simplesmente de-
senvolver programas. Mas o pas-
so que estamos dando agora não
anula tudo o que construímos,
tanto que nossos produtos mais
antigos, criados na metade da
década de 1990, ainda fazem
parte do nosso portfólio. A ideia
é expandir cada vez mais a plata-
forma”, afirma o presidente.

Com a evolução tecnológica,
os produtos e serviços da Das-
sault, que antes ficavam um
pouco restritos a empresas que

trabalhavam com desenvolvi-
mentos de projetos de engenha-
ria mais tradicionais, como
montadoras de automóveis e fa-
bricantes de equipamentos pe-
sados, hoje se aplicam a pratica-
mente todo tipo de companhia.
“Nossos programas são úteis e
acessíveis para qualquer tipo de
empresa, de qualquer porte”,
afirma Charlès. Hoje, a estrutu-
ra da Dassault se divide entre 12
áreas, como aeroespacial e enge-
nharia e arquitetura. Na lista de
clientes, há empresas tão varia-
das quanto Procter & Gamble,
Rio Tinto e Embraer.

Com essa estratégia de aten-
der cada vez mais empresas e

com produtos cada vez mais
completos, a Dassault tem cres-
cido a uma taxa anual de dois dí-
gitos, apesar da crise econômi-
ca mundial. “Já temos até senti-
do o mercado europeu mais di-
nâmico nos últimos dois anos.
Seja para crescer, melhorar a
inovação ou cortar custos, nos-
sos clientes da região têm inves-
tido ultimamente”, diz o presi-
dente da Dassault.

Nos três primeiros trimes-
tres de 2012, a Dassault teve fa-
turamento de ¤ 1,4 bilhão, um
crescimento de 7,6% na compa-
ração com o mesmo período do
ano passado. ■
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Gigante do 3D aposta no
conceito de “experiência”

Empresa estuda abrir laboratório no país
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Mercados emergentes, que hoje
representam 20% dos negócios,
podem chegar a 35% em 5 anos

Dassault investe na ampliação da plataforma e na mobilidade para manter crescimento de dois dígitos ao ano
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EM 3 DIMENSÕES Os negócios da Dassault Systèmes

O que faz
Desenvolvimento de softwares e outras 
tecnologias de três dimensões
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150 mil
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