
A Intel quer saber mais sobre o
futuro da computação e o im-
pacto da tecnologia na vida das
pessoas no Brasil. Com esse obje-
tivo, a empresa lançou nesta se-
mana, em parceria com a FIAP,
a versão nacional do “The To-
morrow Project”, que engloba
processo de discussão que in-
clui livros, vídeos, palestras,
eventos e outras iniciativas no
mundo real e virtual.

Segundo a Intel, o projeto é
calcado em pesquisas sociais,
tecnológicas, tendências globais
e imaginação, na forma de con-
tos e histórias de ficção científi-
ca baseados em fatos reais. Por
conta dessas características, fo-
ra do Brasil alguns nomes reno-
mados que participam “The To-
morrow Project” são Will.i.am,
Cory Doctorow e Bruce Sterling.

A ideia é ter uma visão dos
próximos cinco a dez anos so-
bre tecnologias, capacidades e
dispositivos. Para isso, em sua
primeira edição no país, o proje-

to está em busca de contos, ví-
deos ou ilustrações com o tema
“Um dia da minha vida em
2025”. Os trabalhos devem ex-
plorar fundamentalmente o ele-
mento humano e as tecnologias
em desenvolvimento – da robó-
tica à biologia sintética e à
geoengenharia – que podem al-
terar o nosso futuro.

Os trabalhos podem ser envia-
dos para análise até abril de
2013. A relação dos seleciona-
dos será publicada no site do
projeto e em formato de fotoli-
vro. ■ C.P.

À medida que o número de da-
dos digitais produzidos diaria-
mente no mundo aumenta, as
empresa vão se tornando cada
vez mais dependentes de seus
data centers para armazenar to-
das as informações que preci-
sam. Em indústrias como a de
telecomunicações ou a financei-
ra, que trabalham com volume
ainda maior de dados dos clien-
tes, os desafios são ainda mais
críticos. Neste cenário, conse-
guir gerenciar estes centros gi-
gantes de dados é algo que re-
quer inúmeros recursos de soft-
ware e hardware e vem movi-
mentando o segmento de tecno-
logia da informação.

A Emerson Network Power é
uma das empresas que quer im-
pulsionar os negócios com siste-
mas voltados para o gerencia-
mento de grandes centros de da-
dos. A empresa é uma das unida-
des da Emerson, multinacional
com receita global de mais de
US$ 24 bilhões que atua tam-
bém em segmentos como o de
mineração e óleo e gás.

Agora, a grande aposta da uni-
dade de TI é em um sistema de ge-
renciamento de data center cha-
mada DCIM (Data Center Infras-
tructure Management), que foi
lançado ontem no Brasil. O presi-
dente da empresa, Álvaro Marti-
nez, espera que, com o lançamen-

to, a subsidiária consiga mais do
que dobrar as vendas de softwa-
re em 2013 em relação a este ano.

Custos
O objetivo do sistema é auxiliar
as empresas em tarefas que pa-
recem simples mas que podem

elevar os custos com os data cen-
ters. Martinez exemplifica: o
software pode indicar qual é o
melhor local para colocar um
servidor levando em conta fato-
res como ventilação e gasto de
energia. “Em alguns grandes da-
ta centers o gasto com energia é

equivalente ao de uma pequena
cidade. Este é um ponto crítico
para as empresas”.

Com o sistema, a Emerson
acredita ser possível reduzir em
25% os gastos com energia elé-
trica. Fatores como este atraí-
ram clientes como a Telefônica,
que está utilizando módulos do
software.

O sistema lançado ontem foi
desenvolvido pela Emerson In-
ternacional em seus centros de
pesquisa nos Estados Unidos.
Para entrar nessa área a empre-
sa comprou a Avocent, fornece-
dora de sistemas de acesso e ge-
renciamento para data centers,
por US$ 1,2 bilhão. Mesmo com
a aquisição, que veio para refor-
çar a área de software, o seg-
mento de hardware ainda é o
que gera maior receita para a
empresa, que vende produtos
como no breaks.

Receita
Enquanto no Brasil a expectati-
va é de crescimento, com a cri-
se nos mercados maduros, a re-
ceita global da Emerson Ne-
twork Power caiu 4% no quarto
trimestre fiscal da empresa, de
acordo com números divulga-
dos em novembro.

Nos Estados Unidos, por
exemplo, a queda chegou a 7%,
e na Europa foi ainda maior, de
9%. O grupo como um todo, po-
rém, teve crescimento de 2%
no faturamento no período. ■
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Com o lançamento de um avançado sistema, Emerson Network prevê dobrar vendas de software no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Inovação & Tecnologia, p.12.




