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Pesquisa Material, desenvolvido no CSEM, pode substituir placas de silício

Plástico é usado em painel
para captar energia solar
is.
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processos próprios para criar as
células fotovoltaicas usando a
eletrônica orgânica. A equipe
reúne cabeças de 11 nacionalidades: além de pesquisadores brasileiros, o centro reúne talentos
dos Estados Unidos, Reino Unido, Polônia, China, Colômbia,
Quênia, entre outros países.
No fim do ano passado, uma
estrela juntou-se ao grupo: o
americano James Buntaine, que
foi vice-presidente mundial de
tecnologia da Kodak e tornou-se
uma referência por ser pioneiro
no desenvolvimento da eletrônica orgânica impressa.
Os métodos usados pelo
CSEM é mantido em sigilo. “A
maior parte da propriedade intelectual dos processos que criamos estará sob a condição de segredo comercial”, disse Alves.
Até agora, o projeto consumiu R$ 20 milhões, com recursos próprios do CSEM Brasil e da
Fapemig. Outros R$ 20 milhões
– ainda em negociação – serão
necessários para melhorar a eficiência da produção e aumentar o tamanho dos painéis em
escala industrial. Mas quem
quiser experimentar a novidade, as primeiras versões dos painéis já estão disponíveis. Os
preços são combinados caso a
caso, disse o pesquisador.
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As possibilidades de uso do
novo painel solar de plástico são
inúmeras, disse Alves. Vão desde
revestir prédios, aeroportos, estádios e capotas de carro até deixar milhares de pedaços de plástico boiando nas águas de usinas hidrelétricas. “Eu queria levar isso aqui no lombo de um
burro para uma localidade isolada do Nordeste que nunca teve
energia elétrica. Isso é fácil de
transportar e você cola no telhado ou na fachada de uma casinha em qualquer lugar.” Um
painel de filme plástico de 2 metros por 2 metros seria suficiente para fazer funcionar uma
lâmpada, uma TV e parte do
consumo de uma geladeira, estima o pesquisador. Quanto
maior o tamanho do plástico,
mais energia estará disponível.
Nascido em Recife, Alves, de
38 anos, é formado em engenharia e física. No ano 2000, ele se
mudou para Cambridge, no Reino Unido, onde ganhou uma
bolsa de estudos para um MBA.
Ficou 10 anos na Europa. Quando a CSEM e a Fir Capital criaram o centro, em Belo Horizonte, ele viu a oportunidade de
voltar ao Brasil, com a mulher
grávida do segundo filho.
Em 2011, o centro começou a
trabalhar para desenvolver os
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Uma equipe de pesquisadores
baseada em Belo Horizonte desenvolveu uma tecnologia que
transforma pedaços de plástico
transparente, fino e flexível em
painéis de energia solar.
A novidade representa uma
pequena revolução na forma de
gerar energia limpa a partir da
luz do sol. Em vez das grandes e
pesadas placas de silício atuais,
que precisam ser instaladas sobre telhados ou em grandes
áreas de terra, o plástico pode
simplesmente ser aplicado em
janelas ou fachadas de edifícios,
convertendo a luz recebida em
eletricidade, diz Tiago Maranhão
Alves, que lidera o projeto.
Maranhão comanda o CSEM
Brasil, uma instituição criada em
2007, na capital mineira, fruto de
uma parceria entre o Centre Suisse dÉletronique e Microtechnique e a gestora de investimentos
FIR Capital, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e
do governo do Estado.
Os “plásticos solares” são feitos com células fotovoltaicas orgânicas (OPV, na sigla em inglês), um material à base de polímeros e plástico que pode mo-

vimentar bilhões de dólares nos
próximos anos em todo o mundo só com a fabricação da nova
geração dos painéis solares.
“É uma quebra de paradigma”,
disse Alves, em entrevista ao Valor. Segundo o pesquisador, apenas dois ou três centros na Europa e nos Estados Unidos voltados
à chamada eletrônica orgânica
impressa chegaram ao estágio de
produzir esse tipo de painel em
filme plástico. No exterior, já foram feitos alguns testes comerciais e o produto está prestes a
entrar no mercado, mas os processos de cada centro de pesquisa são guardados a sete chaves.
“Acabamos de pôr o Brasil no pelotão de elite nessa área, com potencial ser sermos competitivos e
ganhar escala global.”
A eletrônica orgânica tem algumas aplicações já conhecidas,
como baterias, telas e memórias,
mas a equipe do CSEM Brasil concentrou-se em painéis solares.
A aparência do material obtido
pela equipe de Alves é trivial: um
rolo de filme plástico do tamanho de um palmo e com uns 15
cm de altura; o plástico é transparente, mas tem pequenas faixas
acinzentadas, nas quais estão
impressos os polímeros orgânicos à base de carbono que compõem as células fotovoltaicas.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 fev. 2013, Empresas, p. B3.

Cresce interesse de estrangeiros
em fazer coproduções com o Brasil
Marta Nogueira
Do Rio
O Brasil pode tornar-se um polo mais atrativo para coproduções internacionais no mercado
audiovisual. Entre os motivos
que atraem a atenção das produtoras estrangeiras estão as dificuldades dessas empresas para
obter recursos em seus países de
origem, e a Lei 12.485/2011, que
criou cotas de coprodução brasileira na TV paga. Os produtores internacionais estão mais
propensos a contar com o dinheiro de países emergentes para suas produções, ao mesmo
tempo em que os brasileiros
querem dividir custos e ganhar
mercado em outros países.
“Hoje, a coprodução internacional é decisiva para financiar os projetos audiovisuais”, diz o assessor
internacional da Agência Nacional
do Cinema (Ancine), Eduardo Valente. Há cinco anos, disse Valente,

o país era visto como um grande
consumidor dos produtos internacionais, com participação pouco
representativa no cenário das coproduções. Essa situação mudou.
“[O Brasil] não é só um país periférico, a ser explorado como um
mercado eventual. É um possível
parceiro de negócios”, disse o assessor da Ancine no RioContentMarket, evento de conteúdo realizado no Rio na semana passada.
“Nem dá para abraçar a quantidade de oportunidades”, disse Andrea Barata Ribeiro, sócia-fundadora da O2 Filmes. Dentre os projetos internacionais de que a O2 participou está o filme “Ensaio Sobre a
Cegueira”, uma coprodução com
empresas do Canadá, Reino Unido
e Japão, exibido em 2008. O filme,
dirigido por Fernando Meirelles,
levou para as telas o romance do escritor português José Saramago.
A 02, disse Andrea, participa
de uma nova coprodução com
os mesmos parceiros de “Ensaio
Sobre a Cegueira“, mas não deu
detalhes sobre o projeto.

Sob nova direção,
Citrix diversifica
atuação no país
Software
Moacir Drska
De São Paulo

Tiago Alves, presidente do CSEM: “Acabamos de pôr o Brasil no pelotão de elite nessa área, com potencial ser sermos competitivos e ganhar escala global”

Audiovisual

Norma Garcia, da Citrix: prioridade é alinhar o Brasil ao resto do grupo

As coproduções internacionais criam a oportunidade de expor a imagem do país no mundo,
disse o fundador da Grifa Filmes,
Fernando Dias. “O valor desse
conteúdo vale milhões de vezes
mais que um anúncio que a Embratur possa comprar [em uma
TV no exterior]”, afirmou.
A Grifa Filmes fechou um contrato de € 1,5 milhão com a emissora franco-alemã Arte para a
transmissão de um programa
que vai contar a história do Brasil
por meio da culinária. O programa, que terá de 15 a 20 episódios
e estreará na França no primeiro
trimestre de 2014, será apresentado pela chef Bel Coelho.
A coprodução internacional, segundo Dias, é um meio para que o
conteúdo brasileiro seja exibido
em TVs de outros países sem a resistência que as produções internacionais eventualmente enfrentam em determinados mercados. Potencialmente, quanto
mais países estiverem envolvidos
em uma produção, maior será o

número de espectadores a que o
conteúdo estará exposto.
O modelo de cotas para coproduções na TV, que também existe
em outros países, tem provocado
polêmica no Brasil. A lei que determina a implantação desse
modelo sofreu três Ações Diretas
de Inconstitucionalidade (ADIs).
O movimento levou o ministro
Luiz Fux, relator do processo no
Supremo Tribunal Federal (STF),
a marcar duas audiências públicas sobre o assunto.
Andrea Barata Ribeiro, da O2,
disse que antes da aprovação da
lei, a produtora fazia duas séries
por ano em média. “De meados
de 2012 para cá, estamos fazendo sete séries”, afirmou. Atualmente o segmento de entretenimento responde por 30% do faturamento da empresa, com
previsão de chegar a 40% até o
fim do ano, disse a executiva. O
restante da receita vem dos filmes publicitários, que já chegaram a representar 95% do faturamento da produtora.

Em sua trajetória no mercado
de tecnologia, a americana Citrix tornou-se quase um sinônimo da virtualização de computadores. O conceito define os
softwares que permitem criar
máquinas virtuais dentro de
equipamentos físicos. Mesmo
diante dessa posição confortável, a companhia buscou meios,
nos últimos anos, para reduzir o
risco de ficar restrita a uma única vertente de negócios. Depois
de consolidar essa estratégia em
outros mercados, a empresa mira agora fortalecer esse novo direcionamento também no Brasil, com planos de expansão em
2013 que incluem a abertura de
quatro novos escritórios no país.
O novo momento da subsidiária brasileira tem raízes no processo de reestruturação das operações da Citrix na América Latina. O movimento teve início em
2012 e encontrou justificativa no
resultado reportado pela região
um ano antes. “Tivemos um forte
crescimento global em 2011,
mas a América Latina não acompanhou esse ritmo de expansão”,
disse Juan Pablo Jimenez, vicepresidente da Citrix para a América Latina e Caribe. Ex-HewlettPackard (HP), o executivo assumiu o cargo e a responsabilidade
de conduzir a reorganização na
região em março de 2012.
Nos primeiros meses na nova
função, Jimenez substituiu os executivos principais das divisões do
México e da Colômbia, essa última
responsável pelos negócios no
Norte da América do Sul. “Com
60% da receita da Citrix na América
Latina, era natural que o Brasil fosse o próximo passo dessa estratégia”, afirmou o executivo.
Seguindo o enfoque adotado
nas outras subsidiárias, a reestruturação no Brasil começou com a
troca de comando. Desde janeiro,
Norma Garcia está à frente do escritório local. A executiva — também com passagem pela HP —
substituiu Marcelo Landi, que comandava a Citrix no país desde o
fim de 2010. “Minha prioridade é
alinhar a operação à estratégia
global da Citrix e amadurecer no
país outras linhas de negócio além
da virtualização”, disse Norma.

Até há pouco tempo, a virtualização respondia por quase 100%
das vendas mundiais da Citrix,
mas hoje atinge 50%. A empresa
encerrou 2012 com uma receita
global de US$ 2,59 bilhões, 17% a
mais que em 2011.
O restante da receita da Citrix
está distribuído entre cinco segmentos. Dentro dessa relação, a
empresa elegeu duas áreas foco
para o Brasil e a América Latina.
A primeira delas é a divisão de
networking, voltada a operadoras de telecomunicações e prestadores de serviços via internet,
como por exemplo, as lojas de
aplicativos e de comércio eletrônico. As tecnologias dessa unidade permitem evitar que o volume de acessos de diferentes
fontes — como tablets, smartphones e desktops — sobrecarregue e prejudique o funcionamento desses serviços.
A outra divisão é a de gestão de
dispositivos móveis nas empresas, sejam eles das próprias companhias ou de seus funcionários.
A unidade foi criada recentemente, a partir da aquisição da
americana Zenprise. Os termos
do acordo concluído em janeiro
não foram revelados.
Para desenvolver as novas ofertas, uma das frentes escolhidas
pela Citrix foi investir na expansão de sua cobertura geográfica
no país. A empresa inaugura neste trimestre escritórios de atendimento no Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Minas Gerais e Campinas,
que vão complementar as unidades de São Paulo e Brasília.
A ampliação da rede de distribuição no Brasil é mais um elo nessa estratégia. A Citrix tem 75 parceiros no país, e a procura por outros envolverá duas prioridades:
revendas instaladas nessas novas
regiões e parceiros especializados
nas novas unidades de negócios.
Ao mesmo tempo, a empresa pretende investir em divulgação e
marketing para reposicionar a
marca, disse a executiva.
Segundo Jimenez, a Citrix vai
decidir se continuará com outra
fase de expansão de filiais no Brasil no segundo semestre. O executivo estima que a operação brasileira terá índice de crescimento
de receita superior ao da América
Latina em 2013. “A expectativa
para o Brasil é de um avanço entre
30% e 40%, enquanto na região,
esse índice é de 25% a 30%”, disse.
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