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Ranking global de TI
Brasil volta a crescer
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Brasil avança em competitividade
Est u d o
Moacir Drska
De São Paulo

O Brasil melhorou cinco posi-
ções no relatório global de tecno-
logia da informação divulgado on-
tem pelo Fórum Econômico Mun-
dial (WEF, na sigla em inglês). De-
pois de passar da 56a para a 65a co -
locação em 2012, o país deu sinais
de recuperação e ficou com a 60a

posição na nova edição do estudo.
A Finlândia assumiu a liderança e
desbancou a Suécia, que foi para o
3o lugar. Cingapura se manteve 2o,
enquanto Holanda e Noruega
avançaram uma posição e comple-
tam a relação dos cinco primeiros
mercados na pesquisa.

Realizado em parceria com 167
organizações em todo o mundo, o
estudo avaliou os impactos da tec-
nologia da informação e comuni-

cações (TIC) para o desenvolvi-
mento e a competitividade de 144
países. O relatório é baseado na
análise de quatro vertentes: in-
fraestrutura, qualificação e custo
de acesso à tecnologia; preparo de
governos, empresas e pessoas para
o uso da TIC; ambiente de inova-
ção, de negócios, político e regula-
tório; e impactos econômicos e so-
ciais gerados pela tecnologia.

A nova posição do Brasil é refle-
xo direto dos avanços observados
na oferta e no acesso à infraestru-
tura de TIC. Nesse quesito, o país
saiu da 68a colocação, há um ano,
para a 62a. Mas, a pesquisa ressalta
novos barreiras para que o país
consiga usar essas melhorias a seu
favor e alcançar um novo estágio
de competitividade. “O grande
gargalo começa a ser a formação
de profissionais capazes de atuar
nos novos modelos de negócios
que a tecnologia tende a impulsio-

nar ”, disse ao Va l o r Eric Camarano,
diretor-presidente do Movimento
Brasil Competitivo, parceiro local
da WEF na pesquisa.

O relatório mostra que em ter-
mos de preparo para o uso da tec-
nologia, o Brasil ficou na 91a po -
sição, ante a 86a no ano passado.

As questões regulatórias e o am-
biente de incentivo à inovação são
indicados como essenciais para
que o Brasil consiga galgar novas
posições no ranking. Nesses temas,
o país passou da 101a posição em
2012 para a 107a.

No plano da inovação, Cama-
rano destacou as recentes inicia-
tivas do governo federal para am-
pliar a oferta de recursos voltados
à pesquisa e desenvolvimento.
Em contrapartida, o diretor des-
tacou a necessidade de tratar ou-
tras questões, como a simplifica-
ção da estrutura de custos sobre o
setor e a maior aproximação en-

tre as universidades e o setor pri-
vado. “Temos uma integração
maior entre a academia e o mer-
cado em segmentos como óleo e
gás, mas no geral, essa conexão
ainda é muito precária”, afirmou.

Entre os países da América La-
tina e Caribe, o Brasil foi supera-
do pelo Chile, Porto Rico, Barba-
dos, Panamá, Uruguai e Costa Ri-
ca. Em relação aos BRICs, o país fi-
cou atrás de Rússia e China, e à
frente da Índia e África do Sul.

Na avaliação de Camarano, es-
ses dados expõem o fato de que o
Brasil ainda não apresenta dife-
rencial de competitividade e de
atração de investimentos no ma-
pa global de tecnologia, e que es-
tá no mesmo nível de vizinhos da
região. “Houve avanços impor-
tantes. O que questionamos é se
estão acontecendo na velocidade
adequada para que o Brasil se
destaque nesse cenário”, disse.

Frost & Sullivan inclui tendências
recentes em pesquisas de mercado
Serviços
Cibelle Bouças
De São Paulo

“Muitas vezes, as pessoas não sa-
bem o que querem até você mos-
trar a elas.” A frase de Steve Woz-
niak, cofundador da Apple, mostra
uma dificuldade da inovação: pro-
dutos e serviços novos, sem simila-
res no mercado, podem resultar
em sucessos estrondosos, mas
também em fiascos espetaculares.
Às vezes, mesmo às vésperas de um
lançamento, é difícil prever qual
dessas rotas será percorrida. É por
isso que muitas consultorias prefe-
rem aguardar que novos negócios
ganhem relevância até começar a
monitorá-los. A Frost & Sullivan
decidiu seguir uma linha diferen-
te: em seus serviços também estão
incluídas tecnologias recentes, cu-
jo potencial é tão grande quanto
arriscado. Algumas dessas pesqui-
sas serão feitas no Brasil a partir
deste ano.

Uma das linhas de trabalho
consiste na avaliação de negó-

cios que surgiram da integração
de setores, disse Cristiano Zaroni,
diretor-geral da Frost & Sullivan
para América Latina. Como
exemplo, ele cita as tecnologias
de cuidados que reuniram seto-
res de saúde, equipamentos,
software e serviços. Outro exem-
plo é o carro elétrico, que inte-
grou os setores automotivo, de
energia e tecnologia. “A análise
da dinâmica do mercado traz ga-
nhos para as companhias. Basear
o trabalho de consultoria na
oferta pura de dados não faz
mais sentido”, afirmou Zaroni.

Atualmente, a Frost & Sullivan
avalia 40 tecnologias com alto
potencial de inovação e cresci-
mento. A escolha dessas áreas ba-
seia-se em informações coleta-
das com as empresas por uma
equipe de 200 analistas, distri-
buídos em 43 escritórios no
mundo. Na América Latina, a
equipe é formada por 80 especia-
listas, 40 dos quais no Brasil.

Na América Latina, a equipe de-
dica-se às áreas de tecnologia e co-
municações empresariais; saúde;

energia (óleo e gás, redes de trans-
missão e sistemas inteligentes);
químicos, materiais e alimentos;
automotivo e transportes. No Bra-
sil, a Frost & Sullivan já atuava nas
quatro primeiras áreas e começou
a fazer pesquisa e oferecer consul-
toria nas áreas automotiva e de
transportes. A companhia tam-
bém planeja expandir a atuação
com o setor público, com foco em
projetos para o governo federal e
governos estaduais. “Outra área
nova é a de planejamento estraté-
gico em materiais e mineração”,
afirmou Zaroni.

A Frost & Sullivan pretende in-
cluir o Brasil na lista de países em
que realiza pesquisas sobre ino-
vações visionárias em 16 setores
diferentes. Essas pesquisas já
eram realizadas antes nos Esta-
dos Unidos, na Europa e em paí-
ses da Ásia. Para 2014, o executi-
vo prevê começar a oferecer no
Brasil serviços financeiros e de
consultoria para incubadoras de
empresas, companhias novatas e
fundos de investimento.

Fundada em 1961, a Frost &

Sullivan nasceu com o objetivo
de fazer pesquisas de mercado. A
partir dos anos 90, estendeu a li-
nha de estudos e incluiu análises
de oportunidades de crescimen-
to em mercados emergentes e
planejamento estratégico de
longo prazo para companhias e
governos. Atualmente, a Frost &
Sullivan realiza consultorias fi-
nanceira e de inovação para com-
panhias, pesquisa e análise eco-
nométrica para indústrias e de-
senvolve estudos sobre evolução
de mercado e previsões sobre tec-
nologias inovadoras.

Esse trabalho é feito em 12 áreas
de negócios, incluindo os setores
aeroespacial e de defesa, automo-
tivo e de transportes, químico, de
energia, ambiente e tecnologias de
construção, saúde, automação in-
dustrial, tecnologia da informação
(TI), medição e instrumentação.
No país, a consultoria atende apro-
ximadamente a mil clientes em-
presariais, incluindo 200 de gran-
de porte. Em três anos, a consulto-
ria cresceu a taxas de dois dígitos
na América Latina, disse Zaroni.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Cristiano Zaroni, diretor-geral da Frost & Sullivan na AL: dinâmica de mercado

Est rat é g i a Servidores e máquinas
de armazenagem serão feitos em Itu

Lenovo vai
produzir
novas linhas
no Brasil

CLAUDIO BELLI/VALOR

Dan Stone, presidente da Lenovo no Brasil: fábrica no interior de São Paulo é a primeira da companhia no mundo a combinar diferentes linhas de produtos

Gustavo Brigatto
De São Paulo

A fabricante chinesa de equi-
pamentos Lenovo planeja iniciar
a fabricação de mais dois produ-
tos no Brasil: equipamentos de
armazenagem de dados e servi-
dores — máquinas usadas por
empresas para o processamento
de informações. A companhia
não revela o valor do investimen-
to. A produção será feita na uni-
dade que a companhia inaugu-
rou recentemente na cidade de
Itu (SP). “Até o fim de 2013 tere-
mos um portfólio completo para
oferecer ao mercado”, disse Dan
Stone, presidente da Lenovo no
país, ao Va l o r .

A fábrica de Itu entrou em
operação no fim de janeiro e foi
construída com investimento de
US$ 30 milhões feito em 2012.
“É a única fábrica onde fazemos
tudo em uma só unidade. Geral-
mente fazemos coisas diferentes
em locais diferentes, mas aqui

fazemos de tudo em um só espa-
ço. E isso nos dá flexibilidade pa-
ra atender o mercado brasilei-
r o”, afirmou Stone.

De acordo com o executivo, a
fábrica de Itu — onde também fi-
ca o centro de logística da com-
panhia — tem 300 pessoas e esta-
rá em pleno funcionamento no
fim de maio. Hoje, a Lenovo
monta no Brasil notebooks e
desktops sob a marca Lenovo,
além de TVs, celulares e compu-
tadores por meio da CCE, adqui-
rida em setembro do ano passa-
do por US$ 147 milhões.

De acordo com Stone, a inte-
gração com a companhia brasi-
leira está sendo feito por etapas,
levando em consideração o que
cada empresa faz de melhor. “A
abordagem da Lenovo em aqui-
sições não é de fazer mudanças
sem necessidade. Se vemos que
uma parte do negócio funciona
melhor como está, deixamos as-
s i m”, disse.

A Lenovo está fazendo uma

reforma completa na sede da
CCE, um prédio localizado na
zona norte de São Paulo. A ideia,
segundo o executivo, é centrali-
zar nessas instalações tudo o
que for relacionado aos produ-
tos vendidos aos consumidores
residenciais, como TVs e celula-
res. No escritório da Lenovo, na
zona sul da capital, ficarão as de-
cisões sobre os equipamentos
para empresas, como os compu-
tadores da linha ThinkPad.

No mesmo local está a área de
venda de equipamentos de arma-
zenagem de dados da marca Iome-
ga. Essas linhas de produtos foram
adicionadas recentemente ao
portfólio da Lenovo por meio de
uma joint venture global com a fa-
bricante americana EMC — dona
da Iomega desde 2008. Pelo acor-

do, foi criada uma nova compa-
nhia, a LenovoEMC, que ficará res-
ponsável pelos produtos que a Io-
mega fazia. As duas companhias
vão compartilhar o desenvolvi-
mento de novos produtos e pode-
rão vender equipamentos por
meio de suas próprias equipes.

A LenovoEMC tem produtos
que podem ser usados por con-
sumidores residenciais e empre-
sas de pequeno e médio portes.
No Brasil, a Lenovo vai montar
apenas os equipamentos para re-
sidências e pequenas empresas,
conhecidos como network atta-
ched storage, ou NAS, na sigla em
inglês. Os produtos que chega-
vam ao eram país importados.

A expansão das atividades da
Lenovo no Brasil é ensaiada des-
de 2008, quando a companhia

fez uma proposta de compra da
Positivo Informática, negócio
que não foi concluído. No ano
passado, os planos começaram a
ganhar força com o investimen-
to na fábrica de Itu e a compra
da CCE. Em entrevista ao Va l o r
na época da aquisição da CCE,
Stone afirmou que a Lenovo pas-
saria a ter uma receita superior a
R$ 2 bilhões no país.

A estratégia global da compa-
nhia chinesa — segunda maior
vendedora de PCs do mundo — é
diversificar a oferta ao adicionar
produtos como tablets, TVs e ce-
lulares. No Brasil, a companhia
pretende atuar com duas marcas:
a linha da CCE para produtos com
preços acessíveis e a Lenovo, com
equipamentos mais caros. “Va -
mos ter de tudo sob cada marca; é

só uma questão de planejar os
lançamentos”, disse Stone.

Nas próximas semanas, serão
lançados novos smartphones da
CCE, que estavam em desenvolvi-
mento antes da aquisição pela Le-
novo. De acordo com Stone, até o
Natal podem chegar às pratelei-
ras produtos criados em coopera-
ção com equipes de pesquisa e
desenvolvimento da Lenovo na
China, ou na Europa. O uso de tec-
nologias de empresas do grupo
não significa, no entanto, que a
CCE terá que seguir cronogramas
pré-estabelecidos para seus lan-
çamentos. “A CCE vai manter os
relacionamentos com os fornece-
dores que ela já tinha e continua-
rá a desenvolver produtos volta-
dos especificamente para o mer-
cado brasileiro”, disse Stone.

Curta

Net faz emissão de notas
O conselho de administração

da Net aprovou a realização de
uma segunda emissão de notas
promissórias comerciais, no va-
lor de até R$ 680 milhões. Os re-
cursos captados serão usados no
pagamento das obrigações refe-
rentes ao resgate da primeira
emissão de notas, realizada no
ano passado. A companhia vai
emitir até 68 notas promissó-
rias, com valor nominal unitário
de R$ 10 milhões e vencimento
em 360 dias a partir da data da
emissão. A remuneração fixada
será equivalente a 103,75% da
variação acumulada das taxas
médias diárias dos Depósitos In-
terfinanceiros (DI) de um dia,
“over extra grupo”. O valor uni-
tário nominal não sofrerá atua-
lização monetária. O Banco Bra-
desco BBI será responsável por
coordenar e efetuar a distribui-
ção das notas promissórias ao
público investidor.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2013, Empresas, p. B3.




