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1.O governo brasileiro está
interessado em uma má-
quina fabricada pelo Gru-

po Bull, um construtor francês
especializado em engenharia
informática profissional. A
ideia é formar uma parceria
com transferência de tecnolo-
gia, “tanto de expertise quanto
de know-how”.

2.A decisão política para
comprar a máquina, que
pode servir do ensino

em escolas públicas até a gestão
de mísseis nucleares foi selada
há duas semanas pelo Ministé-
rio de Ciência e Tecnologia.

No País, ainda
há obstáculos
ao projeto

PARIS

O Ministério da Ciência e Tec-
nologia estuda três cidades, Bra-
sília, São Paulo e Petrópolis, no
Estado do Rio de Janeiro, para
definir qual delas receberá o su-
percomputador a ser adquirido
da França. Os critérios para a
escolha envolvem desde a adap-
tação do instituto ou universi-
dade em que a máquina será ins-
talada até a capacidade de a cida-
de fornecer energia elétrica ao
equipamento, que pode consu-

mir o equivalente a um municí-
pio de 80 mil habitantes.

Envolvido nas negociações,
Achilles Zaluar, ministro conse-
lheiro da embaixada do Brasil
em Paris, diz que a definição da
cidade que receberá o super-
computador passa pela capaci-
dade instalada de fornecimen-
to de eletricidade. “É preciso de-
finir a fonte de energia, porque
um computador desses conso-
me demais”, explica.

Ainda assim, ressalta o embai-
xador José Maurício Bustani, a
relação custo-benefício de um
calculador de alta velocidade “é
imensa”, beneficiando de esco-
las públicas a empresas públi-
cas e privadas de alta tecnolo-
gia. “O importante é o salto tec-
nológico a baixo custo e com im-
pacto em todas as áreas estraté-

gicas, sociais e econômicas. Es-
se computador serve para tudo,
porque seus cálculos são tão rá-
pidos que as capacidades de si-
mulações são extraordinárias”,
reitera. “É uma tecnologia que
dará capacidades inéditas ao
Brasil. Nossos cientistas pode-

rão trabalhar na exploração de
petróleo pela Petrobrás ou em
todas as simulações necessá-
rias para um novo projeto de
avião da Embraer. Se forem ge-
niais, terão capacidade para pla-
nejar um programa espacial,
por exemplo.”/ A.N.

Equipamento pode
ir para São Paulo,
Brasília ou Petrópolis

Não abrimos embalagens.
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nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 unidades de cada produto 
mpras acima de R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete 

 pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa 
te Kalunga: 11 3346-9966

VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

Ultrabook HP
Pavilon B060BR
Processador Core i3 de 1.8 GHz,
2 GB de memória, tela 14”,
HD de 500 GB, W8
Cód. 221623

1.999,00
R$ à vista

ou em 10x sem juros
nos cartões

0
ta

Cartuchos Originais
Linha 920 XL HP
Cód. 798431, 798432, 798433

38,90
R$ à vista

ou em 3x sem juros
nos cartões

Mochila para notebook até 15” 
UP 
Em poliéster, preta
Cód. 440693

103,90
R$ à vista

pac. c/ 1 unid.

vel

79,90
R$ à vista

ou em 3x sem juros
nos cartões

Mochila para notebook até 15”
UP
Preta
Cód. 440649

Cartuchos Originais HP
Rendem 2x mais que cartuchos recarregados
Cód.798572, 798574, 798576, 798578

19,90
R$

pac. c/ 1 unid.

à vista

PRESTE ATENÇÃO

Brasil na era dos supercomputadores
Governo negocia com empresa francesa compra de equipamento e formação de uma joint venture para desenvolvimento tecnológico

DIVULGAÇÃO

FERNANDO EICHENBERG/AG GLOBO

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT) e o Itamaraty,
por meio da Embaixada do
Brasil em Paris, finalizam um
acordo estratégico com o go-
verno da França para a aquisi-
ção de um supercomputador
de última geração, com trans-
ferência de tecnologia.

A decisão política para a com-
pra da máquina, cujos cálculos
podem servir do ensino em es-
colas públicas até a gestão de
mísseis nucleares, foi selada há
duas semanas pelo ministro
Marco Antonio Raupp, que ago-
ra busca os recursos em diferen-
tes pastas para financiar o con-
trato, avaliado em€30 milhões.

O objetivo do governo é, no
futuro, colocar o Brasil no gru-
po de países fabricantes de su-
percalculadores, que inclui ape-
nas empresas dos Estados Uni-

dos, da França, do Japão, da Chi-
na e da Rússia. O “acordo políti-
co” entre Brasília e o Palácio do
Eliseu foi confirmado ao Esta-
do pelo MCT e pelo embaixa-
dor em Paris, José Maurício Bus-
tani, um dos entusiastas da ne-
gociação.

A máquina que interessa ao
MCT é fabricada pelo Grupo
Bull, um construtor francês es-
pecializado em engenharia in-
formática profissional. Dois de
seus equipamentos, os supercal-
culadores Tera 100 e Curie, são
usados, por exemplo, pelo Co-
missariado de Energia Atômica
(CEA), órgão especializado não
só na gestão da energia nuclear
para fins civis, mas também no
arsenal atômico da França.

“O acordo está encaminha-
do”, afirma Bustani, segundo
quem o projeto prevê a compra
do núcleo do supercalculador,
seguido da criação de uma em-
presa franco-brasileira que “de-

senvolverá as próximas gera-
ções de computadores, a serem
feitas por brasileiros e france-
ses, associados”. Se o acordo fi-
nal for assinado nos próximos

dois meses, como espera o em-
baixador, em outubro ou no-
vembro o núcleo do equipamen-
to poderá estar funcionando no
Brasil. Depois disso, será neces-

sário ampliar sua capacidade de
acordo com as necessidades e
usos do País. “Não é uma sim-
ples compra da França. É uma
parceria estratégica, da mesma
forma que o submarino ou co-
mo seriam os aviões Rafale.
Eles ensinarão os brasileiros a
fazer, e a partir desse momento,
faremos juntos”, diz Bustani.

Em Brasília, Raupp não quis
conceder entrevista sobre o as-
sunto. Por meio de sua assesso-
ria de imprensa, o MCT reite-
rou que a aquisição do super-
computador “é uma necessida-
de da ciência e das empresas bra-
sileiras” e confirmou que o acor-
do está encaminhado.

“Há uma decisão para a com-
pra, pela necessidade que te-
mos, mas a engenharia financei-
ra dos € 30 milhões ainda está
sendo decidida”, disse o minis-
tério. “Não é um valor muito al-
to, mas o MCT não tem o dinhei-
ro.”

Receio. Do lado francês, o Gru-
po Bull, com sede na cidade de
Issy-les-Moulineaux, na perife-
ria de Paris, confirma a negocia-
ção, mas evita revelar os termos
do acordo. Entre os diretores
da empresa, o receio é de que a
venda do computador repita a
transação envolvendo os aviões
de caça Rafale e sofra um revés
pouco antes da assinatura.

“Neste momento não quere-
mos entrar em detalhes, por-
que é um assunto que vem sen-
do discutido entre os dois gover-
nos”, afirma um dos diretores
da empresa, que pediu para não
ser identificado enquanto o ne-
gócio não for sacramentado.
“Mas haverá transferência de
tecnologia, é claro, tanto de ex-
pertise quanto de know-how.”

Para tanto, a empresa prome-
te usar sua filial no Brasil, insta-
lada há 50 anos e que conta com
mais de 400 engenheiros. “Te-
mos todas as condições de fazer
com que esse know-how che-
gue ao brasileiro, até porque o
país já tem muito know-how na
área”, afirma o executivo.

Modelo. Quanto ao modelo a
ser vendido, existem pendên-
cias a serem definidas. Tera
100, o mais “antigo”, foi lança-
do em junho de 2010, fruto de

um investimento avaliado em€

100 milhões, financiado em con-
junto pela Bull e o governo fran-
cês, que o utiliza para fins milita-
res. Na prática, tratava-se de
um“cérebro” especialmente de-
senvolvido ligado a 4,3 mil servi-
dores que administravam jun-
tos 17,4 mil processadores In-
tel, que reunidos lhe davam
uma potência de cálculo de 1,05
petaflops – um peta é igual a 250
gigabytes. Seis meses depois de
pronto, o Tera 100 foi classifica-
do como o sexto equipamento
do gênero mais poderoso do
mundo, segundo o ranking
TOP500, especializado no te-
ma. Em 2012, seu desempenho
comparado ao dos rivais já esta-
va em declínio: 17o.º lugar.

Essa máquina foi sucedida
em fevereiro de 2012 pelo
Curie, um supercomputador
com o dobro da capacidade de
processamento de Tera 100,
criado para fins civis e milita-
res. A expectativa da Bull é de
que até 2014 a potência dos no-
vos equipamentos seja 20 a 30
vezes maior. “Tera 100 é de
2010, Curie de 2012, são quase a
pré-história”, diz o executivo
da Bull. “Qualquer que seja o
momento do acordo será algo
diferente, uma nova geração de
supercomputador.”

PARIS

As negociações para a aquisição
de um supercomputador da
Bull e para a transferência de
tecnologia já duram quatro
anos entre os governos do Bra-
sil e da França. Mas não é o lado
francês que resiste a ceder
know-how e, sim, o governo bra-
sileiro que encontra dificulda-
des para articular os ministé-
rios que poderiam se beneficiar
do equipamento.

Além dos ministérios das Re-
lações Exteriores e da Ciência
e Tecnologia, várias outras
pastas deveriam ter interesse
na aquisição da máquina, co-
mo o Ministério da Defesa,
por exemplo. O Estado apu-
rou, porém, que a missão mais
difícil nas negociações tem si-
do conscientizar diferentes
órgãos do governo brasileiro
sobre o impacto do projeto pa-

ra a pesquisa e a indústria na-
cionais.

Outro obstáculo é a concor-
rência. É grande a pressão para
que o acordo estratégico entre
os dois países não seja assinado,
porque em tese o governo e em-
presas do Brasil passariam a do-
minar a tecnologia necessária
para a construção e, posterior-
mente, a venda de máquinas si-
milares ao exterior.

“Há uma grande competição
das multinacionais da computa-
ção para que não tenhamos esse
acordo, porque passaremos a
ter autonomia em relação a
elas”, alerta José Maurício Bus-
tani, embaixador de Paris. / A.N.

Negócio é visto
como parceria

Recursos. Governo busca em diferentes ministérios os € 30 milhões necessários para financiar o supercomputador

Vantagem. ‘Importante é o salto a baixo custo’, diz Bustani

Escolha da cidade
dependerá da presença
de instituição de pesquisa
e da capacidade de
fornecimento de energia

● Mercado competitivo
“Há uma grande
competição das
multinacionais da
computação para que
não tenhamos esse
acordo, porque passaremos
a ter autonomia
em relação a elas.”
José Maurício Bustani
EMBAIXADOR DO BRASIL NA FRANÇA
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




