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Serviços Objetivo é adaptar
instalações a padrão internacional

Alog investe
R$ 25 milhões
em centros de
dados no país

ADI LEITE/VALOR

Eduardo Carvalho, da Alog: “Poderíamos ter optado por construir dois centros de dados menores, mas essas unidades geram faturamento alto para a Alog”

Moacir Drska
De São Paulo

A Alog — companhia de ori-
gem brasileira especializada em
serviços de centros de dados —
investiu R$ 25 milhões na mo-
dernização e ampliação de duas
de suas unidades no país. Cons-
truídos há mais de dez anos, os
dois centros de dados estão ins-
taladas no centro de São Paulo e
no bairro de Botafogo, no Rio de
Janeiro. Financiado com recur-
sos próprios e com linhas de cré-
dito, o aporte teve como princi-
pal objetivo adequar as duas ins-
talações aos padrões de centros
de dados da Equinix, empresa
americana do setor, que adqui-
riu o controle da Alog em 2011.
Na época, o acordo de US$ 126
milhões envolveu a compra de
52% de participação acionária.
Outros 38% foram adquiridos
pelo fundo de investimento Ri -
verwood Capital.

As reformas foram finalizadas
em março e envolveram fatores
como a duplicação da infraes-
trutura de energia elétrica e a
aquisição de 100 racks — equi -
pamentos que abrigam servido-
res — para cada unidade, já pre-
vendo novas fases de expansão
nessas instalações.

“Poderíamos ter optado por
construir dois centros de dados
de menor porte, mas essas uni-
dades têm uma localização es-
tratégica e geram um fatura-
mento muito alto para a Alog”,
afirmou Eduardo Carvalho, pre-
sidente da Alog.

Juntos, os dois centros de da-
dos respondem por 74% da re-
ceita da Alog e por 83% da sua
base de cerca de 1,4 mil clientes.
A empresa não divulga valores
absolutos de seu faturamento.
Em 2012, a Equinix registrou
uma receita de US$ 1,89 bilhão,
alta de 21% sobre 2011.

O perfil de empresas atendidas

C o m p u t a d o re s
De São Paulo

A A c e r, fabricante taiwanesa de
computadores, planeja produzir
tablets no Brasil. O projeto está em
fase de definição de local e da com-
panhia terceirizada que ficará res-
ponsável pela produção dos dispo-
sitivos. Atualmente, a Acer fabrica
notebooks e ultrabooks no país,
por meio de acordos com Flextro -
nics, Compal e Quanta, de manufa-
tura de eletrônicos. Os aparelhos
são produzidos em Jundiaí, Cam-
pinas e Sorocaba (SP). Esses locais
são avaliados para abrigar a nova
linha de produtos.

“Gostaríamos de começar a pro-

Te l efo n i a
Rafael Bitencourt e
Gustavo Brigatto
De Brasília e São Paulo

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, disse, ontem, que
de 12 a 15 cidades brasileiras con-
tarão com cobertura e oferta de
serviços de celular de quarta gera-
ção (4G) a partir de hoje. No leilão
das licenças do 4G, em 2012, a
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) definiu que até o
dia 30 de abril os serviços 4G de-
vem ser ofertados nas seis cidades-
sede da Copa das Confederações.

“As empresas têm a obrigação
de cobrir, no mínimo, 50% da área
dessas cidades”, afirmou Bernardo
ao se referir às regras de cobertura
do serviço fixadas pela Anatel. O
ministro disse, no entanto, que
muitas operadoras estão “escon -
dendo suas estratégias comer-
ciais”, o que pode gerar alguma
surpresa com novas áreas de co-
bertura além das já anunciadas e
exigidas pelo órgão regulador.

Até agora, apenas Claro e Oi
lançaram o 4G. A Claro tem o ser-
viço em funcionamento em 12 ci-
dades. Na quinta-feira, a compa-
nhia antecipou as vendas em São
Paulo. A capital paulista integra a
segunda fase da expansão do 4G
no Brasil, prevista apenas para

dezembro. No mesmo dia, a Oi
começou a vender o 4G no Rio.
Hoje, Te l e f ô n i c a / V i v o e TIM
anunciam seus planos.

De acordo com João Rezende,
presidente da Anatel, a agência co-
meça hoje a fiscalização do serviço.
Segundo ele, já foram licenciadas
cerca de 1,5 mil estações de trans-
missão de 4G no país. Rezende e
Bernardo participaram, ontem, de
solenidade de apresentação da no-
va estrutura da agência regulado-
ra. A mudança, que vinha sendo
discutida há anos, foi aprovada pe-
lo conselho diretor da Anatel na
semana passada. Ela prevê a cria-
ção de mais duas superintendên-
cias, que se juntarão às seis atuais .

O início do serviço 4G não
agradou a Proteste, associação de
defesa dos direitos dos consumi-
dores. A associação aconselha que
os brasileiros não comprem apa-
relhos e planos 4G por enquanto.
“Não é aconselhável o consumi-
dor investir em uma tecnologia
ainda cara, compatível com pou-
cos celulares e disponível em pou-
cas regiões de algumas cidades”,
escreveu a associação. De acordo
com a Proteste, o lançamento do
4G pode ser caracterizado como
propaganda enganosa, porque as
restrições de cobertura vão fazer
com que muitos usuários conti-
nuem a usar serviços baseados na
rede 3G, pagando por planos 4G.

Kodak repassa negócio de filmes a aposentados britânicos
Recuperação judicial
Louise Lucas
Financial Times, de Londres

A Eastman Ko d a k , que já foi
uma das maiores empresas dos
Estados Unidos, vai repassar a
aposentados britânicos sua ob-
soleta divisão de filmes para câ-
mera e outros ativos. Em troca,
quer apagar uma quantia esti-
mada de US$ 2,8 bilhões em pe-
didos de indenização. O plano
inovador, que põe a companhia
de 131 anos em posição para co-
meçar a sair da recuperação judi-
cial, foi acertado com gestores de
fundos de pensão britânicos.

Se aprovado pela Justiça ame-

ricana, o plano vai evitar a inter-
ferência do Fundo de Proteção de
Aposentadorias do Reino Unido,
que funciona como uma prote-
ção em relação a planos com fun-
dos insuficientes de empregado-
res insolventes. No entanto, os 15
mil membros ainda têm de acei-
tar os benefícios reduzidos.

O Plano de Aposentadorias
Kodak (KPP, nas iniciais em in-
glês), o maior credor da Kodak,
vai pagar US$ 650 milhões em
dinheiro e em ativos não pecu-
niários para assumir as divisões
de geração personalizada de
imagem e geração de imagem
de documentos.

Steven Ross, presidente da KPP,
disse que as divisões foram ava-

liadas em US$ 650 milhões e que
“os fluxos de caixa gerados por
elas nos próximos anos sugerem
que temos uma probabilidade
de sucesso muito grande de ge-
rar os benefícios que os mem-
bros obteriam no novo KPP”. An-
tonio M. Perez, presidente do
conselho de administração e
principal executivo da Kodak,
que pediu recuperação judicial
após não ter conseguido se re-
criar na era digital, disse que o
acordo possibilitará à empresa
superar vários obstáculos no ca-
minho de sua reestruturação.

“[O acordo] vai solucionar to-
das as potenciais reivindicações
em âmbito mundial, garantirá a
continuidade das operações fora

pelos dois centros de dados foi
mais um motivador para o projeto.
A unidade do centro de São Paulo,
por exemplo, fica próxima à
BM&FBovespa e sua base de clien-
tes é formada em grande parte por
empresas do mercado financeiro.
O processo de auditoria dessas
companhias para a escolha de um
prestador de serviços segue um ní-
vel elevado de exigências, o que re-
forçou a busca pela modernização
da unidade, disse Carvalho. Outro
aspecto é a maior necessidade de
disponibilidade dessas operações.

O executivo disse que o investi-
mento também vai ao encontro
dos clientes internacionais da
Equinix que estão instalando suas

operações no Brasil. Essas compa-
nhias, segundo Carvalho, buscam
um centro de dados no mesmo pa-
drão observado no exterior. Atual-
mente, as multinacionais repre-
sentam 20% da base total de clien-
tes da Alog. Os principais segmen-
tos de atuação da empresa são as
indústrias financeiras e de teleco-
municações, além dos prestadores
de serviços de internet.

O aporte segue outros dois in-
vestimentos realizados pela Alog
em 2012. O primeiro deles — de
R$ 30 milhões — foi destinado à se-
gunda fase de expansão do centro
de dados da empresa instalado em
Tamboré (SP). A nova estrutura já
está com cerca de 15% de sua capa-

cidade utilizada e a expectativa é
que atinja 100% de ocupação no
prazo de um ano. “Vamos começar
a trabalhar na terceira e quarta eta-
pas de expansão em seis meses. O
projeto ainda não está aprovado,
mas vai concentrar um investi-
mento semelhante ao da última fa-
s e”, disse Carvalho.

O segundo projeto iniciado no
ano passado foi a construção de
um centro de dados em Del Casti-
lho (RJ), com um aporte de R$ 40
milhões. A unidade entrará em
operação em agosto e atenderá
especialmente às demandas de
setores como óleo e gás.

O pano de fundo para esses in-
vestimentos é o aquecimento do

mercado de serviços de centro de
dados no Brasil. Nos últimos anos,
diversas empresas que atuam no
setor — brasileiras ou multinacio-
nais — anunciaram projetos de
construção ou expansão de seus
centros de dados. A relação inclui
nomes como L o c aw e b, A s c e n t y,
Te r r e m a r k , T-Systems e Sonda IT.

Segundo a empresa de pesqui-
sas Frost & Sullivan, o segmento
de serviços de centro de dados
movimentou US$ 1,62 bilhão em
2012 no Brasil. Em 2013, a previ-
são é de um crescimento de 11,3%,
para US$ 1,8 bilhão. “No nosso ca-
so, esperamos manter o mesmo
índice de crescimento de 2012, na
faixa de 30%”, disse Carvalho.

A partir de hoje, 4G
pode somar 15 cidades

Acer avalia fabricação local de tablets até 2014

dos EUA e fornecerá “liquidez”
para a empresa sair do regime de
recuperação judicial”, disse Pe-
rez, em uma declaração.

Alguns consultores de fundos
de pensão, no entanto, não se
mostraram tão convencidos dos
méritos do acordo e disseram que
uma transferência de ativos desse
gênero não tem precedentes. Um
acordo menor previa que a fabri-
cante de laticínios Uniq entregas-
se a maior parte de seu patrimô-
nio ao fundo de pensão; mas não
havia qualquer pagamento para-
lelo como no caso da Kodak.

“Esse é um negócio histórico
para o Regulador de Pensões bri-
t â n i c o”, disse John Ralfe, consul-
tor independente de fundos de

pensão. Ele afirmou que o Regu-
lador de Pensões, responsável
por garantir o cumprimento ple-
no e pontual das promessas de
aposentadoria, deveria produzir
um relatório que explica por que
o plano é preferível ao recebi-
mento puro e simples de uma
parcela do rendimento da liqui-
dação por meio das Justiças bri-
tânica e americana.

O órgão regulador, que esteve
envolvido em discussões por to-
do o processo de recuperação ju-
dicial, disse acreditar que “o acor-
do alcançado representa o me-
lhor resultado para os membros
do plano que se encontram em si-
tuação difícil”. Assumir o KPP bri-
tânico teria custado ao Fundo de

Proteção de Aposentadorias bri-
tânico, custeado por tributos, cer-
ca de 1 bilhão de libras esterlinas.
Em números redondos, o KPP
tem 1 bilhão de libras esterlinas
em ativos e um passivo de 3 bi-
lhões de libras esterlinas.

O pacto segue-se a esforços
envidados por outras empresas
britânicas de sanar déficits de
fundos de pensão com seus pró-
prios produtos. A processadora
britânica Dairy Crest transferiu
20 milhões de quilos de queijo
em processo de cura para seu
fundo de pensão deficitário, en-
quanto a D i a g e o, a maior fabri-
cante mundial de bebidas desti-
ladas, entrou com
uísque escocês.
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A LG começou, ontem, a vender sua
TV de 55 polegadas com tela curva.
O aparelho é feito com tecnologia
Oled, mais flexível e considerada a
sucessora dos atuais LEDs. De
acordo com a LG, a angulação de 30
graus dá mais conforto ao usuário. O
aparelho (modelo 55EA9800) será
vendido inicialmente apenas na
Coreia do Sul. O preço médio será de
US$ 13,5 mil. O lançamento em
outros países está previsto para os
próximos meses. O mercado de TVs
Oled pode chegar a 7 milhões de
unidades vendidas no mundo em
2016, estima a empresa de pesquisa
D i s p l ay S e a rc h .

dução a tempo de aproveitar o pe-
ríodo das vendas de Natal, mas tu-
do indica que a fabricação come-
çará no primeiro trimestre de
2014”, afirmou Marisa Park, dire-
tora de produtos e negócios da
Acer no Brasil. A produção local se-
gue a estratégia da Acer de ofertar
dispositivos móveis no varejo. No
exterior, a companhia ainda ofere-
ce equipamentos como computa-
dores de mesa. A ideia, disse Mari-
sa, é ganhar participação entre os
consumidores brasileiros que ado-
tam tablets como primeiro com-
putador, em vez de netbooks e no-
tebooks de preço mais acessível.

A Acer avalia oferecer tablets em
uma categoria intermediária de
recursos e preços, situada entre as

ofertas de fabricantes nacionais,
como Multilaser e SpaceBR , e dis-
positivos de grandes marcas, como
Apple e Samsung. A faixa de preços
ficaria entre R$ 500 e R$ 1 mil.

Dados da consultoria IDC mos -
tram que o mercado brasileiro fe-
chou 2012 com 3,1 milhões de ta-
blets vendidos, alta de 171% sobre
2011. Desse volume, quase 50%
custou menos de R$ 500.

Como parte do esforço, a Acer
lança seu primeiro tablet no país.
Com tela de sete polegadas, 16 gi-
gabytes de memória e sistema ope-
racional Android Jelly Bean 4.1, do
Google, o dispositivo chega ao va-
rejo na primeira quinzena de
maio, com preço sugerido de R$
799. Até o fim do ano, a compa-

nhia planeja trazer outras linhas
ao país. “Com a produção local, a
expectativa é reduzir em pelo me-
nos R$ 100 o preço do tablet no va-
r e j o”, disse Marisa.

A partir do primeiro lançamen-
to, a executiva afirmou que a ex-
pectativa é alcançar um volume
mensal de vendas de 20 mil ta-
blets. Até o fim do ano, a projeção é
de que a categoria responda por
12% das vendas locais da empresa.

A Acer não divulga a receita no
Brasil. Globalmente, a companhia
divulgou resultados preliminares
de 2012. No ano, apurou receita de
429,5 bilhões de dólares taiwane-
ses (US$ 14,7 bilhões), o que repre-
sentou uma queda de 9,6% na
comparação com 2011. (MD)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Empresas, p. B3.




