
Jornal Valor --- Página 3 da edição "13/08/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 12/08/2013@21:23:12

Terça-feira, 13 de agosto de 2013 | Valor | B3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 13/8/2013 (21:23) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Serviços Estatal estima reduzir R$ 15 milhões em
custos por ano e acelerar atendimento a autarquias

Serpro investe
R$ 9 milhões para
criar sua ‘n u v e m’

ROBERTO JAYME/VALOR

Marcos Mazoni, do Serpro: “Não podemos esperar as mudanças no mundo jurídico, ou o Estado fica muito atra s a d o”

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Com um investimento de
R$ 9 milhões realizado neste ano,
o Serviço Federal de Processa-
mento de Dados (Serpro), com-
panhia de tecnologia da informa-
ção do governo federal, começa
em setembro a oferecer serviços
no modelo de computação em
nuvem a seus 30 clientes. Com a
abordagem, o objetivo é acelerar
o atendimento aos projetos das
autarquias e reduzir em R$ 15 mi-
lhões por ano o gasto com a com-
pra de novos equipamentos para
os seus centros de dados.

No modelo da computação em
nuvem, os sistemas ficam acessí-
veis aos clientes por meio de uma
conexão à internet, sem a neces-
sidade de instalá-los na própria
máquina. A abordagem traz pra-
ticidade e redução de custos, já
que a cobrança é feita por meio

de uma assinatura mensal, e não
pelo projeto como um todo.

Para quem oferece esse tipo de
serviço, a nuvem tem como princi-
pal vantagem o uso mais racional
da infraestrutura. Tradicional-
mente, cada serviço oferecido por
uma empresa precisa de uma es-
trutura específica. Isso significa
que se a demanda é menor que a
esperada, os equipamentos ficam
ociosos. Se a demanda supera as
expectativas, a qualidade do servi-
ço fica comprometida, pois não há
capacidade suficiente para fazer
uma alteração rapidamente. Com
a nuvem, essa questão é mais bem
balanceada. A infraestrutura passa
a ser única para vários serviços. Por
meio de diferentes sistemas e téc-
nicas, a capacidade da estrutura é
automaticamente direcionado a
um determinado serviço.

Um dos exemplos disso é o
atendimento ao programa de Ci-
dades Digitais, do Ministério das

Comunicações, um dos primeiros
a migrar para a nova abordagem
do Serpro, a partir de outubro. Pe-
lo contrato atual, a estatal oferece
ao ministério uma capacidade fi-
xa que é compartilhada entre as
prefeituras. Se a demanda é mui-
to alta, ou algum problema acon-
tece com os equipamentos, a qua-
lidade fica comprometida.

No modelo de nuvem, disse
Marcos Mazoni, presidente do Ser-
pro, o ministério passa a ter um
contrato de atendimento a um de-
terminado número de prefeituras.
Nesse caso, cabe ao Serpro deter-
minar a infraestrutura necessária
para que tudo funcione bem. “A
preocupação passa a ser a preser-
vação do serviço com qualidade, e
não apenas manter a estrutura
f u n c i o n a n d o”, disse Mazoni ao Va -
lor. “O objetivo é que no futuro
não haja quedas de sistemas.”

Além de uma mudança na for-
ma de atuar da companhia, a ado-

ção da nuvem também pode criar
novos modelos de cobrança pelos
serviços. Hoje, pelas regras do go-
verno, os 5 mil serviços prestados
pelo Serpro só podem ter variações
de preço de 25% para mais ou para
menos do valor inicial contratado.
Com a nuvem, que tem um mode-
lo de cobrança por número de
usuários, ou quantidade de recur-
sos usados, os valores podem ficar
fora dessa faixa. De acordo com
Mazoni, a ideia é trabalhar com a
venda de pacotes para cumprir a
legislação, mas também buscar
mudanças na lei. “O que entende-
mos é que não podemos esperar as
mudanças no mundo jurídico pa-
ra ter essa movimentação, senão o
Estado fica muito atrasado”, disse.

Segundo Mazoni, não há in-
tenção de migrar tudo que o Ser-
pro faz para a nuvem. A ideia é
avaliar caso a caso, para decidir o
que se adapta melhor ao modelo.
“O recebimento das declarações

de Imposto de Renda, por exem-
plo, não faz muito sentido, por
ser um recebimento de informa-
ção. Mas guardar os dados do im-
posto de uma pessoa na nuvem
parece interessante”, disse.

O projeto da nuvem do Serpro
foi desenvolvido por profissio-
nais da própria estatal e executa-
do com sistemas de software livre
— que não pertencem a nenhuma
empresa e podem ser alterados li-
vremente, sem a necessidade de
pagamento de licenças.

O investimento de R$ 9 mi-
lhões incluiu a compra de equi-
pamentos de rede, máquinas pa-
ra armazenar informações, siste-
mas de segurança e a contratação
de um link de dados de 10 giga-
bits por segundo (Gbps) para li-
gar os três centros de dados da
companhia que funcionarão co-
mo estrutura do serviço. É a mes-
ma capacidade que liga as 11
unidades regionais da compa-

nhia. O Serpro tem 11,5 mil fun-
cionários e receita anual de R$ 2
bilhões. O investimento em no-
vas tecnologias e equipamentos
gira em torno de 10% deste total.

Segundo Mazoni, a iniciativa
faz parte de um projeto mais am-
plo do Serpro de se adaptar a al-
gumas das principais tendências
do mundo da tecnologia. No pla-
nejamento até 2020, além da nu-
vem, estão na pauta temas como
mobilidade, redes sociais e o ge-
renciamento e a análise de gran-
des volumes de dados, fenômeno
conhecido como Big Data. Nas
áreas de mobilidade e redes so-
ciais, o Serpro já desenvolveu ini-
ciativas como o aplicativo da Re-
ceita Federal para smartphones e
uma parte do ‘Pa r t i c i p a t ó r i o’, site
do governo federal para a discus-
são de políticas públicas com o
público jovem. Nas próximas se-
manas serão apresentados os pri-
meiros serviços de Big Data.

SP Ventures lançará segundo fundoCLAUDIO BELLI/VALOR

Francisco Jardim, da SP Ventures: fundo terá R$ 100 milhões em recursos

I n ova ç ã o
Cibelle Bouças
De São Paulo

Depois de se dedicar a investi-
mentos de capital-semente — vol -
tados a companhias nascentes —,
a SP Ventures, gestora de fundos
de investimentos com foco em
empresas do Estado de São Paulo,
se prepara para lançar um fundo
de venture capital de R$ 100 mi-
lhões, no fim do mês. Os fundos
de venture capital têm por meta
fazer aportes em empresas com
receita anual entre R$ 2 milhões e
R$ 10 milhões para acelerar o
processo de expansão.

O novo fundo, cujo nome ainda
é mantido em sigilo, tem como fo-
co companhias inovadoras com
sede no Estado de São Paulo. Fran-
cisco Jardim, sócio-fundador da SP

Ventures, disse que o recurso já foi
captado e a maior parte do mon-
tante vem de recursos públicos.

A SP Ventures é gestora do Cria-
tec SP, fundo de capital-semente
criado em 2007, com R$ 22 mi-
lhões em recursos do BNDES e do
Banco do Nordeste. O fundo Cria-
tec SP tem duração de dez anos.
Entre 2007 e 2011, a gestora reali-
zou os aportes e, a partir de então,
entrou na fase de desinvestimento.
Entre as empresas do portfólio, a
SP Ventures vendeu à Intel Capital
a participação que detinha na Geo -
fusion, que desenvolve software
como serviço para análise de perfis
de consumo a grupos de varejo.

Na carteira do fundo também
estão as empresas Enalta, de auto-
mação agrícola; Magnamed, que
fabrica ventiladores pulmonares;
Bug, especializada em controle
biológico de pragas; Imeve, de pro-

bióticos; CVD Vale, que produz
diamantes sintéticos para o setor
industrial; BR3 Agrobiotecnolo-
gia, de biodefensivos; e I nv i r o n ,
que desenvolve software para ges-
tão de conteúdo. A SP Ventures ne-
gocia a venda de sua participação
nessas companhias para outros
fundos ou para companhias.

De acordo com Jardim, o foco do
novo fundo está em companhias
das mesmas áreas de interesse do
Criatec SP, que são agronegócios,
tecnologia da informação (TI), tec-
nologia para saúde e novos mate-
riais. O tempo de operação do fun-
do, no entanto, será menor, de oito
anos, sendo quatro anos de inves-
timento e o restante para a venda
da participação.

O alvo do novo fundo são com-
panhias com uma receita anual de
até R$ 18 milhões. No caso de com-
panhias com receita anual de até

R$ 3,6 milhões, o fundo vai investir
um recurso equivalente a até 80%
do valor da empresa. Para empre-
sas com receita entre R$ 3,6 mi-
lhões e R$ 18 milhões, o fundo po-
de adquirir até 20% do capital.

Jardim disse que planeja investir
em 20 companhias, com aportes
entre R$ 2 milhões e R$ 6 milhões.
“A expectativa é fechar pelo menos
um acordo até o fim deste ano”,
afirmou o executivo.

O sócio da SP Ventures estima
que pelo menos um terço do capi-
tal do novo fundo seja aplicado em
companhias de agronegócio. No
caso do Criatec SP, metade dos re-
cursos tiveram como destino em-
presas desse setor. “O agronegócio
é o verdadeiro Vale do Silício de
São Paulo, com centros de pesqui-
sa internacionais e empreendedo-
res que lidam melhor com o fra-
casso e o recomeço”, disse Jardim.

Infortúnios põem em dúvida futuro da BlackBerry
Smartphones
Daniel Thomas e Paul Taylor
Financial Times, de Londres
e Nova York

Não há refúgio possível no bru-
talmente competitivo mercado de
smartphones. A BlackBerr y sem -
pre enfrentou grandes dificulda-
des para recuperar participação de
mercado, mas foi, no fim das con-
tas, desiludida pela questão de vi-
da ou morte que foi o remodela-
mento de seus aparelhos com tela
sensível ao toque, que receberam
análises desencontradas e tiveram
vendas iniciais precárias.

Um apelo do principal executi-
vo da BlackBerry, Thorsten Heins,
na assembleia anual de acionistas,
em julho, para que se desse mais
tempo ao grupo, não teve resso-
nância junto à base de acionistas,
há muito sofrida. O preço das
ações do grupo recuou quase 38%
nos últimos três meses, o que atri-
bui a seu patrimônio o valor de
apenas US$ 5,3 bilhões.

Ainda há três meses, a BlackBer-
ry (na época chamada Research In
Motion) valia mais de US$ 41 bi-
lhões e era considerada o carro-
chefe das empresas canadenses de
tecnologia, após a falência da Nor -
tel Networks.

O surpreendente prejuízo tri-
mestral divulgado em junho cha-
mou a atenção para a paralisia da
estratégia de recuperação, com
quedas na participação no merca-
do de smartphones, que vem em

forte crescimento. O plano de ação
deixou o grupo para trás até mes-
mo de pequenos concorrentes
nesse produto, como a Nokia.

Heins diz que a BlackBerry ain-
da está nos primeiros estágios de
uma transição, mas os analistas
advertiram sistematicamente que
o mercado pode não lhe dar tem-
po para concluir o plano.

Uma das questões é se o grupo
deixou a estratégia para um perío-
do tardio demais. As avaliações de
seus ativos, como sua carteira de
patentes, despencaram nos últi-
mos 12 meses, e a base de clientes
perde interesse rapidamente.

Analistas do banco Berenberg
dizem que a BlackBerry tem algu-
ma propriedade intelectual de pe-
so — após ter adquirido US$ 4,5 bi-
lhões de bens intangíveis nos últi-
mos cinco anos —, mas alguns
acreditam que suas patentes não
valem mais que US$ 1,2 bilhão. O
Berenberg destaca também “certa
tecnologia de compressão e de se-
gurança atraentes”.

Além disso, a BlackBerry tinha
uma base mundial de assinantes
fiel, mas até isso está em queda li-
vre. O número de assinantes caiu
para 72 milhões no último trimes-
tre, uma queda de 4 milhões em re-
lação ao trimestre anterior, no mo-
mento em que tanto os clientes
empresariais quanto os consumi-
dores abandonaram o barco.

“Infelizmente para a base rema-
nescente de fiéis da BlackBerry, is-
so parece um prenúncio do fim,
uma vez que as vendas de seus apa-

relhos BB10 não indicam que a
plataforma vá reconquistar parti-
cipação de mercado significativa”,
disse Charles Golvin, da empresa
de pesquisa Forrester Research.

“Mesmo assim, a empresa conta
com uma série de recursos, como
seu [sistema operacional] QNX, o
software BES, a marca BBM e pro-
priedade intelectual – eles são, sem
dúvida, valiosos, mas o que não es-
tá claro é se todos mantêm valor
como entidade autônoma ou co-
mo partes”, acrescentou Golvin.

Apesar do lançamento dos apa-
relhos BB10, o grupo não dá sinal
de tirar clientes das líderes do mer-
cado. O sistema operacional An-
droid, do Google, em especial, con-
tinua a crescer rapidamente e é
usado por quatro em cada cinco
smartphones vendidos. As anêmi-
cas vendas do BB10 não consegui-
ram até agora neutralizar os efei-
tos da desaceleração das vendas
dos BlackBerry 7, mais antigos, que
fizeram sucesso com usuários de-
vido ao serviço de mensagens Bla-
ckBerry, gratuito e seguro. Tiveram
sucesso também nos departamen-
tos de tecnologia da informação
das empresas devido a seus recur-
sos de segurança e administrabili-
dade — vantagens sistematica-
mente corroídas pelas concorren-
tes, entre as quais a Samsung.

Por outro lado, a tendência em
favor de as pessoas levarem seus
próprios aparelhos para o local de
trabalho impulsionou a participa-
ção de mercado dos iPhones da
Apple e dos dispositivos com o sis-
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tema operacional Android, entre
eles a família Galaxy, da Samsung,
principalmente nos EUA.

A participação de mercado da
empresa recuou no segundo tri-
mestre para menos de 3%, segundo
a consultoria IDC, ante quase 5%
no mesmo trimestre do ano passa-
do. A IDC disse, no entanto, que a
nova plataforma da empresa ain-
da estava em seu período inicial e
que a BlackBerry precisaria de
tempo e de recursos para “catequi -
zar mais usuários finais”.

A maioria dos analistas encarou
o lançamento do sistema opera-
cional BB10, no fim de janeiro, e de
dois novos aparelhos — o Z10 e o
Q10 — como um esforço de vida ou
morte de Heins e sua nova equipe
de gestão. A maior parte deles aler-
tou para o fato de que a BlackBerry
se defrontava com um futuro in-
certo caso o BlackBerry não conse-
guisse arrebatar a imaginação da
base fiel e reconquistasse parte dos
clientes que a empresa perdeu.

Se isso não desse certo, adverti-
ram, a BlackBerry se arriscava a se
tornar uma participante de nicho
num mercado puxado pela escala
– ou alvo de tomada de controle.
Mas muitos compradores poten-
ciais – como Samsung, Microsoft,
Nokia e Lenovo – se excluíram des-
sa possibilidade desde 2012.

Em decorrência disso, as espe-
culações recentes concentraram-
se numa potencial compra respal-
dada por empresas de aquisições
de participações. Essas especula-
ções se intensificaram ontem

quando Prem Watsa, que gere a se-
guradora e empresa financeira Fai -
fax Financial do Canadá e é um dos
maiores acionistas da BlackBerry,
pediu afastamento do conselho da
BlackBerry devido a “potenciais
conflitos de interesse”. Watsa, que
detém uma participação de apro-
ximadamente 10% na empresa,
disse não ter “qualquer intenção
atual” de vender, apesar das recen-
tes dificuldades da empresa.

No entanto, os problemas que a
BlackBerry enfrentou como em-
presa de capital aberto não ten-
dem a ser solucionados com a mu-
dança para uma empresa de capi-
tal fechado. Alguns bancos ques-
tionam quem compraria o grupo.
Outros destacam que os potenciais
pretendentes à compra fariam me-
lhor em esperar a empresa falir pa-
ra comprar os ativos que quiserem.
(Tradução de Rachel
Wa r s z a w s k i )

No Brasil, foco
está em novos
prog ramas
De São Paulo

Enquanto o conselho da Black -
Berr y decide os rumos globais da
companhia, no Brasil, a subsidiá-
ria se esforça para que as vendas de
seus smartphones decolem e para
expandir sua rede de desenvolve-
dores de software.

Na semana passada, a compa-
nhia inaugurou no Rio de Janeiro
um centro para desenvolvimento
de aplicativos em parceria com a
PUC-Rio. A BlackBerry já possuía
centros semelhantes em São Paulo,
Recife e Maceió. A fabricante cana-
dense também lançou uma página
na sua loja virtual BlackBerry
World para oferecer aplicativos
voltados ao público brasileiro.

No país, existem aproximada-
mente 5 mil profissionais e empre-
sas desenvolvendo aplicativos pa-
ra celulares da marca BlackBerry.
Os aplicativos são o principal atra-
tivo dos smartphones. E, enquanto
a BlackBerry oferece pouco mais
de 100 mil aplicativos em sua loja
virtual, a Apple dispõe de 800 mil e
o Google, 700 mil, segundo a con-
sultoria D i s t i m o.

No Brasil, a BlackBerry já res-
pondeu por 80% do mercado em-
presarial de smartphones, mas,
atualmente, sua participação no
segmento é de 42%. No mercado
total de smartphones, sua partici-
pação em agosto foi de 0,43%, se-
gundo a Stat Counter. (CB)
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