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A farmacêutica EMS tem
planos ambiciosos também
para o mercado nacional. Os
projetos de expansão do gru-
po incluem investimentos
de cerca de R$ 600 milhões
na construção de quatro no-
vas fábricas – uma delas em
Manaus (AM), que deverá
entrar em operação entre o
fim deste ano e início de
2014 – e outras três unida-
des em Brasília, com opera-
ções previstas para o início
em 2015. O laboratório ga-
nhou maior notoriedade
nos últimos anos ao lançar
no mercado versões genéri-
cas de importantes medica-
mentos no País.

Spotify explica
a músicos como
paga direitos

Vendas de tablets no País
sobem 134% em um ano

Camilo Rocha

A venda de tablets no Brasil atin-
giu 1,8 milhão de unidades no
terceiro trimestre, alta de 134%
em relação ao mesmo período
de 2012. Os números são da con-
sultoria IDC.

O estudo diz que 95% dos ta-
blets comercializados têm siste-
ma Android, do Google. O dado
evidencia que o iPad, marca de
referência desse mercado e que
utiliza o sistema iOS, tornou-se
um aparelho de nicho no País.

A culpa é do preço. O iPad
mais barato custa por volta de
R$ 1.200 e, de acordo com os
números, 85% dos tablets vendi-
dos no período tinham preço
menor que R$ 1.000.

Entre estes, os modelos de
até R$ 500 lideram as vendas,

com 63%. No mesmo período
em 2012, tinham 48% do merca-
do. Os aparelhos custando en-
tre R$ 500 e R$ 1.000 também
aumentaram sua participação,
de 12% para 22%.

Muitos desses aparelhos são
de marcas pouco conhecidas, al-
gumas estreantes no setor.
“Com um mercado crescendo a
três dígitos, muitos enxergam
oportunidade”, diz Bruno Frei-
tas, diretor de consultoria do
IDC. “Oferecem um produto li-
mitado, mas como o tablet está
na moda, acabam vendendo”.

Freitas acredita que em 2014
haverá mais produtos acessí-
veis de marcas consagradas.
“Além disso, empresas de chips
como Qualcomm e Intel ten-
dem a ajudar fabricantes a de-
senvolver novos modelos para
esse mercado”.

Preços. O preço médio baixou
2% em relação ao segundo tri-
mestre, chegando a R$ 610. Já
em relação ao mesmo período
de 2012, a queda foi de 28%, um
desconto de R$ 243.

Na outra ponta, os aparelhos
acima de R$ 1.000 ficaram com
15% do mercado. No mesmo pe-
ríodo em 2012, tinham 40%.

A expectativa para o quarto
trimestre é que o mercado al-
cance o maior volume do ano,
com 2,6 milhões de aparelhos.

No total de 2013, devem ser
vendidos 7,9 milhões de ta-
blets no ano, representando
um crescimento de 142% em re-
lação a 2012, na avaliação do
IDC. / COM REUTERS

Google enfrenta Amazon e
Microsoft no setor corporativo

Crescimento é puxado
por aparelhos com preço
até R$ 1.000, que agora
respondem por 85% do
mercado brasileiro

PARA LEMBRAR

EMS dá primeiros passos fora do País
Farmacêutica brasileira investe US$ 200 milhões e cria subsidiária nos EUA para facilitar desenvolvimento de medicamentos inovadores

CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO-25/10/2012
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Criticado por músicos respei-
tados como Thom Yorke, voca-
lista da banda Radiohead, e Da-
vid Byrne, como sendo desvan-
tajoso para os artistas, o servi-
ço de streaming de música Spo-
tify resolveu abrir seus núme-
ros para provar que pode ser
uma ferramenta lucrativa para
todas as partes.

Para isso, a empresa lançou o
site Spotify Artists, onde expli-
ca como paga os artistas.

Um texto no site explica que
US$ 1 bilhão em direitos auto-
rais já foram pagos a artistas e
que US$ 500 milhões foram re-
passados em 2013. O Spotify
quer provar que, à medida em
que a ferramenta se populariza,
os ganhos dos artistas cresce-
rão junto.

Em 2013, o Spotify afirma ter
pago entre US$ 10 mil e US$ 14
mil por 1 milhão de execuções,
superando o YouTube (US$ 5

mil por milhão de execuções).
“E isso só tende a crescer, por-
que temos só 24 milhões de
usuários hoje. Se chegarmos a
140 milhões de usuários e 40 mi-
lhões de assinantes, podere-
mos pagar cinco vezes mais”,
disse Mark Williamson, diretor
artístico do site, em entrevista
ao jornal The Guardian.

O Spotify também anunciou
uma plataforma de análise de
acessos para que artistas e em-
presários possam visualizar os
dados referentes às suas obras.

Segundo a empresa, 70% de
sua receita é destinada ao paga-
mento de direitos de publica-
ção e gravação. Cada artista tem
porcentuais específicos sobre
esses direitos, definidos por
contratos com as gravadoras e
distribuidoras de música, e rece-
be proporcionalmente com re-
lação à quantidade de execu-
ções. O Spotify diz também que
cada música escutada em seu
sistema gera entre R$ 0,02 e R$
0,03, com entre US$ 0,006 e
US$ 0,0084 indo para o artista.

O Spotify está previsto para
estrear no Brasil no primeiro se-
mestre de 2014. / C.R.

Mônica Scaramuzzo

A EMS, maior grupo farma-
cêutico de capital nacional,
oficializou ontem investi-
mento de US$ 200 milhões
nos Estados Unidos, que será
feito pela Brace Pharma, sub-
sidiária criada pela compa-
nhia brasileira em Maryland
(EUA), controlada pelo em-
presário Carlos Sanchez, pa-
ra desenvolver medicamen-
tos inovadores.

O governador do Estado de
Maryland (EUA), Martin O’Mal-
ley, reuniu-se ontem com San-
chez, na sede da farmacêutica,
em Hortolândia (SP), para dis-
cutir o projeto do laboratório
nacional no mercado norte-
americano. O’Malley, que está
em visita oficial ao País, tam-
bém participou ontem de reu-
nião com empresários na sede
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).

A Brace Pharma foi criada pe-
la EMS para investir em empre-
sas que desenvolvem medica-
mentos para tratar doenças
complexas. O primeiro aporte
da Brace será feito na empresa

de biotecnologia Gliknik, de
inovação focada em câncer e
doenças autoimunes, com pro-
dutos em fase de desenvolvi-
mento clínico (estágio avança-
do). A companhia analisa ou-
tros projetos inovadores para fa-

zer investimento no mercado
norte-americano.

A subsidiária do EMS já faz
parte da Nord (The National Or-
ganization for Rare Disorders),
uma associação de organiza-
ções de saúde voluntárias dedi-

cadas a ajudar pessoas com
doenças raras, sobretudo de ori-
gem genética, que atingem pe-
quena parte da população.

Comitê científico. Para com-
por o comitê científico da Brace

Pharma, o empresário Carlos
Sanchez, presidente do conse-
lho de administração do grupo
nacional, convidou o médico
austríaco Eric Kandel, que ga-
nhou o prêmio Nobel de medici-
na em 2000, em parceria com o

sueco Arvid Carlsson; Samuel
Broder, oncologista, pesquisa-
dor e ex-diretor do National
Cancer Institute (NCI) e co-de-
senvolvedor dos primeiros me-
dicamentos para tratamento da
Aids; e Raymond Schinazi, pro-
fessor e pesquisador da Emory
University, criador de diferen-
tes medicamentos para Aids e
hepatite, além do renomado car-
diologista brasileiro Jorge Kalil.

Biossimilares. O grupo EMS,
conhecido por ser o maior pro-
dutor de medicamentos genéri-
cos do Brasil, se consideradas
todas as empresas controladas
pelo grupo, está cada vez mais
focando seus investimentos em
medicamentos inovadores. A
farmacêutica também faz parte
da Bionovis, laboratório nacio-
nal criado a partir da joint ventu-
re entre Hypermarcas, União
Química e Aché, com 25% de fa-
tia cada, para produzir medica-
mentos biossimilares.

O “superlaboratório” nacio-
nal recebeu apoio do governo
federal para desenvolver medi-
camentos complexos que atual-
mente são importados.

Aposta. Fábrica da EMS em Hortolândia: empresa ainda é mais conhecida pelos genéricos

Companhia anuncia
ampliação de serviço de
computação na nuvem e
inicia nova briga no
mundo da tecnologia

Serviço. Data center do Google: briga com IBM e Amazon

● Realidade de mercado

Quentin Hardy
THE NEW YORK TIMES
MOUNTAIN VIEW, CALIFÓRNIA

O Google já é responsável por
boa parte da vida digital dos con-
sumidores por meio de ferra-
mentas de e-mail, de busca e pe-
lo site de vídeos YouTube. Ago-
ra, busca uma participação im-
portante do mercado corporati-
vo, prometendo baixar os pre-
ços para o armazenamento de
dados em nuvem.

O gigante das buscas tem si-
do evasivo há anos sobre seu sis-
tema público de computação
na nuvem e armazenamento de
dados que é alugado a indiví-
duos e a empresas. Agora, a em-
presa está detalhando o servi-
ço, que será oferecido para em-
presas que vão de startups a
multinacionais.

Chamado Google Compute
Engine, consiste do que a em-
presa chama de “máquinas vir-
tuais” para o armazenamento
de dados na rede, com recursos
como encriptação, suporte téc-
nico permanente e opções de
descontos.

O objetivo da companhia é
participar de um mercado bilio-
nário já disputado por outras gi-
gantes da tecnologia, como Mi-

crosoft, IBM e Amazon. É uma
batalha que deve ser disputada
ao longo dos anos e que prome-
te dar muita dor de cabeça às
companhias que hoje dominam
o setor.

A tendência atual no setor
corporativo é trocar o back-up
próprio por pelo aluguel de soft-
wares que salvam as informa-
ções na internet. Com essa mu-
dança de paradigma, empresas
de menor porte terão acesso a
supercomputadores.

Snapchat. Há o exemplo do
Snapchat, ferramenta de troca
de fotos que já recusou uma
oferta milionária do Facebook.
O serviço processa cerca de 4
mil fotos por segundo nos servi-
dores do Google, mas só tem 30
funcionários próprios.

A empresa trabalhou em con-
junto com um serviço do Goo-
gle que ajuda pequenas compa-
nhias a criar aplicações e foi es-
colhida pelo gigante das buscas
para ser um consumidor de tes-
tes em seu serviço na nuvem.

Trabalhar com o Google per-
mitiu que o Snapchat economi-
zasse muito dinheiro para pres-
tar um serviço a seus usuários.
“Eu nunca tive um servidor pró-
prio”, conta Bobby Murphy, co-
fundador e diretor técnico do
Snapchat.

Trata-se de uma grande mu-
dança em relação ao tempo em
que as companhias iniciantes
precisavam saber como cons-
truir um complexo data center
para poder ganhar mercado e
disputar o interesse dos usuá-
rios da internet.

“As coisas estão mudando
incrivelmente rápido. Hoje,
criar um novo sistema de ser-
vidores pode ser feito em um
minuto, enquanto há pouco
tempo o mesmo procedimen-
to demorava semanas para
ser instalado e testado”, diz
Chris Gaun, analista na con-
sultoria Gartner.

O serviço da Amazon na
nuvem, a Amazon Web Servi-
ces, foi provavelmente o pio-
neiro no segmento e atual-
mente domina este merca-
do. A Amazon diz ter “cente-
nas de milhares” de clientes,
sendo a maior parte deles pe-
quenos e médios empresá-
rios.

No entanto, a empresa
também conquistou grandes
nomes como o serviço de
streaming de vídeos Netflix,
que parou de construir servi-
dores próprios em 2008 e mi-
grou completamente para o
sistema da Amazon no ano
passado.

Companhiasmais tradicio-
nais, como a 3M, usam a nu-
vem pública da Microsoft,
chamada Azure, para proces-
sar imagens de 20 mil pes-
soas e companhias em 50 paí-
ses e para analisar o design
de diversos produtos. A Mi-
crosoft é capaz de processar
100 petabytes por dia, o equi-
valente a 700 anos de filmes
em alta definição.

“As pessoas começaram a
construir negócios dentro
do serviço da Amazon, mas
agora existem quatro gran-
des players neste segmen-
to”, diz o analista da Gartner.
“Há agora a chance de o tem-
po entre uma ideia e sua im-
plementação ficar ainda
mais curto.”

“Com um mercado
crescendo a três dígitos,
muitos enxergam
oportunidade. Oferecem
um produto limitado,
mas como o tablet está
na moda, acabam
vendendo.”
Bruno Freitas
DIRETOR DA CONSULTORIA IDC
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