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Microsoft abre novo centro de dados no país
LUIS USHIROBIRA/VALOR

Mariano de Beer, presidente da Microsoft: Brasil é um dos dez mercados mais importantes para a companhia no mundo

Serviços
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Microsoft anunciou, ontem, a
instalação de seu segundo centro
de dados no Brasil. A unidade será
usada para oferecer serviços como
armazenamento de dados e a ca-
pacidade de processar informa-
ções sob demanda para empresas.

Organizadas sob uma unidade
de negócios batizada de Windows
Azure, essas ofertas fazem parte da
estratégia da Microsoft de reforçar
sua presença no mundo da com-
putação em nuvem, modelo sob o
qual companhias contratam de
terceiros a infraestrutura de tecno-
logia que precisam para operar. O
acesso é feito por meio de uma co-
nexão à internet e o pagamento é
proporcional ao uso. Em 2011 a
Microsoft havia instalado no país
um centro de dados para vender o
pacote Office sob o mesmo mode-
lo — o Office 365.

O novo centro, que ficará no Es-
tado de São Paulo, entrou em fase
de testes finais com 30 empresas e
tem previsão de estar em pleno
funcionamento no primeiro se-
mestre de 2014. O investimento
não foi revelado. Disponível no
Brasil desde 2010, o Azure tem
atualmente 3,5 mil usuários. O
Brasil é o sexto país a ter uma in-
fraestrutura local para os produtos
do Azure. Com a nova unidade, a
Microsoft chegará a nove centros
de dados para o Azure no mundo.

O gerente-geral da área de nu-
vem da companhia, André Eche-
verria, disse que o investimento
não está relacionado ao projeto
de lei, atualmente em tramita-
ção, que obriga que o armazena-

mento de dados de cidadãos bra-
sileiros seja feito em centros de
dados localizados no país.

“Os estudos vinham sendo fei-
tos há dois anos e os acertos fi-
nais ocorreram nos últimos dois
meses. Mas os debates sobre no-

vas regras não influenciaram na
d e c i s ã o”, afirmou Echeverria.

Segundo a Microsoft, o centro
no Brasil permitirá que as empre-
sas acessem suas informações no
Azure até 20 vezes mais rápido
do que ocorre hoje (já que os da-

dos não precisarão viajar o mun-
do pelas redes de telefonia), além
de permitir um suporte local em
caso de problemas.

“A Microsoft está fazendo com
que o Brasil seja um reflexo do
que ela faz no mundo. O país é um

dos 10 mercados mais importan-
tes e um dos grandes investimen-
tos para o futuro”, disse Mariano
de Beer, presidente da compa-
nhia no Brasil, durante evento
com jornalistas em São Paulo. Foi
o primeiro encontro do executivo
com a imprensa desde que assu-
miu o cargo, em 1o de agosto.

Egresso da unidade de educa-
ção do Grupo RBS e com mais de
dez anos de experiência na Tele -
fônica, Beer disse ao Va l o r que
sua contratação está em linha
com a estratégia da Microsoft de
afastar-se do modelo de venda de
licenças de software e tornar-se
uma companhia voltada à venda
de serviços e dispositivos como
telefones, tablets e o videogame
Xbox. “Eu entendo o que é rele-
vante para um empresário. O va-
lor atualmente está em oferecer
serviços que melhorem as recei-
tas das empresas e deem mais efi-
ciência ao dia a dia”, disse.

De acordo com o executivo, is-
so exige uma mudança do mer-
cado e dos funcionários da Mi-
crosoft sobre os negócios da
companhia. “Estamos construin-
do uma Microsoft nova todo dia.
E o mercado tem percebido is-
s o”, disse o executivo.

Ao migrar para o modelo de
computação em nuvem, a Micro-
soft terá como principal competi-
dora a Amazon, que hoje tem cin-
co vezes mais participação nesse
mercado que seus 14 competido-
res mais próximos juntos, segun-
do a empresa de pesquisa G a r t n e r.
De acordo com Steven Martin, res-
ponsável pela estratégia global de
Azure, esse modelo ainda repre-
senta pouco do mercado mundial
(cerca de 8% a 10%), o que abre es-
paço para a Microsoft.

Rio busca
apoio para
produção
est rangeira
Mídia
Renata Batista
Do Rio

Disposta a atrair um número
maior de produções audiovi-
suais para o Rio, a Rio Film Com-
mission ampliou os contatos
com produtores de vários países.
A iniciativa, porém, esbarra em
uma dificuldade: a falta de in-
centivos financeiros para produ-
ções estrangeiras.

Em pouco mais de duas sema-
nas, o presidente da Rio Film
Commission, Steve Slot, esteve
em Los Angeles, onde aproveitou
um dos maiores eventos da in-
dústria de cinema no mundo pa-
ra conversar com agentes e pro-
dutores de grandes estúdios de
Hollywood, como Pa r a m o u n t ,
Fo x , Columbia Pictures e S o n y.
Com o apoio do cônsul geral do
Brasil em Los Angeles, Bruno Ba-
th, Slot também encontrou mais
de 30 produtores de dez países —
Brasil, China, Coreia, Austrália,
Nova Zelândia, Espanha, Colôm-
bia, México, Uruguai e Estados
Unidos. De volta ao Brasil, ele es-
teve com um grupo de 15 produ-
tores franceses.

Slot disse que em Los Angeles
a principal demanda dos produ-
tores foi o acesso a recursos fi-
nanceiros, como os que estão
disponíveis para os produtores
brasileiros via leis de incentivo à
cultura. “Hoje, a maior preocu-
pação de qualquer produtor é
com orçamento”, afirmou.

No Brasil, não existe apoio es-
pecifico à produção internacio-
nal. “Estamos estudando algu-
mas possibilidades de apoio.
Acho que é possível fazer isso sem
precisarmos de uma nova lei, mas
é um projeto de longo prazo.
Mesmo se aprovássemos uma
mudança, agora, os estúdios
americanos precisariam de um
período de avaliação do mecanis-
mo. Eles precisam ter segurança
de que há continuidade”, afirma
Slot. A percepção é que existem
ideias em discussão, mas falta um
trabalho de convencimento dos
agentes internamente.

A notícias são um pouco me-
lhores para os franceses. As co-
produções podem acessar as leis
de incentivo e a existência de
um acordo bilateral entre os
dois países nessa área facilita os
trâmites. “Essas produções mo-
vimentam o setor. Mesmo uma
produção 100% estrangeira é
obrigada, por lei, a contratar um
produtor local. Há também de-
manda por equipamentos,
transporte etc”, disse.

Slot afirmou que uma reestrutu-
ração uniu os esforços do governo
do Estado e da Prefeitura do Rio.
Na prática, a Rio Film Commission
passou a ser uma joint-venture en-
tre os poderes estadual e munici-
pal, alocada na Rio Negócios,
agência ligada à prefeitura. Com
isso, a responsabilidade pela pro-
moção da cidade para o setor glo-
bal de audiovisual saiu da Secreta-
ria de Cultura. “Isso indica que o
trabalho é de atrair negócios para
o setor. É assim que funciona em
outros países. Mas vamos conti-
nuar cobrindo todo o Estado por
meio de um convênio com o go-
verno estadual”, disse.

Outro objetivo nessa nova fase
é apresentar mais locações no Es-
tado, saindo das tradicionais, co-
mo Pão de Açúcar, Corcovado,
Arpoador, Praia de Copacabana
e, no universo das comunidades,
a favela Dona Marta.

“Às vezes surgem algumas pro-
duções na Barra [da Tijuca] e no
centro [da cidade] e a Lagoa [Ro-
drigo de Freitas] tem muito ape-
lo para produções jornalísticas,
mas precisamos diversificar, pro-
mover outras regiões”, afirmou .

Para isso, além do acordo de
cooperação com o governo do
Estado, a Rio Film Commission
tem firmado convênios com vá-
rios municípios, como Búzios,
Paraty, Barra do Piraí e Friburgo.
“Precisamos misturar os ícones
do Estado. Temos as praias, as co-
munidades, mas também as fa-
zendas do vale do café”, disse.

Te l efo n i a YotaPhone tem um painel de LCD colorido
e outro preto e branco, destinado à leitura de livros

Celular com duas
telas é aposta russa
para atrair o público

D I V U LG A Ç Ã O

Projeção é de vender 500 mil aparelhos, metade deles no mercado russo

Lukas I. Alpert
The Wall Street Journal, de Moscou

Se a fabricante de telefones
russa Yo t a Devices pudesse esco-
lher, a revolução dos dispositivos
móveis seria televisionada — em
duas telas simultaneamente.

A empresa novata lançou, on-
tem, um smartphone de duas te-
las em um evento no Gorky Park,
em Moscou, com a esperança de
que possa mudar a forma como
as pessoas veem a tecnologia
móvel, ao permitir que a transfe-
rência de dados, ou streaming,
ocorra sem as restrições usuais
de duração da bateria.

Chamado de YotaPhone, o
aparelho conta, de um lado,
com uma tela de LCD colorida
tradicional, sensível ao toque, e,
do outro, com uma tela de papel
eletrônico preta e branca, per-
mitindo que o usuário visualize
dados em tempo real continua-
mente, sem ter que se preocupar
com o consumo da bateria.

“Você não precisa segurar o
telefone na sua mão e você não
tem que ativá-lo a cada cinco
minutos”, diz o diretor-presi-
dente da empresa, Vladislav
Martynov, de 44 anos de idade.
“Quem precisa de um assistente
pessoal [digital] que tem que fi-
car sendo acionado?”

A interação com o aparelho é
feita através da tela de LCD, mas
o monitor de papel eletrônico
permite que uma imagem seja
exibida constantemente — co -
mo mapas, cartões de embar-
que, fotos de família, postagens
no Twitter e mensagens de cor-
reio eletrônico —, mas só conso-
me bateria quando a imagem
muda. A tela de papel eletrônico
funciona de forma muito pareci-
da com a do leitor digital Kindle,
da Amazon.com.

No YotaPhone, a imagem no

papel eletrônico continuará a ser
exibida mesmo que a bateria aca-
be. A empresa informou que o
sistema permite que ela dure até
68 horas se apenas a tela do papel
eletrônico for usada.

Martynov disse que foi neces-
sário atacar diversos obstáculos
de ordem tecnológica para de-
senvolver o telefone, controlan-
do a temperatura e o software
de imagem, já que a tela do pa-
pel eletrônico é altamente sensí-
vel ao calor e os processadores
dos telefones celulares tendem a
gerar calor excessivo.

Usando o sistema operacional
Android, concebido pelo Goo -
gle, o telefone estará disponível
inicialmente apenas na Rússia,
Alemanha, França, Áustria e Es-
panha, mas no começo do próxi-
mo ano chegará ao Reino Unido,
a outros países da Europa e ao
Oriente Médio.

O aparelho será vendido por
19.990 rublos na Rússia (o equi-
valente a US$ 600) e € 499
(US$ 675) na Europa.

Se for bem-sucedido no cená-
rio mundial, o telefone vai re-
presentar um grande avanço pa-
ra a Rússia, que nunca se desta-
cou na tecnologia de consumo
— as imagens dos gigantescos
produtos eletrônicos da era so-
viética e dos criticados automó-
veis Lada vêm à mente.

Apesar disso, o foco da Rússia
no ensino da matemática e da
ciência deu ao país a reputação
de formar programadores e de-
senvolvedores de programas al-
tamente qualificados.

Mas a empresa — que é prati-
camente desconhecida global-
mente — enfrenta o grande de-
safio de ingressar em um merca-
do competitivo, liderado por gi-
gantes como a Apple e a Sam -
sung Electronics.

Para começar, a Yota Devices —

que foi desmembrada de uma
empresa ligada à indústria esta-
tal russa de defesa, em 2011 —
nunca desenvolveu um telefone
antes, embora tenha obtido su-
cesso na Rússia com roteadores
sem fio, modems e redes 4G.

“Eu acho que eles têm que ser
muito seletivos com relação a on-
de vão lançá-lo e quando”, diz Ra-
mon Llamas, analista sênior de
mercados globais de telefonia
móvel da empresa de pesquisa
IDC. “Este é um aparelho bom e
sólido, mas o mercado está se
movendo em direção a telas
maiores e se eles começarem a
lançá-lo em mercados onde a
tendência mudou, podem ter
problemas para se manter.”

Martynov, um veterano nos se-
tores de software e de tecnologia
da informação (TI) que há 20
anos atua em companhias dessas
áreas, incluindo a Microsoft, diz
que está bem ciente dos desafios
que o telefone enfrenta, razão
pela qual a empresa pretende co-
meçar pequena, com marketing
e produção limitados.

A empresa também está evi-
tando o relacionamento habi-
tual com as operadoras, contan-
do apenas com a venda direta do
aparelho por meio de seu pró-
prio site e através de lojas de ele-
trônicos em outros países.

“Essa é uma relação mais com
o consumidor”, diz. “Se você real-
mente o adora e está animado
com ele, você vai encontrar uma
maneira de comprá-lo.”

Para a primeira geração, a em-
presa tem como meta vender cer-
ca de 500 mil aparelhos — 50%
deles no mercado russo. Marty-
nov diz que a Yota já recebeu um
alto volume de encomendas,
portanto, está otimista.

Leia nas págs B14 e B15 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Produto vai chegar ao
Brasil até fim de janeiro
João Luiz Rosa
De São Paulo

Os brasileiros não terão de es-
perar muito pelo YotaPhone. O
aparelho está em processo de ho-
mologação pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) e a expectativa é que esteja
disponível até o fim de janeiro,
informou ao Va l o r Antonio Car-
los Rosset Filho, da R u s c o r p, re-
presentante oficial da fabricante
russa Yo t a no Brasil.

O acordo de exclusividade
com a Yota na América do Sul foi
fechado há três meses. Desde en-
tão, a Ruscorp — responsável pe-
los negócios de outras empresas
russas de tecnologia e energia no
país — negocia com operadoras e
varejistas a chegada do YotaPho-
ne. O preço ainda não está defini-
do, mas a previsão é que fique na
faixa entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil.

“Estamos estudando como re-
duzir o preço”, diz Rosset. O Yota-
Phone é montado na China, com
componentes produzidos no Ja-
pão e em Taiwan. No Brasil, os apa-
relhos serão importados, o que re-
duz as chances de barateamento

devido à alta carga tributária que
incide sobre esse tipo de aparelho.
Uma possibilidade é fazer a impor-
tação a partir de Estados que con-
cedem mais benefícios fiscais.

O YotaPhone vai disputar espa-
ço com marcas como o iPhone, da
Apple, e o Galaxy, da Samsung,
que construíram uma reputação
internacional de qualidade e de-
sign. Para concorrer com rivais fa-
mosos, a marca russa, que é des-
conhecida no Brasil, pretende
lançar uma campanha de marke-
ting, que ficará concentrada nos
pontos de venda. A ideia é listar
avanços científicos nos quais in-
ventores russos tiveram partici-
pação importante, embora pouca
gente saiba, caso da tabela perió-
dica e do tubo de televisão. “Mui -
tos esquecem que foi um russo
[Yuri Gagarin] o primeiro ho-
mem no espaço”, afirma Rosset.

Além do YotaPhone, a previsão é
lançar um roteador 4G, capaz de
conectar até 16 computadores. O
dispositivo pode vir a ser produzi-
do no Brasil. Estão em negociações
acordos com empresas de manufa-
tura sob encomenda, por enquan-
to em fases preliminares.A ut
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 dez 2013, Empresas, p. B6.
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