
Mais celulares vão reconhecer digitais

■ OGoogle iráduplicarseuinvestimentoemcentrosdedados
emTaiwan,paraUS$600milhões,comoformadeatenderaos
mercadosconsumidoresdetecnologiaquemaiscrescemno
mundo.OtráfegodedadosmóvelempaísesdaÁsia-Pacífico
devesubir68%em2014,bemacimadataxadecrescimento
globalde48%,deacordocomaconsultoriaAnalysysMaso.
Nafoto,ovice-presidentedeDataCenterdoGoogle,JoeKava
(aocentro),eautoridades locais.

Smartphones biométricos devem se tornar comuns em 2014

à medida que os principais fabricantes de celulares seguem os

passos da Apple na tecnologia de reconhecimento de impressão

digital, segundo relatório sobre tendências divulgado ontem pela

Ericsson. Em setembro, a Apple lançou o iPhone 5S, primeiro

smartphone com reconhecimento de impressões digitais. Reuters
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O investimento em aquisições
para ampliar o portfólio e
acelerar a incorporação de
novas tecnologias é uma
prática comum entre as
grandes empresas de
tecnologia da informação.
Nomes globais como a SAP, a
Microsoft, a IBM e o Google são
alguns dos exemplos de
companhias que recorrem
constantemente a essa
estratégia. Mesmo no Brasil,
essa abordagem é uma tática
que pouco a pouco começa a
ganhar escala, por meio de
empresas como Totvs,
Stefanini e Linx. Não há, no
entanto, no setor, nada que se
compare ao apetite da Oracle
quando o assunto é aquisição.
Desde 2005, a companhia
investiu mais de US$ 50
bilhões na compra de 93
empresas. Somente neste ano,
a Oracle acrescentou ao seu
"carrinho de compras" as
companhias Acme Packet,
Nimbula, Tekelec, Proteus
Digital Saúde, Compedium e
Big Machines. Novas
tendências diretamente
relacionadas a conceitos em
alta no mercado de TI — como a

computação em nuvem, as redes
sociais e a mobilidade — estão por
trás desses investimentos. Uma
das frentes nessa direção é a
busca da empresa para encorpar
sua oferta de sistemas que
cobrem toda a relação de uma
marca com seus consumidores, do
conhecimento e análise do cliente
e de suas interações na internet,
ao desenvolvimento de ações de
marketing digital personalizadas.
Como um complemento a essa
estratégia, a Oracle também tem
priorizado a criação interna de
tecnologias. Hoje, a companhia
investe cerca de US$ 5 bilhões
anuais em pesquisa
e desenvolvimento.
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Assim como boa parte dosfornece-
dores de tecnologia da informação(
TI), a americana Oracle não vem
medindo esforços para migrar de
seu modelo tradicional de negó-
cios rumo ao conceito da computa-
ção em nuvem, no qual sistemas e
dados são acessados via internet, a
partir de data centers. Nesse cená-
rio, o Brasilcomeçaadespontarco-
mo uma das paradas obrigatórias
para que a empresa consolide esse
posicionamento. A companhia
anunciou ontem que vai investir
num centro de dados no país — o
primeiro na América Latina — para
apoiar suas ofertas relacionadas à
nuvemnos mercadosbrasileiroela-
tino-americano. Oanúncio dopro-
jeto foi feito por Mark Hurd, presi-
dente mundial da Oracle, durante
a versão brasileira do evento anual
da gigante de TI, batizado simboli-
camente de Oracle CloudWorld.

Atualmente, a Oracle conta
com 17 data centers distribuídos

em países como Estados Unidos,
Inglaterra, Austrália, Canadá e Ho-
landa. Hurd não divulgou o valor
do investimento e a cidade que
abrigará o projeto no Brasil, mas
observou que o centro de dados
entrará em operação no primeiro
semestre de 2014. “Construímos
nossos data centers em países
cuja demanda justifica esse inves-
timento”, disse o executivo. “A
América Latina é um dos merca-
dos de mais rápido crescimento
para a Oracle e o Brasil é o princi-
pal país da região. À medida que
nos movemos para esse novo con-
ceito, temos muita oportunidade
de ganhar mercado por aqui.”

Segundo a consultoria Frost &
Sullivan, o mercado brasileiro de
computação em nuvem vai movi-
mentar US$ 302 milhões em 2013,
o que representa um crescimento
de 74% sobre o ano passado.

Como pano de fundo da transi-
ção para a computação em nu-
vem, Hurd destacou uma série de
fatores que está desafiando os de-
partamentos de TI a moderniza-
rem suas estruturas em meio a or-

çamentos cada vez mais reduzi-
dos. Diante de questões como o
uso crescente de dispositivos mó-
veis e a explosão de dados, o paco-
te inclui tanto o atendimento a de-
mandas de funcionários como as
exigências de um novo perfil de
consumidor, muito mais exigen-
te. “Hoje, 35 milhões de aplicati-
vos são baixados todos os dias.
Pense na capacidade que existe
nas mãos dos consumidores. Toda
empresa terá pela frente o dilema
de economizar e, ao mesmo tem-
po, inovar para atender a essas no-
vas necessidades”, afirmou.

Nesse contexto, a Oracle tem
baseado sua estratégia na nuvem
em pilares como a oferta de siste-
mas para dispositivos móveis e
de softwares analíticos, dotados
de recursos de colaboração e ou-
tras características próprias das
redes sociais. Segundo Hurd, o
portfólio de nuvem gera hoje cer-
ca de US$ 1 bilhão em receitas pa-
ra a Oracle. A companhia projeta
encerrar seu ano fiscal, em maio
de 2014, com uma receita de US$
40 bilhões.

São Paulo

Oracle reforça
estratégia de
nuvem no Brasil DOISNOVOSCENTROSDEDADOSNAÁSIA

Companhia americana anunciou investimento para construção no

país de um data center, que entrará em operação no próximo ano

Apetite por aquisições é uma
das marcas da companhia

MurilloConstantino
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Hurd,daOracle:portfólionanuvemgeraumareceitaglobaldeUS$1bilhãoporanoparaacompanhia
Segundo dados da
consultoria Frost &
Sullivan, o mercado
brasileiro de
computação em nuvem
movimentará US$ 302
milhões em 2013, o que
representa uma alta de
74% sobre 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2013, Empresas, p. 13.
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