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Empresa instala centros e capacita empresas como fornecedores

Informaçõescomplementares no site:

Microsoftestádeolhono
softwarecriadonoPaís

AvançotecnológicodoBrasilé
mais lentoqueodaAméricaLatina

AVIAÇÃO

PESQUISA

Votorantiminvesteem
alumínioUS$800milhões
Emquatroanos,aCBAespera
produzir600mil toneladas/ano
nacidadedeAlumínio.qPÁG.B11

JustiçahomologaplanopropostoparaaVarig

NEGÓCIOS

Índice da DRM Consulting mostra que País vai bem em internet e celular, mas ambiente econômico atrapalha

A americana Microsoft está de
olho no software produzido no
Brasil. A empresa conta hoje
com 20 centros de inovação no
País,emparceriacomuniversi-
dades e institutos de pesquisa.
“Nosso objetivo agora é desen-
volver equipes em um número
seletode empresas de software
brasileiras, para que possam
prestar serviços para a Micro-
soft”, afirmou Marcos Pinedo,
diretor de Estratégia .Net da
Microsoft Brasil.
A iniciativa fazpartedeuma

agenda conjunta da empresa
com o Ministério da Ciência e
Tecnologia. Se tudo correr
bem, o próximo espaço seria
tentaratrairpartedodesenvol-
vimento de software da Micro-
softparaoPaís.“Fornecerpara

aMicrosoft seriaumótimocar-
tão de visitas para empresas
brasileirasdesoftwarequebus-
cam o mercado externo”, afir-
mouPinedo.
Oprojetodos centrosde tec-

nologia da Microsoft nasceu
quando o ex-prefeito de Curiti-
baCássioTaniguchipediuaSte-
ve Ballmer, diretor-presidente
daMicrosoft,umnúcleodepes-
quisa e desenvolvimento para
sua cidade, durante evento na
sede da empresa, em Seattle.
“Steve Ballmer disse ok e joga-
ramo abacaxi paramim, disse-
ram: entrega”, recordou Pine-
do. O primeiro foi instalado há
quatro anos. A experiência foi
tãobemsucedidaqueacabouse
tornandoumadasfontesdeins-
piração de um programa mun-

dial, anunciado por Bill Gates
nocomeçodomêsemNovaDé-
lhi, na Índia. Foram investidos
cercadeR$50milhõesnoproje-
to brasileiro, que capacitou
mais de 20mil pessoas.
“Nossomodeloestásendore-

plicado para a América Latina,
ÍndiaeÁfrica”,afirmouPinedo.
Os centros de inovação da Mi-
crosoft trabalhamcoma tecno-
logia XML, sigla de Extensible
Markup Language, ou lingua-

gem de formatação extensível,
um padrão aberto que permite
diferentes sistemas trocarem
informações entre si, assim co-
mo, na internet, diferentes ti-
posdecomputadores têmaces-
so aomesmo conteúdo.
Nasemanapassada,aMicro-

soft assinou um acordo com o
MinistériodaCiênciaeTecnolo-
gia ecomoCentrodeEstudose
Sistemas Avançados do Recife
(Cesar) para transformar a sua
iniciativa em Pernambuco no
primeiro centro de excelência
especializadoemserviçosdein-
ternet daAmérica Latina.
Os centros criados pela Mi-

crosoft não criam produtos,
mas ajudam empresas de soft-
wareegrandesusuáriosde tec-
nologia a resolverem proble-

mas mais complexos de desen-
volvimento de software e inte-
gração de sistemas.
Nocentrode inovação insta-

lado no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), localizado
no campus da Universidade de
SãoPaulo (USP), trabalham70
pessoas. Os principais projetos
são para o governo do Estado
de SãoPaulo. “De abril de 2003

atéagora,apresentamos52pro-
vasdeconceito”, disseaprofes-
soraFatimaPorcaro,coordena-
dora do centro, referindo-se a
quantos projetos já chegaram
ao fim. Um dos projetos, entre-
gues no ano passado, criou um
controle via internet das infor-
mações administrativas de 30
penitenciárias para o governo
doEstado. ● R.C.

Decisão dificulta questionamento sobre a validade da assembléia de credores da empresa

EXPERIÊNCIA–AprofessoraFatimaPorcarocoordenaocentrodo IPT

Alberto Komatsu
RIO

AJustiçadoRiohomologouon-
tem o plano de recuperação ju-
dicialdaVarig,aprovadoemas-
sembléia de credores realizada
no último dia 19. A decisão tor-
na mais difícil um questiona-
mento sobre a validade da as-
sembléia, que foi realizada ape-
sar de decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) referen-
dando pedido de suspensão fei-
to pela Fundação Ruben Berta
(FRB), controladora daVarig.

Na assembléia de credores,
foi oficializado o projeto de se
criar quatroFundosde Investi-
mento e Participação (FIP) pa-
raagrupar trêsclassesdiferen-
tes de donos de crédito da com-
panhia(trabalhistas,comesem
garantias)mais aFRB, dona de
87%do capital da empresa.
AVarig quer quitar sua dívi-
da de US$ 44 milhões com em-
presas de arrendamento de
aviões (leasing) antes do dia 12
de janeiro, quando terá audiên-
cia na corte de falências de No-
va York. O objetivo é sensibili-

zaraJustiçaamericana,quees-
tendeuaté 13de janeiroaprote-
ção contra eventuais pedidos
dearrestodeaviões, paraoses-
forços que têm sido feitos para
resolver as pendências com as
arrendadoras de aeronaves.
“O compromisso da Varig é
chegarà cortedeNovaYorkno
dia 12 comasdívidas quitadas”,
diz o presidente-executivo da
companhia, Marcelo Bottini. A
Varig deu uma amostra desse
objetivo ao pagar US$ 1,7 mi-
lhão amais daparcela deUS$5
milhõesquedeviadepositaraté

ontem. No dia 21, a companhia
já havia pago US$ 5 milhões,
conformedeterminação do juiz
americano Robert Drain, que
acompanha o caso.
Naspróximas24horas,deve-
rão ser depositados mais US$
6,2 milhões para as empresas
de leasing. Trata-se de outra
exigência do juiz americano,
que estipulou que três quartos
de um total de US$ 8,3 milhões
de antecipação de recebíveis
apropriadosindevidamentepe-
la General Electric Commer-
cial Aviation Services (Gecas)

fosse destinado às arrendado-
ras.SegundoaVarig, “oacordo
já foi feitoe sóprecisa ser finali-
zado”. Com isso, a Varig tem a
possibilidadedequitaratéofim
desta semanaquaseUS$ 18mi-
lhões do total de US$ 44 mi-
lhões acumulados desde o fim
de outubro.
Acompanhiatematéàs18ho-
ras de hoje para definir quem
ficarácomassubsidiáriasVari-
gLog eVarig Engenharia eMa-
nutenção (VEM). A TAP já de-
sembolsou US$ 62 milhões pe-
las duas empresas, em novem-

bro, e concorre com o fundo
americano de investimentos
Matlin Patterson, que ofereceu
US$ 77 milhões, e com a Docas
Investimentos, cuja oferta foi
deUS$ 139milhões.

REAJUSTE
Oreajuste de 6%para os traba-
lhadoresdo setor aéreo, noRio,
deverásernegociadoe firmado
oficialmente em meados da se-
gunda semana de janeiro, pre-
vê o coordenador de relações
trabalhistasdoSindicatoNacio-
nal das Empresas Aeroviárias
(Snea), Osvaldo Guilger Mo-
raes.Segundoele,oSneavaine-
gociar com o sindicato munici-
pal dos aeroviários do Rio uma
pendência legal que impediu a
formalização do porcentual, já
reconhecido em todo o País. ●
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Renato Cruz

OBrasil avança bemna adoção
de tecnologias, como celulares
ecomputadores,masoambien-
te econômico, que leva em con-
ta itens como crescimento e
Produto Interno Bruto (PIB)
per capita, o faz evoluir menos
que outros países da América
Latina no Índice da Sociedade
daInformação(ISI).Medidope-
la DMR Consulting, consulto-
riacomsedeemMadri, emcon-
junto com o Centro para a Em-
presa Latino-Americana (Ce-
la), da Universidade de Navar-
ra, o indicador mostrou um
avançode1,8%doBrasilnoindi-
cador geral no segundo trimes-
tre de 2005, para 4,27 pontos,
quando comparado ao mesmo

período de 2004.
Enquantoisso,aAméricaLa-

tina avançou 3,2%. O índice da
Argentina, que retomouocres-
cimento econômico depois de
um grave crise, aumentou
18,3%.“Existemboascondições
paraqueoBrasildiminuaadife-
rençaemrelaçãoaospaísesde-
senvolvidos,principalmenteno
acesso a equipamentos”, afir-
mouFlávioAraripe, sócio-dire-
tor daDMRConsultingnoBra-
sil. “Mas, para que se mova
maisrápido,sãonecessários in-
vestimentosestruturaisenoen-
sino. A América Latina está se
aproximandodos líderes,maso
Brasil precisamelhorar.”
O ISI começoua serdivulga-

do agora, com números fecha-
dosdo segundo trimestredeste

ano.MasaDMReoCelacalcula-
ram séries históricas para que
possa ser analisada sua evolu-
ção. Foram compilados indica-
doresparaaAméricaLatinaco-
mo um todo, para o Brasil, Ar-
gentina, Chile e México, além
dos chamados índices ótimos e
subótimos. O primeiro repre-
senta um máximo teórico que
ospaíses e a região podematin-
gir eosegundoumameta inter-
mediária. São baseados na si-
tuaçãodepaíses fora da região,
comumainserçãomelhornaso-
ciedade da informação.
O ISI brasileiro teria que au-

mentar 125% no segundo tri-
mestre para alcançar o índice
ótimo,umamelhoraemrelação
aos 131% no mesmo período de
2004.NocasodaAméricaLati-

na, a diferença baixou de 114%
para104%.Sobreasituaçãobra-
sileira, o relatório aponta que
“todas as variáveis do compo-
nente especificamente tecnoló-
gico (...) oferecem melhoras,
comaúnica exceção da relação
entre gastos em tecnologia da
informação e PIB”.
A variável brasileira que te-

vemaior aumento foi a do total
de celulares por mil pessoas,
que chegou a 399 unidades,
comparadasa288háumano.O
Brasil também aumentou o nú-
merorelativodecomputadores
mais rápido que os outros três
países analisados pelo quinto
trimestre consecutivo, chegan-
do a 114 computadores por mil
habitantes, acima da média re-
gional de 112 unidades.

A tendência projetada para
o terceiro e o quarto trimestre
do ano, cujos números ainda
não estão fechados, era de que-
danoISIbrasileiro.“Nãoadian-
ta o Brasil crescer de 3% a 3,5%
aoano,seamédiadaregiãoéde
5%a5,5%”, explicouAraripe.A
DMR projeta uma queda de
0,1% no indicador brasileiro no
terceiro trimestre e de 1% no
quarto. Existe um contraste
grande no comportamento das
variáveisestritamente tecnoló-
gicas em relação àquelas que
medem as condições econômi-
cas. A consultoria prevê, por
exemplo, uma queda anual de
14,8%noíndicereferenteaoam-
bienteeconômico,eumaumen-
tode22,7%navariáveldetelefo-
nesmóveis.

“O índice foi criado para dar
uma visão mais abrangente e
permitircomparar,deformare-
lativa, diferentes economias”,
explicou Araripe. “A variação
negativanãoquerdizerqueum
país está deixando de crescer,
mas que está andandomais de-
vagar.” Na América Latina, o
Chile estána frente, pontuando
acima da média nos principais
integrantesdoíndice.OMéxico
conseguiu a melhor pontuação
na variável ambiente social. O
Brasil ficou acima damédia em
tecnologias da informação e da
comunicação. ●

Experiência no
Brasil serviu
de base para
iniciativa mundial

NIELS ANDREAS/AE

Estudantesdeforavêm
fazerMBAnoBrasil
Cadavezmais,escolassão
procuradasparaensinarnegócios
emacroeconomia.qPÁG.B12
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 dez. 2005, Economia, p.B10.




