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POLO DE
ATRAÇÃO DE
NEGÓCIOS
O segundo dia da Rio Conferences reuniu, nesta segunda-feira, dia 16, autoridades
e alguns dos principais especialistas e executivos da área de Tecnologia para debater
temas como Computação em Nuvem, Segurança da Informação, Big Data, Redes Sociais e Mobilidade.
Virgílio Almeida, secretário de política de
tecnologia da informação do Ministério de
Ciência e Tecnologia e Inovação, destacou
os números que fazem do Brasil um grande
mercado para o setor de TIC, que representa 5,5 % do Produto Interno Bruto, é o vetor que leva inovação para todos os setores,
e, em 2013, cresceu 15% ante a média mundial de 4,8%. “O mercado brasileiro é o 5º
maior do mundo, com um faturamento de R$
162 bilhões, o que representa 3% do mercado global de TIC. Somos o 8º maior mercado
de software do mundo e o 4º no uso da internet, com 108 milhões de usuários. O setor de
telecomunicações é o 7º maior. E temos uma
base de 70 milhões de computadores e 72 milhões de smartphones”, enumerou Almeida,
para quem o país precisa criar tecnologias
internamente. “É importante que o país tenha um domínio nesse setor”, defendeu.
O secretário disse ainda que o avanço tecnológico tem exigido novas regulamentações.
“O Marco Civil da Internet já oferece proteção
aos cidadãos, mas estamos preparando o projeto de Proteção de Dados Pessoais que, entre
outros pontos, vai requerer que o armazenamento de dados seja feito no Brasil”, adianta,
dizendo que o projeto já está em fase de finalização no Ministério da Justiça.
Para Jorge Menegassi, CEO da EY, todas
as indústrias de destaque dependem do desenvolvimento tecnológico. “O Rio de Janeiro tem se tornado um grande centro de pesquisa e inovação. Estima-se investimentos

Capacidade de inovação e evolução do
Rio na área tecnológica foram ressaltadas
no 2º seminário da Rio Conferences.
Conferência de infraestrutura, no dia
24/6, contará com a participação do
presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
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Em meio ao mundial de futebol, líderes empresariais brasileiros e estrangeiros discutem oportunidades de investimento no Rio de Janeiro
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de U$ 1,8 bilhão em centros de pesquisa e desenvolvimento”, assinalou, em vídeo. Já Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, presidente da
Firjan, no seu depoimento em vídeo, lembrou
que a cidade tem importantes universidades e, junto a elas, centros de tecnologia para
aplicar nos vetores mais importantes da nossa economia. “Um exemplo é o setor de óleo
e gás, que conta com centros de pesquisa no
Parque Tecnológico da UFRJ junto com a Petrobras e o Cenpes para gerar inovação para
o setor”, reiterou.
O presidente do Parque Tecnológico do
Rio, Maurício Guedes concorda. “O Rio tem
cumprido o seu papel em conectar universidades e empresas”, afirmou.
A evolução do município na área é vista
com bons olhos no mercado internacional.
“Vemos, aqui no Rio, um ecossistema que
está evoluindo de forma bastante interessante e isso é extremamente atrativo para investidores internacionais”, afirmou Andy Tsao,
diretor executivo do Silicon Valley Bank.

É o que atesta o presidente da EMC no
Brasil, Carlos Cunha. “A capacidade de inovação do brasileiro, e em especial do carioca, foi o grande diferencial para trazermos o
nosso centro global de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil”, afirmou Cunha.
Para Eduardo Carvalho, presidente da
Alog Data Centers, participar do painel de
tecnologia foi uma ótima oportunidade para
conversar sobre a expansão tecnológica no
Brasil e atrair potenciais investidores locais
e internacionais. A companhia já investiu R$
176 milhões no país, R$ 40 milhões destinados à construção de um novo site na Zona
Norte da cidade.
“Escolhemos o Rio por ter o 2º maior PIB
brasileiro e por ser uma cidade economicamente ativa também na área industrial. Os
Jogos Olímpicos terão impacto importante
na economia da região e o crescimento da
infraestrutura tecnológica será necessário
para suportar o desenvolvimento de diversos setores”, concluiu Carvalho.
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As redes sociais e a internet das
coisas trouxeram um grande desafio
para os projetos de Big Data, que
visam a analisar dados estruturados
e não estruturados para a extração
de informações relevantes. “O desafio
envolve quatro “Vs”: volume, variedade,
velocidade e valor”, diz Fernando Lemos,
vice-presidente da Oracle.

“É importante desmitificar o Big
Data. Parece algo que é só para bancos,
seguradoras e grandes companhias, mas
não é. Pequenas e medias empresas não
tem a percepção de como é fácil ter acesso
a essas tecnologias. A grande revolução
em andamento está justamente nessa
disponibilidade”, concluiu Mariano de
Beer, presidente da Microsoft no Brasil.

MOBILIDADE E MÍDIAS SOCIAIS

Estamos num mundo cada vez mais móvel
e o Brasil faz uso intensivo das redes sociais,
que vêm mudando comportamentos, resume
Cesar Taurion, moderador do painel sobre o
tema. Hoje, já se pode analisar sentimentos
para suportar políticas públicas, revela
Patricia Ellen, sócia sênior da consultoria
McKinsey. “Em 14 de junho de 2013, os
manifestantes brasileiros postaram dois

“O Brasil conta
com a 5ª maior
comunidade
de software
do mundo. A
ideia da Intel
é trabalhar
próxima a essa
comunidade”

“Criamos
um centro de
desenvolvimento
de Big Data no
Rio de Janeiro
porque os
talentos estão
aqui”

Virgílio Almeida
MCTI

Fernando Martins
Intel

“Temos uma
parceira com a
Rio Negócios
focada em
inovação.
O Brasil está no
caminho certo”

“A capacidade
de inovação
do brasileiro
foi um dos
fatores que nos
fizeram trazer
um centro de
pesquisa global
para o país”

“Nos últimos
anos, houve um
crescimento
da economia
da cidade.
Hoje o Rio é
responsável por
35% do nosso
faturamento”

Carlos Cunha
EMC Brasil

Eduardo Carvalho
Alog

Mariano de Beer
Microsoft

“O Brasil, e
especialmente
o Rio de Janeiro,
tem uma
infraestrutura
preparada
para todas as
tecnologias do
futuro”
Gabriela Derenne
Claro

milhões de comentários nas redes sociais,
um recorde em todo o mundo. Durante o
Ocupy Walls Street o pico chegou a apenas
100 mil posts”, diz. Para Gabriela Derenne,
diretora regional da Claro, o mercado
de mobilidade é simbiótico em termos de
infraestrutura, tecnologia e conteúdo e, cada
vez mais, os dados de Telecom vão ajudar no
planejamento das cidades.

CLOUD COMPUTING E SEGURANÇA

O mercado de computação na nuvem
no Brasil deve chegar a R$ 1 bilhão, em
2014, diz Eduardo Carvalho, presidente
da Alog. E o potencial de crescimento é
enorme. “Enquanto nos EUA 50% das
empresas usam datacenters, no Brasil este
percentual é de 10%”, observa Carvalho.
Para Virgílio Almeida, secretário do
MCTI, a infraestrutura de tecnologia é tão

“Há três
aspectos que
fazem o Brasil
atraente para
investimentos
em TIC: o
mercado, o
arcabouço legal
e os talentos”

importante para o país como as estradas
e ferrovias, mas tem exigido novas
legislações. Outro aspecto é o da segurança.
Paulo Pagliusi, moderador do painel, disse
que as denúncias de Edward Snowden
geraram perdas de US$ 35 bilhões para
as empresas de cloud do Vale do Silício e
que isso pode gerar oportunidades para
crescimento do setor no Brasil.

Andy Tsao
Silicon Valley Bank

“O Porto
Maravilha
terá uma
infraestrutura
de fibra óptica
padrão
Coreia, sem
igual no Brasil”
Carlos Manuel Baigorri
Anatel
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