


Voando com
MIMO

e WiMax
Em 2005, as 100 empresas mais ligadas do país investiram
2,3 bilhões de dólares em pura tecnologia
P O R S ILVIA B A L I E I R O

W
iMAX, MIMO,
EDGE e outras
tecnologias
ainda inéditas
para a maioria
dos mortais

fazem parte do cardápio de bits de al-
gumas das companhias mais antena-
das do país. É o que mostra a 11a edi-
ção do ranking "As 100 Empresas Mais
Ligadas do Brasil". Veja o caso do Wi-
MAX: 8% das listadas já experimenta-
ram essa tecnologia de transmissão
de dados sem fio. São nomes como Ca-
sas Bahia, Embratel e Telemig Celular.
O padrão de transmissão EDGE, das
redes celulares GSM, conquistou es-
paço em 12 companhias, como a TV
Globo, a farmacêutica Glaxo Smithkli-

ne e a siderúrgica
Usiminas. O novís-
simo MIMO, por sua
vez, tem como re-
presentante o Bra-
desco. Alguém aí
falou em VolP?

Multiple Input,
Multiple Output.
Tecnologia que
aumenta a
velocidade e o
alcance de redes g.

C FOTO OMAR PAIXÃO

Bem, a sigla definitivamente entrou
para o dia-a-dia das mais ligadas: é
adotada por 86% das empresas.

Para brilhar em TI, as mais ligadas
não economizam nos investimentos.
Juntas, gastaram 2,3 bilhões de dóla-
res com tecnologia no ano passado.
E em 2006 a cifra deve crescer: che-
gará a 2,4 bilhões de dólares, consi-
derando apenas as 95 empresas que
informaram esse dado na pesquisa.
Em máquinas e em gente, os núme-
ros também impressionam. As 100
Mais Ligadas estão à frente de nada
menos que 706 942 computadores e
51 880 servidores. Empregam na área
de TI 21 254 funcionários contratados
e outros 15 381 terceirizados.

Nesta edição, o Bradesco faturou
mais uma vez o primeiro lugar no ran-
king das Mais Ligadas - posição que
agarrou e não largou desde 2003. O
banco gastou 519 milhões de dólares
em tecnologia no ano passado. Parte
desse valor - mais exatamente 12,8
milhões de dólares - foi destinada à
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primeira fase de um projeto batizado de TI Melhorias. Rea-
lizado em parceria com a CPM, o trabalho tem o objetivo
de passar um pente fino na área de TI do banco. Um dos
frutos dessa iniciativa é o novo Centro de Operações. Inau-
gurado há três meses, ele possui 114 computadores e um
supertelão DLP de 67 polegadas que serve para monito-
rar toda a TI da instituição, de uma simples CPU à rede de
caixas eletrônicos e mainframes.

Ao mesmo tempo que implanta novos projetos, o Bra-
desco corre atrás de novidades. Não por acaso, é a única
empresa listada entre As 100 Mais Ligadas que já possui
um projeto piloto de uso do MIMO. Dois grupos de profis-
sionais do banco visitaram a CeBIT, a feira gigante de tec-
nologia realizada no mês passado em Hannover, na Ale-
manha. "Estamos sempre com um pé no presente e outro
no futuro", diz Laércio Albino Cezar, vice-presidente exe-
cutivo do Bradesco e o comandante da TI da instituição.
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MAIS DE 11 MIL TB DE DADOS
Junto com os investimentos em TI, cresce também o vo-
lume de dados que as empresas produzem e precisam
armazenar de forma segura. Entre as 100 Mais Ligadas,
os dados guardados ultrapassam a marca de 11 mil te-
rabytes. Só na Petrobras, a segunda colocada do ran-
king, o volume total é de 1,2 petabyte. E haja TI para man-
ter a altíssima produção responsável por um faturamen-
to acima de 61 bilhões de dólares. No ano passado, a em-
presa concluiu a instalação do sistema de gestão da SAP.
Para que o aplicativo funcionasse em tempo real em to-
dos os seus pontos de presença, precisou construir seu
próprio anel redundante de fibra óptica para levar o
acesso às plataformas de petróleo, em alto-mar. "Damos
preferência para serviços já existentes, mas quando não
há fornecedores abrimos nosso próprio caminho", afir-
ma Washington Salles, CIO da Petrobras.





INOVAÇÃO

Ministério da Ciência e Tecnologia. "No entanto, é inegá-
vel que temos um começo. As empresas, por exemplo,
estão conhecendo de perto as vantagens e os riscos dessa
ciência, e estão gerando negócios a partir dela", pondera.

Estão, mesmo. Embora os investimentos governa-
mentais ainda sejam escassos, cada vez mais companhias
brasileiras buscam na nanotecnologia um meio de ele-
var sua competitividade. E não se trata apenas de
Braskem, Embrapa ou Petrobras. "Há desde pequenos
empreendimentos em incubadoras tecnológicas até ações
de grandes grupos empresariais que já utilizam a
nanotecnologia em seus produtos e processos", constata
o professor Cylon Gonçalves da Silva, que também é di-
retor de tecnologia do Instituto Genius, uma organiza-
ção sem fins lucrativos que busca suprir a demanda por
pesquisas do setor privado. Uma das empresas que têm
se destacado é a Santista Têxtil. Em conjunto com a Es-
cola Superior de Física da USP, ela desenvolveu um "fio
inteligente", que deverá ser utilizado na fabricação de
jeans e de outros tecidos. O fio é recheado com nano-
cápsulas que, em contato com a pele, liberam grada-
tivamente medicamentos, cremes hidratantes e até vi-
taminas. Além de ser uma saída criativa para concor-
rer com os produtos chineses, a tecnologia é lucrativa -
em média, eleva em 50% o preço do tecido. A solução
vem sendo utilizada, por exemplo, em meias que impe-
dem a proliferação de frieiras e fungos.

As empresas do Sul não ficam atrás. Ao lado da
Braskem, companhias como O Boticário, Artecola e
Karsten fazem da região um dos pólos de desenvolvimen-
to do "nanonegócio" brasileiro. O movimento é visível nos
três Estados da região, que dispõem de um bom número
de universidades e de empresas com vocação exportado-
ra, tecnologicamente avançadas. "Além disso, a região pos-
sui excelentes grupos acadêmicos nas suas principais uni-
versidades, trabalhando na fronteira da nanotecnologia",
percebe Cylon Gonçalves da Silva, do Instituto Genius.
Em geral, diz ele, o Sul se destaca na pesquisa de catali-
sadores, fármacos, materiais magnéticos e polímeros. Mas
há avanços interessantes sendo realizados por algumas
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empresas em outros segmentos. E o caso da Artecola, ins-
talada na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em par-
ceria com a UFRGS, a fabricante de insumos para a in-
dústria calçadista está elaborando um novo tipo de adesi-
vo à base de água, mais resistente e durável do que os
tradicionais. O material deverá ser utilizado em tênis e
sapatos à prova de descolamentos, cuja vida útil será bas-
tante superior. "Também apresentarão menor peso e maior
resistência a temperaturas elevadas, entre outras proprie-
dades que vão propiciar vantagens para o usuário final",
entusiasma-se José Luis Haubrich, diretor-geral da uni-
dade de negócios adesivos da Artecola. Otimista com o
potencial mercadológico da tecnologia, a empresa já está
cumprindo o percurso burocrático necessário para
patenteá-la. Além disso, pleiteia um financiamento junto
à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o órgão do
governo federal responsável por fomentar o desenvolvi-
mento da ciência no país.

Outra empresa que acaba de celebrar casamento com
a nanotecnologia é O Boticário, no Paraná. A entrada da
empresa nesse novo ambiente de inovação era pratica-
mente inevitável. O ramo de cosméticos foi o primeiro a
adotar as nanoestruturas na composição de seus produ-
tos. Hoje, todas as grandes inovações do setor se baseiam
nas propriedades de materiais que chegam a ter 100
nanômetros, o tamanho equivalente ao de um vírus. "As
pesquisas nessa área decolaram nos últimos três anos, e

nós fomos obrigados a acompanhar", conta Israel
Feferman, diretor de pesquisa e inovação d'0 Boticário. A
necessidade levou a fabricante de cosméticos a incorporar
a nanociência como uma estratégia de inovação. Ao todo,
45 doutores trabalham nos seus laboratórios, em Curitiba.
Além disso, O Boticário mantém parcerias com uma série
de universidades - inclusive no exterior -, que estudam
os materiais capazes de "agregar inteligência" a um sim-
ples bronzeador. Recentemente, a empresa lançou sua pri-
meira linha de produtos com nanotecnologia, conhecida
como "Golden Plus". A marca abrange invenções como um
fluído que contém polímeros resistentes à água. Essas
estruturas formam uma película protetora sobre a fibra
capilar, protegendo os cabelos dos danos causados por um
banho de piscina, por exemplo. "A nanotecnologia nos dá
a possibilidade de trabalhar com materiais que não pode-
riam ser obtidos de outras maneiras. O potencial de apli-
cações é infinito", destaca Feferman. Ao todo, O Boticário
investiu R$ 5,7 milhões no desenvolvimento da linha.

Definir o foco - O esforço das empresas ou universi-
dades é animador, mas ainda insuficiente para que o Bra-
sil consiga embarcar definitivamente na era da nano-
tecnologia. Há uma série de desafios que o país precisa
superar para que esse negócio se torne acessível a um
número maior de companhias. O primeiro deles é definir
um foco. Com um poder de investimento reduzido, o go-
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verno terá de dosar melhor o dinheiro que goteja nos la-
boratórios brasileiros. "Na situação em que estamos, já
não importa se os gastos estão aumentando ou não. O que
realmente faz a diferença é a qualidade dos gastos. Sem
um foco, muito dinheiro aí vai acabar se transformando
em dissertações numa gaveta", critica Fernando Galem-
beck, professor do Departamento de Química da Unicamp
e coordenador de um dos grupos de trabalho que elabora-
ram as diretrizes do Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (PADCT) do governo fede-
ral. Em 2002, o Ministério da Ciência e Tecnologia tentou
definir os segmentos que deveriam receber prioridade.
Eram eles: agropecuária, nanobiotecnologia e mecanis-
mos não-poluentes. Entretanto, a não ser pelos avanços
da Embrapa e al-
gumas descober-
tas na área de
polímeros, pouca
coisa se transfor-
mou em negócio
nessas três áreas,
até agora. Alguns
especialistas in-
clusive já dizem
que o verdadeiro
potencial do Bra-
sil está em uma
outra área — a de
desenvolvimento
de fármacos e
plásticos (veja al-
gumas inovações
no quadro "Os
frutos do nano-
negócio", nas pá-
ginas anteriores).

A dificuldade
de levar as inova-
ções do laboratório para o mercado também precisa ser
vencida. Todos os empreendimentos da nanotecnologia
brasileira nasceram da interação entre empresa e univer-
sidade - relação que ainda é frágil no país. "Não existe
uma tradição de diálogo, de parceria. Não se sabe como
transferir o conhecimento da universidade para a empre-
sa", avalia o professor Dante Homero Mosca Júnior, atual
vice-coordenador do Núcleo Paranaense de Excelência em
Nanociências. O problema não é meramente cultural. Às
vezes, a relação não deslancha simplesmente porque falta
dinheiro. Foi o que aconteceu com o professor Philippe
Jean Paul Gleize, professor da Pós-Graduação em Enge-
nharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina.
Em 2003, ele foi contemplado com uma bolsa do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) para elaborar um projeto aparentemente promis-
sor na área de construção. Por meio da aplicação de
nanopartículas ao cimento, Gleize acredita ser possível
tornar armações de concreto mais maleáveis e resisten-

tes. O trabalho, no entanto, andou pouco nos últimos três
anos. "Para começar, não temos equipamentos. A univer-
sidade adquiriu alguns, mas eles só devem chegar no se-
gundo semestre deste ano", relata Gleize. O resultado é
que o pesquisador ainda está tentando fazer o projeto co-
meçar, o que torna o diálogo com as empresas pouco fru-
tífero. No ano passado, ele apresentou sua linha de pes-
quisa para a Votorantim, na expectativa de obter algum
tipo de investimento. A companhia, é claro, preferiu espe-
rar. "Eles até se interessaram, mas têm receio em inves-
tir antes de ver os resultados", conta. Agora, o professor
tentará retomar o contato com a Votorantim — desta vez,
para pleitear bolsas de estudo para a sua equipe.

Mesmo que Gleize consiga tocar adiante o projeto do
"nanocimento", é
provável que ele
esbarre em outro
problema: a difi-
culdade em pro-
teger a proprieda-
de intelectual.
Nesse caso, o Bra-
sil está em fran-
ca desvantagem
em relação a ou-
tros países. A
crônica lentidão
do Instituto Na-
cional de Pro-
priedade Indus-
trial (Inpi), que já
atrapalhava o
país antes de a
nanotecnologia
se transformar
em negócio, agora
é uma ameaça
ainda mais com-

plexa. Para piorar, são poucas as empresas brasileiras
que sabem como encaminhar um pedido de patente —
especialmente no campo nanotecnológico, cujo padrão
internacional de patenteamento só foi definido há pouco
mais de sete anos. Até setembro de 2004, segundo o
levantamento mais recente, o Inpi havia recebido 231
pedidos de patentes envolvendo nanotecnologia. Do to-
tal, só 11 haviam sido feitos por universidades brasi-
leiras. Cinco eram de pessoas físicas e três, de empre-
sas. Todos os outros pedidos (ou 92% deles) eram oriun-
dos de corporações estrangeiras instaladas no país.
"Produzimos muito conhecimento científico. Mas mui-
to pouco disso está se transformando em tecnologia
concreta", resume o professor Fernando Galembeck,
da Unicamp. Mais do que nunca, se quiser permane-
cer na corrida nanotecnológica, o Brasil terá de apren-
der a inovar.

*Com reportagem de Letícia Pires
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