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negócios

Velocidade 
da luz

por lino rodrigues

inovação

Ciclo de vida dos produtos se 
encurta na mesma proporção da 
voracidade dos consumidores por 
novidades tecnológicas
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No início do século passado, o engenheiro americano 
Charles Kettering, pesquisador da indústria automobilís-
tica, afirmou que se interessava pelo futuro porque era 
onde passaria o resto de sua vida. Um século depois, a 
frase de Kettering pode ser usada para descrever o prin-
cípio que guia as áreas de pesquisa e desenvolvimento 
de grande parte das empresas de tecnologia do mundo. 
Mesmo que, nestes casos, o futuro possa ser qualquer 
espaço de tempo entre 10 meses e 20 anos.

De uma forma geral, as empresas do setor definem seus 
rumos por meio de pesquisas de inovação e de tendências, 
contatos constantes com clientes, parcerias com univer-
sidades e outras empresas e participações em fóruns de 
padronização. Um exemplo recente de um desses fóruns é 
a Wi-Fi Alliance, que reuniu mais de 250 empresas — mui-
tas delas concorrentes diretas — para a definição de um 
modelo de conexão sem fio a ser usado no mundo inteiro. 
O esforço evitou surpresas desagradáveis como a desco-
berta de que o seu laptop da marca X não se conecta ao 
modem da marca Y. “A massificação é a única forma de 
uma tecnologia dar certo. O nome do jogo é redução de 
preços por ganho de escala”, ressalta Fiore Mangoni, ge-
rente de novos produtos da Nokia do Brasil.

Fabricantes de celulares têm uma margem de tempo 
menor para trabalhar, já que seus clientes buscam novos 
produtos com velocidade cada vez maior. “Nos grandes 
centros, o ciclo de troca de aparelhos se dá em 12 meses. 
É preciso incorporar funcionalidades marcantes em um 
patamar de tempo menor do que esse”, explica Marcelo 
Guimarães, diretor de produtos da subsidiária brasileira 
da Motorola. Para tal, a empresa mantém cerca de 25 mil 
pessoas trabalhando em 12 laboratórios e 20 centros de 
desenvolvimento pelo mundo. Em Recife, 350 pesquisa-
dores trabalham em plataformas de software para celu-
lares em contato constante com seus colegas da planta 
de Jaguariúna, no interior de São Paulo, e também os dos 
Estados Unidos, da Ásia, da Europa e do Oriente Médio. 
Em 2005, foram investidos US$ 3,7 bilhões na área. Des-
de 1997, o programa brasileiro de pesquisa e desenvol-
vimento da Motorola recebeu US$ 225 milhões. Os nú-
meros se justificam. “Nesse setor, quem chega atrasado 
perde posição de mercado”, sentencia Guimarães.

A arqui-rival Nokia investiu no último ano € 3,8 bilhões 
(cerca de US$ 4,8 bilhões) em pesquisa e desenvolvi-
mento. A empresa opera centros de pesquisa e desen-
volvimento em 11 países. Esses núcleos trabalham com 
planos de curto, médio e longo prazos, que representam, 
respectivamente, inovações que devem chegar aos pro-
dutos em cerca de três, cinco, dez anos. No curto prazo, 
trata-se de adaptar algo que já existe para implementação 
comercial. Os planos de médio prazo envolvem o início da 
integração de uma tecnologia já existente ao celular. Para 
dez anos ou mais, pensa-se em conceitos e tendências. 
Há ainda um processo em que a companhia elabora um 
mapa-múndi do comportamento, do que está por vir e da 
tecnologia. O resultado é guardado a sete chaves. O que 
não é segredo é o horizonte mais próximo: total integra-
ção do celular com câmera digital e tocador de música, o 
uso de voz sobre IP, a adoção do padrão wi-max de banda 
larga sem fio e a incorporação da tecnologia contactless, 
usada por exemplo nos crachás que abrem catracas sem 
contato. Na Nokia, uma rede interna une todas as áreas 
de pesquisa e desenvolvimento e alimenta um precioso 
banco de dados. 
No Ministério das Comunicações, do ministro Hélio Cos-
ta, a próxima empreitada depois da TV digital é populari-
zação da banda larga sem fio via wi-max. Um processo 
que vem dando o que falar mesmo antes do primeiro 
leilão de licitação e já causou o primeiro embate público 
entre o Ministério e a Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel).

Nem todas as empresas estão interessadas em entregar 
novidades no menor espaço de tempo possível. Na HP, as 
principais funções dos pesquisadores são resolver proble-
mas, diminuir custos e melhorar a experiência do usuário. 
“Já existem problemas demais a serem resolvidos. Não 
precisamos inventar mais”, garante Darlei Abreu, diretor 
de pesquisa e desenvolvimento da HP Brasil. E como para 
resolver um problema é preciso conhecê-lo, a HP incentiva 
as equipes de todos os 170 países onde está presente a 
dizer quais são as necessidades de seus clientes. Os labo-
ratórios e centros de pesquisa fazem parte de uma rede in-
tegrada por voz e vídeo e trabalham de forma multidiscipli-
nar e paralela. Em 2005, os investimentos 
mundiais em pesquisa e desenvolvimento 
da companhia americana foram de cer-
ca de US$ 3,5 bilhões. Diante da enorme 
gama de produtos da empresa, o setor 
de pesquisa funciona como uma vertente 
horizontal que atravessa todas as áreas 
— de impressoras domésticas a grandes 
servidores. “Executamos investigações 
tecnológicas conceituais, que podem pos-
teriormente servir para uma infinidade de 
produtos”, diz Abreu.

Uma das formas mais usadas para me-
dir o grau de importância dado por uma 
empresa ao seu setor de pesquisa e 
desenvolvimento é a relação entre o in-
vestimento na área e as vendas líquidas. 
No ano passado, a AMD chegou a 20% 
(US$ 1,14 bilhão), a Intel a 13% (US$ 5,1 
bilhões), a Nokia a 11,2% e a Motorola a 
10%. Mas a prova de que esse percentu-
al não diz tudo está na Apple. Conhecida 
por inovar de forma constante e surpre-
endente, a empresa de Steve Jobs inves-
tiu, no ano passado, 4% do valor de suas 
vendas líquidas (o equivalente a US$ 534 
milhões) em pesquisa e desenvolvimento. 
O mérito da companhia é focar os inves-
timentos em poucos projetos, escolhidos 
com muito critério. A estratégia ajudou a 
consolidar o iPod como o líder absoluto 
entre os tocadores de música digital dos 
Estados Unidos, com cerca de 75% do 
mercado.

A gigante Intel, cujas decisões afetam os 
rumos de grande parte da indústria, abre 
e divide livremente parte de suas pesqui-
sas para preparar o mercado, ou seja, 
permitir que desenvolvedores de software, 
fabricantes de hardware e de periféricos e 
os estudantes de engenharia saibam do 

que o novo produto é capaz. A empresa crê totalmente 
no estabelecimento de padrões para se alcançar a mas-
sificação e enxerga o setor como um ecossistema, onde 
diversos fatores interligados podem favorecer a indús-
tria como um todo. Tomando novamente como exemplo 
a tecnologia wi-fi, na qual a Intel investe desde 1999, é 
possível verificar que ela possibilitou o surgimento de di-
versos hot spots a preços razoáveis, o que incentiva as 
pessoas a comprarem um notebook que, almeja a com-
panhia, estará equipado com seus chips.

Nos 75 laboratórios ao redor do mundo, onde trabalham 
cerca de 7,5 mil pessoas, a Intel pensa os ambientes re-
sidenciais, corporativos, governamentais e de saúde em 
prazos que chegam a 20 anos.Os rumos para o departa-
mento de pesquisa e desenvolvimento são pautados não 
apenas pela participação em fóruns e reuniões entre o 
presidente e os principais diretores, mas também pelas 
fábricas e pelo contato direto com os clientes. Foi isso que 
possibilitou, na Índia, o desenvolvimento de um compu-
tador movido a bateria de carro, única fonte de energia 
em algumas áreas rurais. Para a companhia, um setor 
que ainda pode se beneficiar muito do desenvolvimento 
tecnológico é o da saúde, em que tem diversos projetos. 
As inovações vão desde o atendimento de emergência, 
com dispositivos que carreguem todos os dados do pa-
ciente, até a otimização das relações entre seguradoras, 
laboratórios, hospitais e pacientes. Biotecnologia, comu-
nicações e, claro, os usuários domésticos, também estão 
na mira da empresa. Como se vê, as empresas de tecno-
logia têm grande interesse no futuro.

Steve Jobs: investimentos focados em poucos projetos
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Em 1925, Walter Gifford, presidente da AT&T, criou o 
Bell Telephone Laboratories Inc. Naquele tempo, as 
telecomunicações ainda engatinhavam nas mãos do 
Estado norte-americano, e Gifford, como que preven-
do o futuro, transformou o laboratório em uma insti-
tuição independente da Western Electric, a estatal do 
setor, acreditando que dali sairiam as invenções que 
revolucionariam o mercado de telefonia. Não deu ou-
tra. Em pouco tempo, o Bell Labs se transformou no 
berço da pesquisa e do desenvolvimento de uma série 
de tecnologias que mudaram as comunicações. Com 
dinheiro farto e um time de mais de 11 mil cientistas, 
o Bell Labs virou uma espécie de pizzaria de inven-
ções. Do forno dos laboratórios saíram o transistor, a 
televisão, o telefone, o satélite, o laser, a fibra óptica, 
o computador... São mais de 40 mil patentes e seis 
prêmios Nobel, divididos entre 11 cientistas.

Nestes 81 anos de existência, muita coisa mudou 
dentro e fora do Bell Labs. Na última década, por 
exemplo, com o desmembramento da AT&T, em 
1996, os laboratórios passaram a fazer parte da Lu-
cent Technologies. Mais tarde foi a vez de a Lucent 
se desmembrar em outras duas empresas. A crise 
no mercado de telecomunicações que assolou boa 
parte das empresas fornecedoras de equipamentos 
de infra-estrutura para telecomunicações também 
chegou ao Bell Labs. O desinteresse em pesquisa 
básica afetou diretamente o trabalho dos cientistas. 
As verbas para investimento em pesquisa foram min-

guando nas últimas duas décadas. As empresas, aí 
incluída a Lucent, não podem mais esperar retorno 
a longo prazo. Elas querem lucros imediatos e, em 
pesquisa, isso é quase impossível.

Um relatório reservado (Workshop on Basic Rese-
arch in Telecommunication) escrito por A. Michael 
Nool, da University of Southern California, traça 
um paralelo entre o investimento em pesquisa bá-
sica e a história do Bell Labs. Segundo o artigo de 
Nool, que retrata a opinião e a preocupação de um 
grupo de cientistas, questões como a falta de in-
vestimentos e o enfoque na imediata aplicação das 
pesquisas vêm prejudicando a ciência pura. “Faz-
se cada vez mais necessário o apoio do governo 
à pesquisa básica em telecomunicações”, escreve 
Nool. Os pesquisadores avaliam ainda que as pes-
quisas básicas conduzidas em laboratórios estão 
em risco por causa da escassez, cada vez maior, 
de investimentos. O Bell Labs vem sofrendo com 
a redução das verbas: a média de investimentos 
caiu de US$ 350 milhões na década de 90 para os 
atuais US$ 115 milhões, segundo o artigo de Nool. 
A verdade é que empresas que enfrentam crises 
financeiras constantes e precisam de lucros rápi-
dos não podem mais depender de investimentos 
de longos prazos em pesquisas básicas. Isso tem 
sido o grande pesadelo dos pesquisadores.

Reinventar-se e atender às necessidades de um mun-

do cada vez mais competitivo e global é a única saída 
para os laboratórios de pesquisas se manterem no 
mercado e, no caso do Bell, continuar como berço de 
inovações. Essa parece ser a missão de Jeong Kim, um 
imigrante coreano que hoje dirige o Bell Labs. Kim, 40 
anos, virou bilionário ao vender sua empresa, a Yurie 
System, fabricante de equipamentos de comunicação, 
por US$ 1 bilhão à própria Lucent, em 1998. Além de 
receber essa dinheirama, Kim passou a trabalhar na 
companhia e, desde o ano passado, administra esse 
que é um dos maiores centros de pesquisas do mundo 
(laboratórios espalhados em dez países), com orça-
mento de US$ 1,2 bilhão e 9 mil funcionários.

Em março, Kim passou pelo Brasil e mostrou que 
está empenhado em colocar os laboratórios dentro 
desse novo cenário de curto prazo. Ele apresentou 
160 projetos com potencial para o curto prazo que 
a Lucent deve colocar em ordem de prioridade. Os 
projetos, agora, têm data de início e fim e, ao final, 
são transferidos para uma unidade de negócios que 
tem a missão de transformá-los em dólares. Kim 
quer manter a inovação como carro-chefe dos la-
boratórios, mas quer também trazer o conceito de 
desenvolvimento para o mundo real, o que, antes, 
não era prioridade. No mundo real, além de ter um 
olho no presente e outro no futuro, ele tem de fazer 
o Bell Labs ser lucrativo. Uma missão quase impos-
sível no passado, mas que, agora, virou questão de 
sobrevivência. (LR)

O berço das inovações 
precisou reinventar-se

1963 - Telefone de teclas

1927 - Primeiro sistema de transmissão 
de televisão em longa distância

1877 - Primeiro telefone comercial

1962: Telstar I, primeiro satélite de 
comunicação colocado em órbita

1964 - C. K. N. Patel mostra um sistema 
de laser de dióxido de carbono

1913 - Primeira válvula usada numa transmissão 
telefônica entre Nova York e Washington

1947 - Primriro transistor usado 
para amplificação de voz

1936 - Sintetizador de voz  (Vocoder)

1937 - Primeiro computador digital elétrico

2006 - Plástico eletrônico
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Text Box
Fonte: Meio Digital, ano 1, n. 1, p.26-28, out. 2006.




