


JÁ É MAIS DE MEIA-NOITE em Bue-
nos Aires. Um jovem diagramador busca
em vão uma tipologia nova para que seu
trabalho seja tão original quanto o cliente
deseja. Na Patagônia, uma empresa que
explora um campo de petróleo percebe-
queda na extração, porque este já passou o
limite de produtividade e logo a extração
se tornará cara. Ela gostaria de descobrir
uma forma de prolongar a vida útil dos
poços. E tampouco a encontra.

Trata-se de duas situações que a princí-
pio não se parecem em nada. No entanto,
revelam uma demanda por informações
para geração de conhecimentos novos.
Informações que podem estar dispersas
pelo mundo.

Até agora, os livros, as universida-
des e os departamentos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) têm sido a
forma dominante de reunir as "cabeças"
com os "problemas". Mas tal solução
já não é mais tão prática ou eficiente.
Tanto pela sofisticação milimétrica do
conhecimento como pelo alto custo
- sobretudo para pequenas ou médias
empresas - de financiar a busca por esses
conhecimentos.

Tradicionalmente, a resposta alternativa
mais antiga e simples à falta de dinheiro
para financiar cabeças criativas - usada
por empresas como Apple e iPod - foi
simplesmente vasculhar o mundo, ver se



alguém já tinha feito tudo ou parte do que
se necessitava, meter a mão no bolso e
comprar a solução. Mas achar a alternativa
correta muitas vezes era loteria.

As chances são muito maiores num
modelo proposto pela utopia inicial da
internet: redes e código aberto. É o que o
diagramador fará: descobrir a existência de
uma rede chamada pochocho-zen e buscar
entre seus 401 membros um "sócio" que
lhe presenteie ou empreste a tipografia
que anda buscando. De fato, atualmente,
seu fundador, Maximiliano Yaquin, está
terminando de criar uma nova tipografia.
"Vou colocá-la na internet sob a licença
Creative Commons, para que qualquer
um possa usá-la, reconhecendo minha
autoria", explica. E com outra condição:
"Poderá usá-la para fazer um fanzine, mas
não com fins de lucro."

Definir como ganhar dinheiro é um
dos problemas que dificultam o avanço do
modelo de colaboração do "código aberto"
ao mundo dos negócios. Talvez parte dessa
resposta seja partir pelo reconhecimento
da necessidade mútua. Num aspecto
geral, é o que hoje é feito na Argentina
pela Adiras (Asociación de Directorios
Asociados). "Trabalhamos em grupos de
até seis empresários, com um facilitador",
explica Adrián Lasso, vice-presidente da
empresa de software Baufest. "Todos juntos
atuamos como conselho das empresas do
grupo." O interessante é que são empresas
sem nenhuma relação entre elas.

Impulsionados pela Universidad Aus-
tral, os grupos da Adiras partem da base
que as pequenas e médias empresas não
têm conselhos, o que dificulta evitar que
as estratégias sejam definidas por ele-
mentos muito subjetivos. Existem cerca
de 15 desses grupos. Operam mediante
reuniões de conselho uma vez ao mês,
que duram um dia completo, mais uma
reunião informal mensal, além de visitas
às empresas nos três primeiros meses.
Tudo isso com várias ferramentas, que
incluem, por exemplo, um sistema de
planejamento estratégico e orçamento
das operações.

Para Lasso, entretanto, um valor es-
sencial é que essa organização conecta
companhias de diferentes universos.
"As empresas na Argentina não estão

vinculadas entre si de outra forma que
não seja através de câmaras setoriais."
Um ponto importante para Baufest,
que se dedica a desenvolver software
sob medida destinado "a processos em
que as empresas fazem algo diferente
ou inovador".

ARTICULAÇÃO
É justamente o que Lasso está fazendo
para uma empresa que conheceram em
seu grupo Adira. "Há mais de cem anos
que as companhias de seguro trabalham
com engenheiros agrônomos próprios ou
com autônomos que se dedicam a fazer
inspeções dos sinistros nos campos."
Com seu conhecimento de software e
comunicações, a Baufest trabalha um
upgrade da técnica, com a criação de
um sistema que articula GPS, mapas
por satélite do Google, telefonia celular,
PDA e Wi-Fi, de forma que "a capacidade
de inspeção suba de dois a oito campos
por dia" e as seguradoras contem "com
informação mais detalhada sobre os
cultivos, para apoiar suas decisões". O
investimento oscila entre US$ 70 mil e
US$ 100 mil.

Vinte vezes mais foi quanto custou
à San Antônio Pride, da Pride Interna-
cional, desenvolver e testar um sistema
de extração que permite tirar 30% mais
petróleo dos poços. "Gastamos US$ 3
milhões por ano entre 2001 e 2005",
conta Gustavo Bianchi, então vice-pre-
sidente da San Antônio e hoje consultor
que trabalha coordenando iniciativas
privadas de inovação tecnológica.

Pride convive com gigantes dos ser-
viços petroleiros, como a Halliburton.
"Eles gastam entre US$ 30 milhões e
US$ 40 milhões anuais em pesquisa.
Não podíamos competir", comenta. É
por isso que, nessa época, Bianchi propôs
a seus chefes situar a base na Patagônia
em vez de fazer P&D nos laboratórios da
empresa, em Houston. Sugestão aceita,
o bioquímico começou a tecer uma rede
que incluiu empresas estatais, privadas e
universidades. O objetivo foi desenvolver
um polímero e um surfactante não-iônicos,
ou seja, duas substâncias associadas que
permitissem tirar o petróleo residual dos
poços quando sua pressão cai.

Isso implicou uma série de acordos
sofisticados. "Tínhamos 25 pessoas da
Invap, nossa parceira, dentro de San
Antônio. A patente dos desenvolvimentos
era nossa, mas o produto dessa patente era
fabricado pela Invap, que nos vendia", diz
Bianchi. E se a Invap o vendia a terceiros,
"a San Antônio tinha lucro".

Seis anos mais tarde, o sistema e seus
componentes são uma das grandes van-
tagens da San Antônio Pride. "Gasta-se
muito dinheiro no começo, mas o retorno é
grande", destaca Bianchi. "Passada a fase
de desenvolvimento, começamos a faturar
US$ 120 milhões", diz. Depois dessa ex-
periência, o especialista está trabalhando
novamente com a Invap, além da indústria
de aço Siderca, num projeto ainda em
gestação, sobre o qual só afirma que "é
uma revolução que vem por aí".

O problema é que há muito poucas
dessas "revoluções" na região. "O Chile
não conta com esse tipo de desenvolvi-
mento, no Brasil ele acontece mais através
do Estado. No México, sim, existe algo",
comenta.

Esse "algo" é o sucesso da Innova
Médica, empresa do grupo Vitalmex que
busca criar aparelhos médicos inovadores.
Trabalhando em coordenação com ins-
tituições tão diferentes como as escolas
de engenharia do Exército mexicano, a
escola de Medicina da Universidade de
Yale e empresas como Medicus e Tyco
Healthcare, desenha, desenvolve e avalia
protótipos pré-comerciais. O interessante
é que a empresa busca financiamento
em venture capital, sócios ou fundos
estatais.

Mas é uma exceção. "Em nossa região,
diferentemente do que acontece nos EUA,
falta um gerente de tecnologia que seja ao
mesmo tempo cientista e executivo. Estive
trabalhando em P&D por 11 anos e não
sabia nada de taxa de retorno", ri Bianchi.
Lasso, por sua vez, reconhece que para o
empresário "é difícil sair do dia-a-dia para
gerar inovação", já que "estamos sempre
correndo atrás do dinheiro".

A solução é formar redes. Não obstante,
na América Latina, nem o Estado, nem as
fundações privadas conseguiram descobrir
como criar as "aranhas" encarregadas de
tecê-las. •
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