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E m suas pesquisas nos
fundos de uma casa
alugada na BayArea

californiana, Bíll e Dave,
amigos recém-saídos da
Universidade de Stanford,
desenvolveram um oscilador
de áudio mais moderno e
muito mais barato que os
já existentes no mercado,
O ano era 1938 e aquela
era a primeira de muitas
invenções que sairiam dos
laboratórios da HP - quando

a empresa ainda sequer
existia e os laboratórios
nlo eram nada além de
uma simples garagem
improvisada.

Setenta anos depois,
a inovação tecnológica
continua sendo uma das
bandeiras da companhia de
Bill Hewlett e Dave Packard.
E, para chegar à liderança
nesse quesito, o trabalho dos
cerca de 600 pesquisadores
que compõem o HP Labs
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parece já não ser suficiente,
A resposta da gigante para
o problema é a colaboração,
"O HP Labs ocupou a
posição de líder tecnológico
nas ultimas quatro décadas
e quer continuar nessa
posição", afirma Prith
Banerjee, vice-presidente de
pesquisas e diretor do HP
Labs, explicando as razões
que levaram a companhia a
anunciar, no início de março,
a estratégia denominada
"Open Innovation".

A mudança conceituai
nos laboratórios da HP tem
como destaques três frentes
de trabalho. A primeira,
chamada HP Labs Innovation
Research Program, consiste
na formação de novas
parcerias com universidades
e pesquisadores de todo o
mundo. Outra iniciativa,
batizada Enterpreneurs-
in-residence Program, é
voltada para empresas
de venture capital e tem
como objetivo tornar
comercialmente viáveis
projetos desenvolvidos nos
laboratórios. Finalmente,
por meio do website HP
IdeaLab, a companhia dá o
passo mais arrojado rumo

; à colaboração. No portal,
l serão compartilhados
l projetos na área de software

e atraídos pesquisadores,
desenvolvedores e
consumidores para participar
do processo de inovação,

Banerjee deixa claro que
"o objetivo dos laboratórios,
em última instância, é fazer
dinheiro". "Vamos trabalhar
pelo 'estado da arte1 em
tecnologia, fazer parcerias

com universidades e colaborar com a comunidade

open source. Mas faremos
tudo isso para criar produtos
e serviços que irão gerar
receita para a HP", esclarece
o vice-presidente,

Com a nova estratégia, o
HP Labs pretende também
focar as iniciativas em cinco
áreas principais - explosão
de informações, nuvem
de serviços dinâmicos,
transformação de conteúdo,
infra-estrutura inteligente
e sustemabilidade -,
aumentar os investimentos
em pesquisas exploratórias
(que passam a receber
30% do orçamento de
P&D) e reduzir o número
de projetos tocados
paralelamente em cada
um dos 23 laboratórios,
"Tínhamos cerca de 150
projetos simultâneos. Nossa
intenção é focar em algo
entre 20 e 30 projetos",
detalha Banrjee.

(A jornalista viajou aos EUA a convite da HP).
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