
Projetado nos Estados Unidos, fabricado na China, anima-
do por software da índia, o novo protótipo de celular da Mo-
torola tocou no meio da tarde em Campinas, no interior de
São Paulo, dentro da bolsa de Rosana Fernandes, diretora de
pesquisa e desenvolvimento da Motorola. Explica-se: é aqui,
no Brasil, que o futuro modelo está sendo testado. É aqui, ali-
ás, que a equipe de 300 pessoas montada por Rosana testa
as funções de todos os celulares criados pela segunda maior
companhia de aparelhos portáteis do mundo. Antes de che-
gar às mãos das colegiais japonesas, dos mafiosos russos ou
dos jovens executivos londrinos, os sucessos e fracassos de
mercado (120 de cada 135 modelos perdem dinheiro) pas-
sam pelas mãos de Rosana - ou de alguém da equipe que ela,
laboriosamente, organizou em vários anos de trabalho. A
montagem dessa rede de testes, que conta com duas univer-
sidades públicas e duas instituições tecnológicas indepen-
dentes, pôs o Brasil no mapa da Motorola. De mercado con-
sumidor e zona fabril, o país ascendeu à condição mais nobre
de centro de pesquisa e desenvolvimento da multinacional.





empreendedor dessa paulistana, que levou à montagem da
rede brasileira de testes de celulares, está em perfeita sinto-
nia com os planos gerais da Motorola, à qual interessa ex-
pandir as atividades nos chamados mercados emergentes,
como o Brasil. A venda de celulares nesses mercados cresce
entre 20% e 30% ao ano, enquanto nos mercados maduros
da Europa e dos Estados Unidos o crescimento não chega a
10%. Foi com isso em mente que a executiva indiana Mala
Chandra, então vice-presidente mundial de aplicativos da
Motorola, autorizou, em abril de 2004, uma verba de US$
36 milhões para investir no projeto brasileiro. Era muito
dinheiro e havia pouca experiência acumulada. Testar era
considerada uma tarefa menor, que se fazia um pouco em
cada canto, sem muita ciência e nenhum status. Mesmo
assim, quando se propôs a centralização da atividade no
Brasil, houve resistência. "Tivemos
de explicar aos centros mundiais da
companhia como faríamos os testes,
porque não havia uma metodologia
geral", conta Rosana. Nesse período
inicial, diante de resultado negativo
para qualquer um de seus produtos,
os engenheiros de software indianos
reclamavam. Não havia confiança no
trabalho dos brasileiros. Hoje, ten-
do avaliado em média 40 modelos
por ano, cada um deles mais com-
plexo que o anterior, os brasileiros
tornaram-se referência mundial na
companhia. Criaram uma sistemá-
tica que já produziu dois prêmios da
Motorola internacional. "Pegamos o projeto que ninguém
queria e o transformamos. Agora, somos vistos como um
centro mundial de pesquisa e desenvolvimento", diz Ro-
sana. Firmou-se dentro da empresa uma imagem de qua-
lidade e confiança em relação ao trabalho do grupo. "Hoje
existe a confiança de que a gente faz no prazo e faz direito",
diz Rosana. No início deste ano, o projeto de testes da Mo-
torola venceu o prêmio regional da Finep, a Financiado-
ra de Estudos e Projetos ligada ao Ministério da Ciência
e Tecnologia. Por pouco não arrebata o prêmio nacional.

Antes que isso tudo pudesse ocorrer, foi necessá-
rio colocar na mesma mesa duas entidades que, no Brasil,
nem sequer freqüentam a mesma sala: iniciativa privada e

universidades. Rosana, formada em
ciência da computação pela Universi-
dade Estadual de Campinas, passou
alguns anos correndo atrás de parce-
rias acadêmicas que funcionassem no
ritmo da produção globalizada. "Pre-
cisava de gente disposta a trabalhar
com os prazos e os padrões de exigên-
cia de uma multinacional", explica.
Encontrou a Universidade Federal de
Pernambuco e a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina. Isso foi na déca-
da de 90. Hoje, o Centro de Informáti-
ca da Federal de Pernambuco oferece
um programa de residência em sof-
tware nos mesmos moldes da resi-

dência médica. "Temos um trabalho integrado cujo resulta-
do é muito maior do que a soma das partes", diz o professor
Augusto Sampaio, coordenador do Brasil Test Center (BTC)
na Federal de Pernambuco. Luiz Cláudio Villar dos Santos,
da Federal de Santa Catarina, acha que o mais importante
no projeto da Motorola foi romper o paradigma que separa-
va o campus da fábrica. "Provamos que somos capazes de
desenvolver projetos que exigem sigilo e cumprimento de
prazos", afirma. O mesmo abraço que envolveu as universi-
dades trouxe para a periferia da Motorola o César, Centro de
Estudos e Sistemas Avançados do Recife, e criou o Instituto
Eldorado de Campinas - dois centros de excelência tecno-
lógica que têm, hoje, importância estratégica na pesquisa e

u tenho o maior orgulho", diz Rosana.
"Depois da montagem do Brasil Test Cen-
ter , as pessoas dentro da Motorola mun-
dial passaram a nos olhar de outro jeito."

Magra, morena, os olhos grandes
delineados a lápis, Rosana, 46 anos, é a
mulher certa na posição certa. O espírito



desenvolvimento da Motorola brasileira. O Eldorado, fun-
dado em 1999, tem 400 funcionários e mantém uma equipe
de SÓ pessoas dedicadas exclusivamente ao BTC. Com o Cé-
sar, a parceria deu tão certo que a Motorola está colocando
em Recife US$ 9 milhões adicionais até maio de 2007. Mas
isso não quer dizer que tudo funciona sem problemas na re-
lação entre a Motorola e a universidade? Pelo contrário. "A
relação com as universidades ainda é o nosso maior proble-
ma", diz Rosana. "Elas têm uma agenda diferente da nossa
e precisamos administrar expectativas o tempo inteiro."

Problemas, claro, não são montanhas irremovíveis
na vida dessa paulista determinada. Sempre apressada,
sempre atrasada, trabalha das 9 da manhã às 8 da noite e, às
vezes, leva broncas do próprio pessoal: não dá para desace-
lerar e aproveitar um pouco? Não, ainda não. "A vontade de
fazer mais é parte da minha vida", diz Rosana, que é casada
com o engenheiro Oswaldo Fernandes, que conheceu em seu
primeiro emprego. Essa adrenalina está em perfeita harmo-
nia com os desejos da corporação. Enrique Usher, presidente
da Motorola do Brasil, diz que a subsidiária, já com 8 mil fun-
cionários, é das cinco mais importantes na hierarquia global
da empresa. Aqui se desenham, se fabricam, se testam ce-
lulares. "Dominamos o ciclo completo. Podemos fazer mais
do que fazemos", diz ele. Seu desejo é conceber, no Brasil, os
celulares que vão abastecer os mercados emergentes. Hoje
isso é feito pelo chamado mundo desenvolvido. "Podemos
entregar à corporação soluções melhores para os mercados
que mais crescem", afirma Usher. Preparando-se para isso,
a Motorola já investiu no Brasil US$ 250 milhões em pesqui-

sa e desenvolvimento desde 1996. Emprega mil engenheiros
nessa função. Rosana e sua equipe de 300 são parte essen-
cial desse esforço. "Ela tem uma liderança muito forte", elo-
gia o presidente, que conhece Rosana há 12 anos e trata com
ela pelo menos uma vez por mês. "Ela é um dos nossos prin-
cipais talentos e, por ser mulher, um caso raro no Brasil."

Não é comum ver mulheres na posição de Rosana.
Postos de chefia em engenharia são em geral ocupados por
homens, mas isso não parece intimidá-la. "O fato de ser mu-
lher nunca foi um problema", diz ela. "Jamais sofri precon-
ceito." Parte disso se deve à Motorola, em que Rosana tra-
balha desde 1998, que aposta firme na diversidade. O chefe
de Rosana é um homem, mas ele responde a uma mulher:
Tereza Vega, chefe mundial de engenharia da companhia.
Mesmo antes da Motorola, porém, Rosana já se saía bem.
Trabalhou por 17 anos no lendário centro de pesquisas da
Telebrás em Campinas, o CPqD. Lá, foi uma das respon-
sáveis pelo desenvolvimento do telefone público a cartão.
Leve, segura, bem-humorada, não dá sinais de carregar
traumas profissionais. "É gostoso trabalhar com mulheres,
mas também me dou muito bem com homens", simplifica.
Os anos de comando não roubaram a gentileza da moça,
criada no interior. Suas ordens sempre vêm acompanhadas
de um "por favor" simpático. A alma de engenheira é per-
ceptível na tendência que demonstra a conduzir a conversa
para assuntos técnicos. Fala com naturalidade sobre via-
gens, leitura, maquiagem, ginástica, mas os olhos brilham
quando se põe a explicar a logística de testes dos celulares.
Nada como estar apaixonada pelo próprio trabalho, ai
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