
Parcerias garantem recursos à pesquisa  
 
O prédio branco com pastilhas verdes, ainda com cara de recém-construído, destoa do entorno 
do campus da Universidade Federal de Campina Grande, de edifícios antigos. Ele foi erguido há 
poucos anos com dinheiro da Hewlett-Packard. Aqui funciona o Laboratório de Sistemas 
Distribuídos (LSD), um dos principais centros de pesquisa no Brasil da chamada "computação 
em nuvem" tecnologia que consiste em rodar aplicativos em imensos centros de dados, em vez 
de em servidores das empresas ou em computadores pessoais  
 
Deste laboratório moderno, conectado com o que há de mais avançado em processamento de 
dados e informação, saíram para o mundo pesquisadores e alunos. Cinco já passaram pelo 
Google.   
 
Seu carro-chefe é o projeto OurGrid, uma das bases para a pesquisa na área de computação 
em nuvem, que atraiu a atenção da multinacional americana em 2003. "Passamos no primeiro 
teste da HP e desde então eles têm renovado os contratos dos projetos", diz Rodrigo Rebouças 
de Almeida, doutorando em Ciência da Computação.   
 
A cada ano, a HP injeta R$ 1 milhão no laboratório para Pesquisa & Desenvolvimento e a 
compra de novos equipamentos. São 60 participantes, entre pesquisadores e alunos da 
graduação, mestrado e doutorado. Mas mais importante que o prédio novo, diz Rodrigo, "é a 
abertura que a gente tem na HP", referindo-se ao grau de proximidade intelectual nascida com 
a parceria. "Os nossos projetos entram no portfólio da empresa. Estamos hoje mais perto dos 
pesquisadores da HP dos EUA que do escritório do Brasil", diz Marcelo Leite, gerente de 
projetos do LSD. Os alunos do laboratório também desfrutam de estágios na HP.   
 
A alguns blocos de distância, um segundo prédio novo chama a atenção. Aqui funcionam dois 
laboratórios: o de Instrumentação Eletrônica e Controle (centro de pesquisa da Petrobras) e o 
Embedded, jargão inglês designado para software embarcado, patrocinado pela Nokia. Juntas, 
as empresas já aportaram quase R$ 10 milhões em cinco anos para o desenvolvimento de 
pesquisas estratégicas.   
 
"A maior parte é para a formação de pessoal", diz Péricles Rezende Barros, responsável pelo 
laboratório patrocinado pela Petrobras.   
 
A estatal brasileira de petróleo tem cinco projetos em andamento. Um deles, chamado 
informalmente de "big brother" , tem a função de monitorar outros softwares e hardwares em 
operação nas refinarias de petróleo, de modo a antecipar possíveis problemas e tentar impedir 
incidentes.   
 
Para os pesquisadores, o patrocínio é essencial. Além de atrair talentos, mantém as bolsas 
competitivas. "Além disso, a gente coloca os alunos em contato com problemas reais e dá 
acesso a equipamentos que eles irão usar no mercado algumas vezes, eles usam 
equipamentos que ainda nem chegaram ao mercado", explica Angelo Perkusich, engenheiro 
paulista que mudou para Campina Grande em 1984 para fazer o mestrado e hoje responde 
pelo Embedded.   
 
No laboratório bancado pela Nokia o foco são ferramentas para suporte de desenvolvimento de 
software. "Desenvolvemos pilotos de soluções para a Nokia agregar ao seu software ou 
hardware", diz Angelo. O primeiro foi apresentado em 2005, por um aluno de graduação. 
Segundo ele, a ferramenta está sendo desenvolvida em Austin (EUA) e Helsinque (Finlândia).   
 
O laboratório ganhou em 2007 o Prêmio de Excelência na Rede de Inovação do Fórum Nokia, 
sobressaindo em relação aos laboratórios de pesquisa da Dinamarca, Finlândia, China, Hungria 
e Áustria, de um total de 25 participantes. "Temos uma carteira com 15 projetos seis são 
sigilosos", diz Angelo.   
 
O bom desempenho dos dois laboratórios da UFCG acabou resultando em sete empresas. "Os 
alunos nem precisaram passar pela incubadora porque eles já têm cliente: a própria Nokia", 



explica Angelo. "Para a Petrobras é interessante gerar fornecedores no mercado nacional e 
deixar de importar tecnologia", acrescenta Péricles. "Aqui, nós formamos gente com 
competência."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 


