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O Brasil na rota mundial da inovação
Grandes empresas trazem centros de pesquisa ao País de olho no pré-sal, nos grandes eventos esportivos e na classe média emergente

Nos dias 20 e 21 de setembro,
acontece em Washington a 2.ª
Conferência de Inovação Brasil-
EUA. Deborah Wince-Smith,
presidente do Council of Com-
petitiveness, que reúne empre-
sas americanas, falou ao Esta-
do sobre como empresas dos
dois países podem trabalhar
juntas, após evento com a FGV
em São Paulo.

● Qual é o objetivo da conferên-
cia?
Nós temos, com nossos parcei-
ros no Brasil, o objetivo de esti-
mular e desenvolver conjunta-
mente um crescimento basea-
do em inovação nos dois maio-
res países das Américas.

● Quais são os principais desa-
fios nas parcerias entre EUA e
Brasil na área de inovação?
Nós não temos os dispositivos
legais e regulatórios para a inte-
gração de nossas economias.
Ainda não temos um tratado de
investimento binacional. Isso
exigiria que o Congresso brasi-
leiro mudasse a lei. Existem ca-
da vez mais empresas brasilei-
ras nos EUA. A JBS Swift, maior
produtora de carne dos EUA, é

brasileira. Eles não têm nenhu-
ma proteção ao investimento,
porque não existe tratado. Ou-
tro desafio é a liberação do co-
mércio de produtos e serviços.
Nós temos tarifas altas em al-
guns produtos agrícolas, como
o açúcar. Cobramos tarifas al-
tas sobre o etanol brasileiro, de
cana de açúcar. Mas, ao mesmo
tempo, o Brasil tem tarifas mui-
to altas em produtos indus-
triais, como computadores. Pre-
cisamos retirar essas tarifas.

● Por que é importante os dois
países trabalharem juntos?
Quando a Intel foi criada, era
uma máquina de criar empre-
gos no Vale do Silício. Hoje, o
iPhone e o iPad da Apple são
inovações imensas. Mas cria-
ram 300 mil empregos na Chi-
na, e só uma fração nos EUA. A
população dos EUA precisa de
trabalho e, em parceria com o
Brasil, conseguiríamos manter
os empregos na região. O Brasil
tem uma posição importante
na mineração, em commodi-
ties, em áreas muito estratégi-
cas. O futuro das Américas de-
pende do relacionamento entre
Brasil e EUA.

● Empresas mais inovadoras
Renato Cruz

De tão usada, a palavra inovação
muitas vezes parece esvaziada
de sentido, desgastada pelo abu-
so dos manuais de administra-
ção. Na cabeça de algumas pes-
soas, ela se confunde com pes-
quisa, uma atividade de alto ris-
co, com retorno incerto e aplica-
bilidade remota.

Não é nada disso. Geoff Ni-
cholson, ex-vice-presidente da
3M e criador do Post-it, deu cer-
ta vez uma definição interessan-
te: “Pesquisa é a transformação
de dinheiro em conhecimento;
inovação é a transformação de
conhecimento em dinheiro.”

Por muito tempo, as ativida-
des de inovação foram vistas co-
mo coisa de países ricos. Nos últi-
mos anos, a China e a Índia têm
ganhado espaço nessa área, co-
mo gigantes emergentes capa-
zes de criar produtos e serviços
de classe mundial, e, ao que tudo
indica, o Brasil começa a fazer
parte desse time.

Uma indicação é a entrada da
Petrobrás no ranking das 50 em-
presas mais inovadoras do mun-
do, da Boston Consulting
Group. Estreando no 41.º lugar,
foi a primeira empresa da Améri-
ca do Sul a fazer parte da lista.
Outra são os anúncios de investi-
mentos de gigantes internacio-
nais, como a GE e a IBM, em labo-
ratórios no Brasil.

“O modelo de inovação está se
tornando mais distribuído”, afir-
ma Olavo Cunha, sócio do BCG
em São Paulo. “Existe hoje mui-
ta inovação vinda de países emer-
gentes.” O relatório da consulto-
ria fala na ascendência de China,

Índia e Brasil – dos Brics menos a
Rússia – na inovação.

Atrativos. A emergência do Bra-
sil é explicada por uma série de
motivos. A performance econô-
mica recente, com a saída rápida
da crise mundial, e a expansão da
classe média brasileira têm atraí-
do a atenção de empresas de to-
do mundo, que, ao chegar por
aqui, percebem que precisam
criar produtos e serviços para
um público com perfil de consu-
mo diferente do que é encontra-
do nos países ricos, mas que po-
dem ser oferecidos em outros
mercados emergentes.

Os grandes eventos esporti-
vos que serão realizados no Bra-
sil nos próximos anos – Olimpía-
da e Copa do Mundo – exigirão
investimentos em infraestrutu-
ra que justificam uma presença
local mais forte.

Por fim, não é por acaso que a
Petrobrás é vista como o grande
exemplo da inovação brasileira.
A exploração do petróleo da ca-
mada pré-sal representa um de-

safio tecnológico que tem atraí-
do parceiros mundiais da petro-
leira, que decidiram instalar la-
boratórios próximos do Centro
de Pesquisas e Desenvolvimen-
to Leopoldo Américo Miguez de
Mello (Cenpes), instalado pela
Petrobrás no Rio de Janeiro.

No caso do pré-sal, conquistar
uma fatia do desenvolvimento
tecnológico hoje representa a ga-
rantia de contratos de forneci-
mento de equipamentos e servi-
ços quando a extração do petró-
leo estiver funcionando a plena
capacidade.

“Cresceu muito o volume de
trabalho do Cenpes com univer-
sidades e fornecedores”, diz Car-
los Tadeu Fraga, gerente executi-
vo do Cenpes. “Mais da metade
dos projetos são cooperativos, o
que aumenta a velocidade de de-
senvolvimento.”

Aumenta também o volume
de recursos destinados a pesqui-
sa e desenvolvimento. A Petro-
brás investe anualmente cerca
de R$ 1,5 bilhão em atividades de
inovação. Segundo Tadeu, par-
ceiros internacionais como a
Schlumberger, a Baker Hughes e
a FMC Technologies instalaram
centros de pesquisa no País atraí-
dos pela Petrobrás.

O pré-sal e os grandes eventos
estão entre os motivos que leva-
ram a IBM a decidir instalar um
laboratório de pesquisa no País.
A terceira grande linha de pesqui-
sa serão os semicondutores. Se-
gundo Fábio Gandour, cientista-
chefe da IBM Brasil, o laborató-
rio terá uma estrutura distribuí-
da. “Tenho de ter um núcleo no
Rio, perto da Petrobrás”, afirma
Gandour.

ENTREVISTA

Exército de engenheiros

‘O futuro das Américas depende
da parceria entre Brasil e EUA’

OLAVO CUNHA
SÓCIO DO BCG EM SÃO PAULO
“O modelo de inovação está se
tornando mais distribuído. Existe
hoje muita inovação vinda de
países emergentes.”

CARLOS FRAGA
GERENTE EXECUTIVO DO CENPES
“Cresceu muito o volume de
trabalho com universidades e
fornecedores.”

O ‘CÉREBRO’ POR
TRÁS DAS GIGANTES
Empresa da Siemens, mas com administração independente, a Chemtech
foi criada por cariocas e tem Petrobrás, Vale e CSN na carteira de clientes

Fernando Scheller

A carioca Chemtech
não produz nem
mesmo um parafu-
so, mas é uma im-
portante parceira
de gigantes brasilei-

ras. É nas pranchetas e computa-
dores dos mais de mil engenhei-
ros da empresa que são desenvol-
vidas tecnologias para grandes
projetos do setor de petróleo,
que concentra 85% das receitas
da companhia. Além da Petro-
brás, fazem parte da carteira de
clientes da Chemtech a siderúr-
gica CSN, a mineradora Vale e a
petroquímica Braskem.

A companhia, hoje parte do
grupo alemão Siemens, surgiu da
cabeça de três rapazes recém-saí-
dos da universidade, em 1989.
Numaépoca em que os engenhei-
ros se viam obrigados a migrar
para outras áreas para arranjar
trabalho,eles juntaram forças pa-
ra apostar em um setor quase
“alienígena”no mercado brasilei-
ro: a inovação.

No período de vacas magras
da engenharia nacional, nos
anos 90, a estratégia foi apenas
parcialmente vitoriosa: na falta
de projetos estruturais, os só-
cios concentraram-se na criação
de softwares para não fechar as
portas. O conhecimento adquiri-
do neste tipo de solução acabou
por se tornar um diferencial: ho-

je, a empresa desenvolve progra-
mas relacionados a seus proje-
tos de engenharia.

Quando a Siemens comprou
51% da empresa dos sócios-fun-
dadores, em 2001, a Chemtech
ainda era uma companhia de pe-
queno porte, com 60 funcioná-
rios. A venda para um grande gru-
po se justificou pelas dificulda-
des do negócio em garantir o flu-
xo de caixa em um mercado que
depende de contratos temporá-
rios. Em 2007, a Siemens adqui-
riu 100% da companhia.

Com a reativação de grandes
projetos de engenharia, especial-
mente no setor de petróleo, a
Chemtechganhou escala nosúlti-
mos anos. O “boom” aconteceu
especialmente a partir de 2008.
O faturamento quase triplicou
desde 2007, saindo de R$ 85 mi-
lhões para os cerca de R$ 250 mi-
lhões projetados para este ano.
Segundo Denise Cardoso, direto-
ra de RH da Chemtech, a expan-
são vai se refletir em novas con-
tratações: até o início de 2011, o
número de funcionários deve
crescer de 1,3 mil para 1,5 mil.

No início deste ano, a empresa
rompeu definitivamente os la-

ços com os sócios-fundado-
res. Em 31 de março, Luiz
Eduardo Rubião deixou a pre-
sidência – para seu lugar foi es-
colhido Daniel Moczydlower,
34 anos, que havia entrado na
Chemtech como estagiário,
em 1997. Em abril, Rubião fun-
dou a Radix, concorrente dire-
ta da Chemtech – com quatro
meses de mercado e60 funcio-
nários, o novo negócio deve fa-
turar R$ 20 milhões este ano.

O relacionamento entre
Chemtech e Petrobrás se es-
treitou nos últimos anos. A se-
de da empresa, no Rio de Ja-
neiro, abriu espaço para fun-
cionários da estatal, que
acompanham os projetos da
petrolífera. “Trabalhamos
em esquema de força-tarefa
dentro da nossa sede para pro-
jetos de exploração e produ-
ção”, explica Moczydlower.

Mas a maior parte dos traba-
lhos da Chemtech é feita na
casa do cliente. Por isso, a
companhia abriu escritórios
em várias partes do País, para
atender os novos projetos
que surgem: São Paulo, Salva-
dor, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Vitória e Recife – este
será aberto até dezembro. Ain-
da em 2010, a companhia ini-
ciará o trabalho de prospec-
ção de projetos no Oriente
Médio, com a alocação de um
executivo na região.

● MUDANÇA

1. Apple
EUA

2. Google
EUA

3. Microsoft
EUA

4. IBM
EUA

5. Toyota
EUA

6. Amazon
EUA

7. LG
Japão

8. BYW
EUA

9. GE
EUA

10. Sony
Japão

41. Petrobrás
Brasil

FABIO MOTTA/AE

A empresa não produz
nenhum parafuso e
emprega mais de mil
engenheiros

Prata da casa. Moczydlower, hoje CEO, entrou na Chemtech como estagiário, há 13 anos

AYRTON VIGNOLA/AE

FONTE: BCG

Tecnologia. Gandour
lidera projeto de
laboratório da IBM
no Brasil
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