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Um Robô que faz cirurgia. Outros que simulam doenças. Celulares que informam aos médicos, 
em tempo real,todos os dados de seus pacientes. Tecnologias como estas, aliadas à boa 
gestão, fazem do Hospital Israelita Albert Einstein um dos mais modernos do país 
 

 
CORAÇÃO FECHADO 
 
Cena da cirurgia de Luzia Cristina Debatin, a primeira paciente cardíaca da América Latina a 
ser operada pelo robô Da Vinci, manipulado pelo cirurgião cardiovascular Robinson Poffo (à 
esquerda, no console). De costas, o médico americano Leslie Willy Nifong, que acompanhou a 
operação 
 
Desde que atingiu a idade adulta, a catarinense Luzia Cristina Debatin queixava-se de cansaço 
e dificuldade para respirar. Depois de consultar vários médicos, Luzia descobriu que tinha uma 
grande abertura entre os átrios do coração, uma doença congênita chamada comunicação 
interatrial, que aumenta o fluxo sanguíneo e a pressão nos pulmões, provocando insuficiência 
cardíaca. A solução para o problema passava por uma cirurgia invasiva, de peito aberto, com 
recuperação lenta e dolorosa. Mas Luzia teve sorte. Caiu nas mãos do cirurgião cardiovascular 
Robinson Poffo, que a atendeu em Joinville. Um médico empreendedor, Poffo sempre se 
preocupou com o trauma que uma intervenção desse porte causa ao paciente. Começou, 
então, a estudar o que os doutores chamam de cirurgia minimamente invasiva. Em 2002, 
numa visita de estudos à Universidade de Leipzig, na Alemanha, conheceu o Da Vinci, um robô 
que à época estava sendo testado, sem muito sucesso, em cirurgias de ponte de safena. 
Voltou alucinado com a novidade e começou uma cruzada em busca de técnicas que 
permitissem procedimentos cardíacos menos agressivos. Conheceu centros na Bélgica, na 
Itália e nos Estados Unidos. Tornou-se uma referência no país em operações do coração 
utilizando vídeo, a ponto de atrair a Joinville médicos de todos os cantos interessados na 
técnica.  
 
No dia 17 de março passado, ele foi mais longe. Oito anos após ver o Da Vinci pela primeira 
vez, Poffo sentou-se num console, a três metros de Luzia, e comandou, por seis horas, os 
quatro braços do robô, que chegaram até o coração dela por pequenas incisões no tórax. 
Poffo, Luzia e o Da Vinci estavam numa sala cirúrgica do Hospital Israelita Albert Einstein, em 
São Paulo. A dona de casa de 35 anos, moradora da pequena Guaruva, a 50 quilômetros de 
Joinville, e o cardiologista empreendedor de 40 anos entraram para a história. Ela foi a 
primeira paciente cardíaca da América Latina a ser operada por um robô. Ele, o primeiro 



cirurgião cardiovascular brasileiro a comandar o Da Vinci. “Não tive um pinguinho de medo”, 
diz Luzia, com a simplicidade dos que moram no interior. “Ninguém esperava que isso fosse 
acontecer tão rápido no Brasil”, afirma Poffo, que trocou sua Joinville por São Paulo há seis 
meses, onde já comandou outras sete cirurgias robóticas.  
 
Um robô de alta tecnologia que simula ser o paciente é a estrela nos treinamentos de médicos 
e funcionários 
 
Criado nos Estados Unidos pela empresa Intuitive Surgical para que médicos operassem a 
distância soldados feridos na guerra do Golfo, o Da Vinci é integrado por três unidades. A 
primeira é a mesa de cirurgia, onde fica o robô, composto por quatro braços articulados, com 
flexibilidade de 360 graus e movimentos precisos. Na ponta de um desses braços há uma 
câmera que emite imagens em 3D. Os outros três manipulam pinças e instrumentos cirúrgicos 
que reproduzem com sutileza os movimentos do cirurgião, num sistema chamado mestre-
escravo. A segunda unidade é um console inspirado nos simuladores de voo, onde os médicos 
se sentam e realizam, com luvas que parecem joysticks, os movimentos que serão repetidos 
pelo robô. Completando o conjunto há um sistema externo de hardware.  
 
“A visão tridimensional que o médico tem é espetacular, melhor do que a olho nu, e a 
movimentação é superior à feita pelo punho humano, sem tremores”, diz Robinson Poffo. Mas 
a grande vantagem do Da Vinci Surgical System é a recuperação do paciente. Enquanto numa 
cirurgia de peito aberto o doente passa, em média, dois ou três dias na UTI e de sete a dez 
internado, com o robô esse tempo cai para um dia de UTI e no máximo cinco no hospital.  



 
 



 
QUASE HUMANO 
 
Cristina Mizoi, gerente do Centro de Simulação Realística, transporta robô usado em 
treinamentos para médicos e funcionários do hospital e de outras instituições. Chamado HPS 
(Human Patient Simulator), o manequim hi-tech responde a vários estímulos, que são 
analisados na tela do computador  
 
Isso é possível porque no lugar de um corte de 25 centímetros no peito, e da quebra do osso 
que une as costelas, são feitas três pequenas punções de oito a 12 milímetros e um corte de 
dois centímetros na região lateral do tórax. É por esses orifícios que entram os instrumentos 
que vão realizar as manobras da cirurgia. Até meados de setembro, o Einstein havia realizado 
460 cirurgias com o Da Vinci, a maioria de câncer de próstata, o que o coloca na liderança do 
país em cirurgias robóticas minimamente invasivas. Os hospitais Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz, 
de São Paulo, que também já utilizam o robô, realizaram, no mesmo período, cerca de 200 
cirurgias cada um.  
 
As operações com o uso do Da Vinci, em especialidades como urologia, cirurgia geral, do 
aparelho digestivo, ginecológica, cardíaca e de cabeça-pescoço, é a ponta mais visível de um 
programa de investimentos em tecnologia que faz do Hospital Israelita Albert Einstein um dos 
mais modernos da América Latina. O hospital aplica cerca de 5% de sua receita em inovações 
tecnológicas. Trata-se de um número significativo, que o coloca no pelotão de elite do 
levantamento As Empresas Mais Hi-Tech do Brasil, feito por Época NEGÓCIOS em parceria com 
a consultoria Accenture. Na média, as 50 empresas que compõem o ranking investem 2,6% do 
faturamento em tecnologia da informação. Com o percentual de 5%, o Einstein só fica atrás 
dos grandes bancos, cujos negócios são altamente dependentes de tecnologia. Do total de R$ 
956 milhões movimentados pelo Einstein no ano passado, R$ 44,4 milhões foram destinados a 
inovações. Isso permite ao hospital manter projetos como o Centro de Simulação Realística, 
em que treinamentos técnicos são realizados com robôs que imitam humanos à perfeição, ou 
fazer com que os médicos tenham em seus BlackBerry ou iPhone todas as informações sobre 
os pacientes que atendem. Ou ainda instalar etiquetas inteligentes nos equipamentos médicos 
móveis, para que sejam rastreados, ou ainda gerenciar a farmácia de forma automatizada, de 
modo que os remédios cheguem aos pacientes internados em doses únicas e controladas. E 
fazer com que as oito unidades do hospital espalhadas pela região metropolitana de São Paulo 
estejam interligadas por uma sofisticada rede sem fio que dá acesso, por exemplo, a pesados 
arquivos de exames de imagens, que podem ser vistos e analisados em qualquer unidade.  
 
No Albert Einstein, todas as decisões de compra de tecnologia passam por comitês de 
especialistas 



 
“Somos uma instituição líder. E todo líder tem uma responsabilidade muita clara, que é a da 
inovação permanente”, afirma o oftalmologista Claudio Luiz Lottenberg, presidente do 
conselho de administração do Albert Einstein. “Mas a maneira como o hospital se apropria da 
tecnologia hoje é muito diferente de como fazia no passado.” O que Lottenberg quer dizer com 
isso é que os hospitais hoje, assim como as empresas, têm tantas opções de tecnologia à 
escolha que podem, muitas vezes, investir de forma equivocada. “Não há hoje nem recursos 
financeiros nem humanos para comprar tudo o que aparece. É preciso ser muito criterioso e 
ter uma visão crítica acurada”, diz Lottenberg.  
 
Isso significa que todas as tecnologias adquiridas pelo hospital hoje precisam gerar retorno 
financeiro? Não necessariamente. Existem aqueles investimentos que dão retorno claro, como 
a compra de um aparelho de ultrassom, por exemplo. Mas há também aquelas tecnologias 
consideradas disruptivas, que a instituição adquire porque enxerga uma tendência, mesmo 
sem ter como avaliar o futuro comportamento do mercado em relação a ela. “Hoje, nosso PA 
[Pronto Atendimento] dá prejuízo. Mas é um grande centro captador de pacientes. Precisamos 
mantê-lo funcionando”, afirma Lottenberg. O robô cirúrgico Da Vinci entra no rol das 
tecnologias com baixo retorno, mas inovadoras. O equipamento custou ao Einstein US$ 2,5 
milhões. O hospital gastou mais US$ 1 milhão para treinar as equipes médicas para utilizá-lo. 
“Quando decidimos pelo Da Vinci, e não fomos os primeiros a fazê-lo, não sabíamos se ele iria 
se pagar nem se os médicos iriam se adaptar. As evidências clínicas eram boas, mas não 
suficientes para provar que isso tinha um valor maior do que a cirurgia a céu aberto ou a 
laparoscópica”, afirma Lottenberg.  



 
 



 
 
 
O caso Da Vinci é um bom exemplo para comparar a gestão da inovação no Albert Einstein de 
hoje com a de dez anos atrás. Todos os médicos, Lottenberg incluído, que viam o robô 
operando (nos Estados Unidos, onde é usado desde 1999, 85% das cirurgias urológicas já são 
robóticas) voltavam com a clara visão de que o Einstein não poderia ficar fora dessa inovação. 
Mas, no hospital, qualquer decisão de compra desse porte passa por um comitê chamado ATS, 
sigla para Avaliação de Tecnologia de Saúde. Ele é formado por médicos de todas as 
especialidades e desde que foi criado, em julho de 2007, avaliou 123 novas tecnologias 
médicas e autorizou a compra de 40%. O Da Vinci foi uma delas e talvez a que demandou 
discussões mais acaloradas. “Poderíamos ter comprado um ano antes de qualquer outro 
hospital”, diz Lottenberg. Mas o Einstein resolveu primeiro montar um plano para a futura 



utilização do robô. Esse plano começou com o treinamento de médicos mais jovens e, 
portanto, mais abertos às inovações. A ideia era que esses jovens, mais tarde, ajudariam os 
seniores a perceber a qualidade dos recursos que tinham em mãos com o robô.  
 
Hoje, segundo José Carlos Teixeira Júnior, gerente médico executivo do programa de cirurgias 
do Einstein, são 30 os doutores aptos a operar com o Da Vinci, a maioria treinada nos Estados 
Unidos. Antes de sentar-se sozinho no console do robô, o médico precisa fazer no mínimo seis 
cirurgias acompanhado de um proctor, nome dado aos médicos certificados que já realizaram 
ao menos 15 cirurgias robóticas e que atuam como orientadores dos novatos. “São cirurgiões 
mais jovens, que têm mais tempo, pagos pelo hospital, não pelo paciente”, diz Teixeira. O 
preço de uma cirurgia com o Da Vinci varia conforme a especialidade. As intervenções no 
aparelho digestivo, segundo o cirurgião Antonio Luiz de Vasconcelos Macedo, autor de cerca de 
100 procedimentos com o robô, custam entre R$ 8 mil e R$ 10 mil a mais do que as 
convencionais. O valor das cardíacas sobe entre 50% e 60%, o que significa cerca de R$ 13 
mil a mais do que uma operação de peito aberto.  
 
Com os robôs, as cirurgias remotas serão realidade? Sim, mas isso ainda vai demorar para 
acontecer 
 
Sem retorno 
 
No também inovador Hospital Sírio-Libanês, a discussão sobre novas tecnologias passa por 
núcleos médicos divididos por especialidades, que se reúnem semanalmente para discutir 
assuntos como protocolos médicos, casos difíceis e novidades que ajudam a melhorar o 
diagnóstico e o tratamento das doenças. “Muitas tecnologias que são analisadas pelo centro de 
uma especialidade, como a oncologia, podem ser usadas em outras mais tarde”, diz o médico 
Paulo Chapchap, superintendente de estratégia corporativa do Sírio-Libanês. Foi assim, por 
exemplo, com o tomógrafo Somaton Definition Flash, um equipamento que torna a tomografia 
computadorizada três vezes mais rápida e com 16 vezes menos radiação. O aparelho começou 
a funcionar no centro de oncologia, em junho, e logo foi incorporado pela cardiologia e a 
pediatria. Mas como o Sírio-Libanês lida com o retorno do investimento quando investe em 
inovações? Paulo Chapchap diz que nem tudo se paga nessa área. “Como o hospital é uma 
instituição filantrópica, nossa posição é diferente da de uma empresa que precisa remunerar 
seus acionistas”, diz Chapchap. “Isso dá a liberdade para investir assim que surge algo 
inovador, para aproveitar os benefícios de participar precocemente de uma tecnologia.” Desde 
2007, quando atualizou o Centro de Diagnósticos, o hospital investiu R$ 52 milhões na compra 
de equipamentos, como o tomógrafo de última geração.  
 
Além do Da Vinci, um outro robô tem interagido com médicos, enfermeiras e equipes técnicas 
do Albert Einstein e de instituições mantidas pelo hospital de forma filantrópica, como o 
Hospital Moysés Deutsch, de M’Boi Mirim, periferia sul de São Paulo. Trata-se de um robô 
simulador de pacientes, importado dos Estados Unidos, e feito à imagem e semelhança 
humanas. O Einstein tem cinco desses robôs, dois de alta tecnologia e três de média. Eles 
habitam o Centro de Simulação Realística (CSR), projeto que resultou de um acordo 
internacional com o Israel Center for Medical Simulation, o mais reconhecido centro de 
simulação médica do mundo. Único na América Latina, o centro do Einstein ocupa 13 salas no 
primeiro subsolo do prédio central do hospital, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, e 
consumiu investimentos de US$ 3,5 milhões. É usado para dois tipos de treinamento: o 
técnico, em que médicos e funcionários manipulam o robô para aprender procedimentos de 
vários tipos, e o comportamental. Neste, atores de carne e osso tomam o lugar dos robôs e 
contracenam, por exemplo, com médicos que precisam comunicar uma má notícia. Imagine a 
seguinte situação: um paciente em luta contra um câncer faz várias sessões de quimioterapia 
e começa a se sentir melhor. O médico pede novos exames e descobre que a doença voltou e 
que já existem metástases. Como dar essa notícia ao paciente? Como será sua reação? De 
revolta? Frustração? No CSR, o médico é treinado para esse tipo de abordagem. Após a 
simulação, gravada em vídeo, os participantes debatem com especialistas para corrigir falhas.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
EXAMES E REMÉDIOS 
 
O médico Rodrigo Caruso Chate dita ao software de reconhecimento de voz sua análise para 
um laudo; etiqueta inteligente monitora temperatura de 200 geladeiras; Wladmir Borges, 



gerente de suprimentos hospitalares, utiliza computador de mão para controlar o estoque da 
farmácia  
 
A técnica de simulação médica foi criada pelo israelense Amitai Ziv, um ex-piloto militar que se 
formou em pediatria e decidiu aplicar à medicina os conceitos de simulação presentes na 
aviação. “Mais de 15 mil profissionais, do hospital e de fora, já fizeram os treinamentos 
baseados em simulação, que têm carga horária média de oito horas”, afirma Cristina Mizoi, 
enfermeira que está há 22 anos no Einstein, os últimos 15 nas áreas de treinamento e 
educação, e hoje é gerente do CSR. O RH do Einstein é cliente assíduo do centro. Ali, são 
feitas simulações que capacitam os líderes nas melhores práticas de gestão de pessoas. 
Segundo Cristina, já passaram pelas salas de simulação 250 gestores, que vivenciaram, com a 
ajuda dos atores, situações que os ajudaram a aprender técnicas para dar feedbacks, fazer 
avaliações de desempenho, demissões ou lidar com o absenteísmo.  
 
Os treinamentos técnicos feitos com os robôs humanóides acontecem em salas especialmente 
preparadas, como um centro cirúrgico. No dia 14 de setembro, um grupo de funcionários do 
hospital de M’Boi Mirim foi apresentado ao seguinte quadro: um paciente é encontrado 
inconsciente e precisa de um atendimento de emergência. Com o robô-paciente na maca, eles 
começam uma massagem cardíaca, orientados por um profissional do Einstein. Na sala em 
frente, atrás de um vidro, uma biomédica monitora, na tela do computador, os sinais vitais do 
robô e informa ao médico, por meio de um microfone, se tudo corre bem. “Ela enxerga na tela 
se a massagem está sendo efetiva e corrige as falhas”, diz Cristina. O robô, um manequim hi-
tech chamado HPS (Human Patient Simulator), possui uma sofisticada tecnologia que mimetiza 
as condições clínicas humanas. Ele responde em tempo real a procedimentos como injeções na 
veia, intubação e inserção de catéteres. O robô abre e fecha os olhos, faz movimentos 
respiratórios e... fala, com a ajuda de um instrutor, é verdade, que pilota um computador ao 
qual ele está conectado. “Os robôs mais modernos transpiram e ficam com os lábios roxos”, 
diz Cristina. A última aquisição do Einstein foi um robô bebê que “respira”, toma remédios e 
permite avaliações neurológicas. Os adultos de alta tecnologia custam cerca de R$ 500 mil, o 
bebê, R$ 100 mil.  
 
Experimente perguntar a qualquer futurólogo o que vem por aí em tecnologia corporativa e na 
lista com certeza aparecerá o item mobilidade. O uso de aparelhos móveis, pela óbvia 
facilidade de permitir o acesso às informações de qualquer lugar a qualquer hora, tem gerado 
produtividade e facilidades de comunicação nunca antes vistas nas empresas. O Albert Einstein 
deu um passo e tanto na direção dessa onda. A área de TI do hospital desenvolveu uma 
aplicação que reúne, nos BlackBerry e iPhone usados pelos médicos, informações armazenadas 
no Sistema de Gestão Hospitalar. Isso permite aos especialistas acessar dados de todos os 
seus pacientes, com vários graus de informações. Os resultados de exames laboratoriais, por 
exemplo, aparecem no celular classificados por cor: uma bolinha vermelha indica que os 
limites estão fora do normal. “O médico já vai direto aos dados que podem indicar um 
problema”, diz Sérgio Arai, um engenheiro aeronáutico de 43 anos, formado pelo ITA, e há 
cinco diretor executivo de tecnologia do Albert Einstein.  
 
Outro projeto recente tocado pela equipe de Arai foi a implantação de etiquetas com 
dispositivos eletrônicos para a medição e transmissão de informações digitais nas mais de 200 
geladeiras usadas no hospital para a conservação de medicamentos, sangue e tecidos. Alguns 
desses refrigeradores precisam manter temperaturas estáveis a 80º negativos. “Se uma porta 
foi mal fechada e a temperatura oscila, o sistema emite um alerta por e-mail ou SMS para o 
responsável”, diz Arai. Os sensores guiados por radiofrequência são usados também para 
controlar 750 equipamentos móveis, como cadeiras de rodas e macas. Um sistema que mapeia 
o hospital aponta na tela do computador a localização exata de cada equipamento. O próximo 
passo, diz Arai, será o uso de tags eletrônicas para monitorar o paciente no Pronto 
Atendimento. A intenção é gerar maior rapidez e evitar gargalos.  
 
E o futuro? 
 
Com tanta tecnologia à disposição, o que podemos esperar dos hospitais no futuro? Segundo 
disse a Época NEGÓCIOS o especialista americano Jonathan Lyon, vice-presidente de 



healthcare services da Dell, o futuro aponta para a disseminação de diagnósticos remotos e 
para recursos cada vez mais eficazes de telemedicina. Mas chegaremos ao ponto em que os 
diagnósticos serão feitos como na série americana de TV House, em que o sarcástico e 
misantropo Dr. Gregory House nunca toca nos pacientes? Para Claudio Lottenberg, o que 
veremos logo, logo será a detecção de alterações bioquímicas que permitirão o diagnóstico de 
uma anomalia só pela análise das células. Isso muito antes de a doença se manifestar. O 
passo seguinte será tratar só a região afetada. “Já pensou se pudéssemos colocar um 
quimioterápico apenas na célula doente? Sumiriam os efeitos colaterais do tratamento”, diz 
Lottenberg. Mas a experiência do médico continuará sendo o recurso mais valioso para o 
paciente. “Hoje os médicos pedem exames para tudo, mas 80% dos resultados são normais”, 
afirma Lottenberg. “Exames são solicitados porque o consumidor quer, os aparelhos têm de 
ser vendidos e o prestador de serviços tem de ganhar dinheiro. Por isso, qualquer investimento 
deve se mostrar sustentável.”  
 
A massificação das cirurgias robóticas e os crescentes investimentos em infraestrutura 
permitirão que uma pessoa internada em Joinville, como Luzia Debatin, a paciente cardíaca do 
início desta reportagem, seja operada remotamente, por médicos em São Paulo? “Na teoria, 
sim, mas isso está longe de acontecer”, diz Henrique Washington, líder da área de saúde da 
consultoria Accenture. “Ainda não temos disponibilidade e largura de banda para um 
procedimento desse tipo.”  

 
PELOS CORREDORES 
 
O diretor executivo Sérgio Arai é responsável pelos projetos de tecnologia; no centro, o 
tomógrafo para exames cardíacos Aquilion One, que reduz a exposição dos pacientes à 
radiação; o oftalmologista Claudio Lottenberg (à direita), presidente do conselho de 
administração 
 

 
 
50 empresas + hi-tech 
 
As companhias que mais utilizam tecnologia no Brasil investiram juntas R$ 16,7 bilhões, um 
salto de 30% em relação ao ano anterior. Os bancos puxam a fila da inovação. Só o campeão 
Itaú Unibanco destinou R$ 3,8 bilhões a TI 
 



As grandes empresas brasileiras 
apostam cada vez mais em suas áreas 
de tecnologia da informação para crescer 
nos mercados onde já atuam e entrar 
em nichos promissores de negócios. Isso 
explica duas importantes movimentações 
que vêm ocorrendo no mercado 
corporativo brasileiro. São elas o 
aumento consistente dos investimentos 
em tecnologia e a relevância que o CIO 
(Chief Information Officer) tem 
conquistado dentro das corporações. A 
segunda edição do levantamento As 
Empresas Mais Hi-Tech do Brasil, uma 
iniciativa de Época NEGÓCIOS em 
parceria com a consultoria Accenture, 
mostra que o total destinado à 
tecnologia nas 50 empresas que 
compõem o ranking cresceu 30% em um 
ano. O total investido em 2009 pelas 
corporações alcançou R$ 16,7 bilhões, 
ante R$ 13 bilhões no ano anterior. Em 
2010, os investimentos darão um novo 

salto.  
 
Na média, as corporações analisadas destinaram 2,6% do faturamento às suas áreas de 
tecnologia, ante 1,9% registrado na pesquisa anterior. No mundo, a previsão é também de 
crescimento dos orçamentos de TI. Segundo a consultoria Gartner, os gastos globais devem 
crescer 2,9% em 2010 e ultrapassar a soma de US$ 2,4 trilhões. Isso mostra uma retomada 
importante, depois dos fracos resultados dos últimos dois anos.  
 
“Além do aumento dos investimentos, vemos uma maturidade crescente das empresas para 
elaborar seus orçamentos de TI”, afirma Ricardo Chisman, líder para a área de tecnologia da 
consultoria Accenture. “As companhias estão gastando melhor, com foco no crescimento e na 
entrada em novas áreas de atuação.”  
 
Com verbas mais polpudas e novas atribuições, a influência dos diretores de tecnologia 
também mudou no último ano: 73% disseram que têm hoje mais responsabilidades e 
envolvimento com o negócio do que antes, e 47% reportam-se diretamente ao presidente. Nas 
empresas que investem mais de 5% do faturamento em tecnologia, 90% respondem ao CEO.  
 
Como foi feita a pesquisa 
 
Convidamos 300 empresas a responder um questionário com indagações sobre o uso de 
tecnologia da informação. Os dados foram, então, tabulados de acordo com uma metodologia 
que estabeleceu pesos para cada um dos itens – do total investido em TI em relação ao 
faturamento até o uso de inovações como realidade aumentada, inteligência artificial ou 
serviços baseados em localização. As empresas que se destacaram no conjunto das atribuições 
compõem o ranking das 50 empresas mais hi-tech.  
 
Eis algumas conclusões 
 
>>> Os bancos ocupam os primeiros lugares entre os maiores orçamentos. O destaque vai 
para o Itaú Unibanco, que, além de destinar R$ 3,8 bilhões para a TI, investiu em áreas 
inovadoras e conquistou o primeiro lugar do ranking. Em segundo lugar aparece o Bradesco, 
com R$ 2,82 bilhões alocados.  
 
>>> Juntos, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica 
Federal destinaram mais de R$ 12 bilhões à TI. Foram também os que investiram os maiores 



percentuais em relação ao total movimentado no ano. Na CEF, foi 13% do patrimônio líquido; 
no HSBC, 10%.  
 
>>> O Hospital Albert Einstein destinou 5% da receita às inovações tecnológicas em 2009, 
e se tornou a única instituição não financeira a integrar o bloco.  
 
>>> Projetos de mobilidade são realidade para boa parte das empresas analisadas: 42% 
oferecem seus produtos ou serviços pelo celular.  
 
Veja, a seguir, quais as tecnologias que despontam como tendências e como as líderes já as 
utilizam nos negócios.  



 
 



 
 

 
 
Mais velozes e mais poderosos 
Carlos Rydlewski 
 
Os líderes em tecnologia elegem os smartphones como o principal alvo das novas estratégias 
de relacionamento com os clientes  



 
 
Tornou-se tão comum ouvir que os smartphones e os tablets terão um papel preponderante no 
futuro do mundo digital, que raramente esse tipo de afirmação desperta o interesse na 
audiência. Mas quando o autor da frase é Alexandre de Barros, vice-presidente de tecnologia 
do Itaú Unibanco, a maior instituição financeira do país, é melhor parar e refletir. Esses 
brinquedinhos estão no centro da estratégia de negócios digitais do banco. E não é por acaso. 
O número de clientes do banco que usam telefones inteligentes conectados à web cresce a 
uma taxa de impressionantes 60% ao ano. E as expectativas para o futuro são crescentes, já 
que máquinas como o iPad, o leitor eletrônico da Apple, ainda nem aportaram por aqui 
oficialmente. “Não tenho dúvidas de que esses aparelhos terão um papel muito importante não 
só aqui, mas em toda a nossa indústria”, diz Barros.  
 
O Itaú Unibanco, primeiro colocado no ranking As Empresas Mais Hi-Tech do Brasil, elaborado 
por Época NEGÓCIOS, destinou, em 2009, R$ 3,8 milhões para a tecnologia (56% em 
infraestrutura, 27% em sistemas e 17% em serviços) e outros R$ 4,5 bilhões neste ano. 
Concentra na tecnologia 5,7 mil funcionários próprios (5,3% do total), além de 1,7 mil 
terceirizados. Investiu, em 2009, R$ 6,7 milhões em treinamento para essas pessoas. Hoje, 
oferece aplicativos para smartphones que localizam agências ou mesmo indicam onde é 
possível imprimir folhas de cheque. Conta ainda com uma espécie de TV, um serviço de 
downloads de vídeos (por streaming), no qual especialistas analisam o cenário econômico ou 
fornecem dicas de investimentos. Mas tais habilidades não passam de um esboço perto do que 
vem por aí.  
 
O uso de celulares pelos clientes do Itaú Unibanco cresce à taxa de 60% ao ano  
 
Um smartphone conectado à internet fornece informações preciosas a respeito dos donos 
desses aparelhos. Por meio do GPS, eles podem ser geograficamente localizados. Com as 
bússolas digitais é possível saber, em tempo real, até para onde o telefone está sendo 
apontado. O tipo de site acessado (ou aplicativo baixado) revela ainda o comportamento do 
consumidor. Somados, todos esses dados tendem a ser convertidos em serviços móveis – e 
bastante customizados para a clientela.  
 
E não serão só os bancos que se beneficiarão dessas características. Na seguradora Porto 
Seguro, a mobilidade está na essência do negócio. A empresa investe R$ 93,4 milhões em 
tecnologia (58% em sistemas). Com um celular ligado à web, os clientes não só acionam um 
guincho, como veem onde ele está no instante da chamada e sabem quanto tempo vai 



demorar para chegar. A empresa também emprega recursos de mobilidade para rastrear uma 
frota de 460 mil veículos segurados. A cada minuto, eles enviam um sinal para um centro de 
controle da companhia, por meio de uma rede de telefonia celular de terceira geração (3G). 
Em caso de roubo ou furto do automóvel, o espaço entre os alertas é reduzido: passa a ser 
emitido a cada segundo. Todo esse aparato é empregado para acionar os 2,1 mil veículos de 
socorro da Porto Seguro. Entre eles há motos, guinchos, vans e até bicicletas. Para lidar com 
todas essas informações, a companhia mantém dois data centers. Um terceiro está em 
construção. “Para nós, a tecnologia não é somente importante. É ela que viabiliza o negócio”, 
diz Ítalo Flammia, CIO da Porto Seguro.  

 
 
Os novos mapas do tesouro 
Carlos Rydlewski  
 
Os sistemas online de localização instigam a criação de serviços em vários mercados, como o 
imobiliário e o de transporte de cargas 
 

 
 
Desde 2005, com o lançamento do Google Earth, toda a superfície do planeta foi engolida pela 
web. Por meio do portal, tornou-se possível destrinchar minúcias de quaisquer recantos do 
globo. Ainda que involuntariamente, nascia, assim, uma poderosa ferramenta para o ramo 
imobiliário. Que o diga a construtora e incorporadora Tecnisa, com sede em São Paulo. A 
empresa investe R$ 20 milhões por ano em tecnologia da informação. Hoje, usa mapas e 
imagens de satélite da internet, os serviços de geolocalização, como uma peça indissociável do 
negócio. “No nosso mercado, não brigamos pelas vendas dos imóveis, mas pelos terrenos. Eles 
são o principal insumo. Portanto, é fundamental conhecer todos os detalhes das áreas onde 
atuamos”, diz Romeo Busarello, diretor de internet da Tecnisa.  
 
A ampla visão de mundo oferecida pela rede não é empregada na construtora apenas para 
identificar áreas disponíveis para novos empreendimentos. Ela as qualifica em detalhes. 
Revela, por exemplo, a presença de postos de gasolina ou fábricas – fatores que alteram o 
valor dos lotes. Todas as informações sobre uma gleba também são lançadas num banco de 
dados. Os dados contidos nesse arquivo são usados em reuniões, municiam corretores e 
prestam serviços permanentes (e diferenciados) aos consumidores. Se alguém quiser comprar 
um imóvel, pode usar um smartphone ou a internet para conferir quais escolas, universidades, 
farmácias, academias e até padarias existem na região. O sistema cria ainda roteiros. “Com 



isso, é possível checar na hora da visita ao imóvel qual o melhor caminho para o trabalho ou a 
escola dos filhos”, afirma Busarello. O emprego de meios digitais pela Tecnisa conquistou 
relevância considerável. Hoje, 35% das vendas nascem na web.  
 
Na Visa Vale, os roteiros indicam onde achar bons restaurantes e combustível mais barato  
 
Na AleSat, comercialmente conhecida como Ale, a quarta maior distribuidora de combustíveis 
do país, a geolocalização criou uma nova frente de negócios. O grupo possui uma rede com 
1,7 mil postos em 22 estados. Todos os meses coleta, entrega ou transfere 325 milhões de 
litros de álcool, gasolina e diesel. Para isso, monitora 24 horas por dia 280 caminhões 
próprios. Pois resolveu prestar o mesmo serviço para terceiros. Resultado: hoje, faz o 
rastreamento de mais 1,4 mil veículos. “Seguimos até navios”, diz Xiankleber Cruz, gerente de 
TI da empresa com sede em Natal (RN). Todo o controle é exposto em mapas na rede da 
companhia. Ele inclui até uma cerca eletrônica. “Se o condutor sair da rota, é possível bloquear 
a partida do veículo remotamente”, diz Cruz.  
 
Na Visa Vale, a geolocalização ajuda a popularizar o serviço da empresa de benefícios, que 
oferece cartões para o pagamento de combustíveis, transporte, refeições e compras. Eles são 
usados por 5 milhões de pessoas, em 32 milhões de transações por mês. Os mapas mostram 
desde os melhores restaurantes até os locais onde são vendidos os combustíveis mais baratos. 
“Saímos de um mundo de tíquetes de papel, aceitos em qualquer lugar, e criamos um novo 
universo, feito à base de transações eletrônicas. Nessa mudança, os mapas foram 
fundamentais para informar as pessoas sobre onde usar nossos cartões”, diz Marcelo Leite, 
diretor executivo de TI da empresa. Ou seja, na prática, viabilizaram o negócio.  
 

 
 
Cloud computing 
Carlos Rydlewski 
 
A inovação que vem das nuvens o uso da internet para estocar e processar dados corporativos 
gera Flexibilidade À TI. Algo crucial em tempos de economia aquecida 
 
 

 
 



Cloud computing, ou computação em nuvem, é o nome que se dá à prática de armazenar e 
processar dados não no próprio computador, mas em servidores acessados remotamente pela 
internet. Essa tecnologia funciona à semelhança do sistema de distribuição de energia. Desde 
o início do século 19, a luz consumida nas residências não é produzida em pequenos 
geradores, mas em grandes usinas localizadas sabe-se lá onde. No mundo digital, esse tipo de 
serviço tem conquistado imensa adesão entre usuários da web. O Gmail, por exemplo, 
transformou-se numa verdadeira usina de mensagens eletrônicas. Mas, no universo 
corporativo, a história é diferente. A nuvem de bits enfrenta uma barreira: a segurança dos 
dados estocados a distância. Algumas empresas, porém, começam a fazer uso extremamente 
criativo desse sistema.  
 
Esse é o caso do laboratório Boehringer Ingelheim, fundado em 1885 na Alemanha. A 
companhia queria aferir o impacto do uso de smartphones por parte de sua equipe de vendas. 
Esse time de funcionários mantém permanente contato com médicos. Entre outras atividades, 
eles apresentam produtos, captam pedidos e preenchem relatórios sobre as visitas. Hoje, 
usam notebooks, considerados menos práticos que os telefones inteligentes. Mas, como se 
tratava de uma experiência, resolveu não investir em infraestrutura. “Realizamos o trabalho 
com serviços de cloud”, diz Elton Silva, gerente de TI da farmacêutica. “Para nós, ficou claro 
como a nuvem pode ser usada para ampliar o grau de inovação das empresas. Ela valida 
práticas a um custo bastante razoável.”  
 
A Boehringer valeu-se da computação pela web para aprimorar a atuação dos vendedores  
 
A Visa Vale, cujos cartões processam despesas com alimentação, combustível e transporte de 
5 milhões de trabalhadores, também usa cloud computing, embora parcialmente. Emprega 
esse tipo de tecnologia em e-mails, sistemas de relacionamento com o consumidor e banco de 
dados. Há um ano, iniciou um projeto nessa linha com os fornecedores Oracle e Diveo. Com a 
parceria, tinha metas aparentemente paradoxais. Queria reduzir os gastos com infraestrutura 
e, simultaneamente, dar suporte para o crescimento da companhia de até 30% ao ano. A 
estratégia funcionou. Na nuvem, a Visa Vale reduziu pela metade o investimento que faria em 
TI. “Além da economia obtida, ganhamos ferramentas fantásticas para o gerenciamento de 
sistemas”, diz Marcelo Leite, diretor de tecnologia da empresa.  
 
Outro exemplo do emprego de computação nas nuvens vem da Roche. Em 2009, o tradicional 
laboratório suíço pagou US$ 46,9 bilhões pela Genentech, uma empresa americana de 
biotecnologia, com sede na Califórnia. Em muitas áreas, absorveu parte da cultura da 
companhia adquirida. Esse foi o caso do uso de cloud computing. Hoje, a Roche recorre à 
nuvem para serviços de e-mail, banco de dados e CRM.  
 
Um recente estudo divulgado pela consultoria Gartner mostrou que a computação em nuvem é 
a principal preocupação dos diretores de tecnologia de grandes empresas brasileiras. Na 
avaliação dos analistas, tal liderança está associada à economia aquecida do país. Faz sentido: 
a nuvem é flexível. Permite que a infraestrutura de TI cresça (ou diminua) rapidamente. No 
cenário atual, esse efeito sanfona parece ser não somente desejável, mas imprescindível.  
 

 
 
A massa cinzenta dos softwares 
Carlos Rydlewski  
 
Programas analisam os hábitos dos consumidores, evitam fraudes e ajudam os bancos a 
distribuir dinheiro nas agências 



 
 
É estarrecedor o gigantismo da operação de uma grande instituição financeira num país 
continental como o Brasil. Tome-se como exemplo o Bradesco. Com seus 56 milhões de 
clientes, processa 250 milhões de transações eletrônicas a cada 24 horas. Esse número, no 
entanto, pode chegar a 340 milhões (quase duas por habitante do Brasil), em picos 
proporcionados por vésperas de feriados ou dias de pagamento. Para manter tal engrenagem 
ativa, a empresa conta com 2.814 funcionários dedicados à tecnologia (3% do total da mão de 
obra), além de 1.409 terceirizados. Os investimentos nessa área alcançaram R$ 2,8 bilhões em 
2009 (43% em sistemas, 26% em infraestrutura e 31% em serviços). Para completar, o banco 
armazena uma quantidade surreal de dados: 29 petabytes (ou 29.000.000.000.000.000 de 
bytes). E só há uma maneira de garantir a segurança em todas essas frentes – com mais 
tecnologia.  
 
A inteligência artificial (IA) é uma das ferramentas usadas pelo Bradesco para evitar fraudes 
nessa massa monumental de transações. Fora da ficção, a tentativa de desenvolver máquinas 
sagazes surgiu como um campo experimental da ciência nos anos 50. Desde então, a meta 
dos pesquisadores é alterar a lógica com que os computadores realizam suas tarefas. 
Normalmente, isso é feito de forma linear e em série. Os programas de IA seguem rota 
diferente. Neles, o processamento leva em conta, simultaneamente, diversas variantes, como 
se estivessem entrelaçadas, à semelhança do que ocorre com o cérebro. Na prática, tal 
tecnologia nunca produziu os resultados espetaculares idealizados no passado, mas os 
sistemas desse tipo empregados em bancos apresentam crescente eficácia.  
 
O índice de acerto das previsões de saques em caixas eletrônicos atinge 99,5%  
 
De volta ao Bradesco. Ali, os programas de IA traçam um perfil tanto do comportamento dos 
clientes como dos potenciais fraudadores. Quando identifica problemas nesses padrões, 
dispara um alerta. Se a situação for grave, bloqueia a transação. Tudo se baseia no 
comportamento das pessoas. Poucos percebem, mas os consumidores têm hábitos bastante 
regulares. Compram com frequência, volumes e em locais quase metodicamente repetitivos. 
Os softwares de IA valem-se desses dados, mas com uma habilidade surpreendente. Eles 
aprendem. “São feitos para absorver novas informações e seu desempenho melhora com o 
uso”, afirma Maurício Minas, diretor executivo do Bradesco para a área de TI.  
 
No Itaú Unibanco, a inteligência artificial também é aplicada à logística. Auxilia a distribuição 
de dinheiro em 30 mil caixas eletrônicos e 5 mil agências. Caro e arriscado, esse trabalho é 



delicadíssimo. Os sistemas de IA preveem quais quantias devem ser deixadas nesses pontos. 
Considera variáveis como fins de semana e dias de pagamento. “E se houver uma mudança no 
padrão de saques, os softwares automaticamente levam isso em conta”, diz Alexandre de 
Barros, vice-presidente de tecnologia do banco. E, nesse caso, qual a eficiência desses 
programas? Acertam em 99,5% das previsões. É por isso que o banco mantém parcerias e 
financia o desenvolvimento de IA no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e no 
Instituto de Tecnologia da Califórnia, além de universidades como Stanford e Carnegie Mellon. 
Nessas fontes, também recruta parte de sua mão de obra. Como se vê, a coisa é séria. E 
inteligente.  
 
Fonte: Época Negócios, São Paulo, out. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 28 out. 2010. 


