


0 Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R) é 

um exemplo de empreendedorismo que gera empreendedorismo -e 

no ramo da alta tecnologia. Instituto universitário típico, surgido em 

1996 dentro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cres

ceu, ultrapassou os limites acadêmicos e acabou se tornando um ne

gócio que, embora sem fins lucrativos, é totalmente autossustentado 

(ou seja, não recebe verbas governamentais). Com faturamento ~de 

R$ 46 milhões no último ano e 450 colaboradores especialistas em 

várias áreas do conhecimento, o C.E.S.A.R conta até com escritório de 

negócios em São Paulo e filiais em Sorocaba (SP) e Curitiba (PR). 

O instituto cria produtos e oferece soluções em 

diversas áreas, como tecnologias móveis, con

vergência digital, segurança de aplicações e en

genharia de software, entre outras. Além disso, 

presta consultorias técnicas e faz a gestão e a 

execução de projetos e de inovações. Nesses 14 

anos de atividades, o C.E.S.A.R já deu origem a 14 

empresas, que hoje atuam de forma independen

te no mercado. 

Cristiano Andrade, gerente de marketing do 

C.E.S.A.R, explica a dinâmica: "Temos um braço de 

geração de negócios e um braço de desenvolvi

mento de projetos. Um cliente que precisa desenvolver alguma coisa 

inovadora usando tecnologia chega aqui e nós pensamos aquela so

lução com ele. Essa é a atividade que gera mais recursos para nós. 

Mas, ao longo dos anos, também temos utilizado nosso aprendizado 

e nossas competências para gerar novos negócios". 

O Programa Garage, de intraempreendedorismo, foi outra con

quista importante, segundo Andrade. A iniciativa consiste em um 

programa colaborativo e contínuo de experimentação e geração de 

ideias inovadoras. "Ele formaliza o processo desde o insight, a ideia, 

até o ponto de criação do protótipo, que mede sua viabilidade no 

mercado. Graças a ele temos conseguido ser muito mais criteriosos, 

o que faz aumentar nossa taxa de sucesso", afirma. Desde 2007, 

quando foi implantada, a iniciativa concebeu 68 ideias, as quais de

ram origem a sete projetos, que evoluíram até a etapa final. Todos 

foram aprovados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

como start-ups inovadoras, credenciadas a receber investimentos do 

Programa Prime (Primeira Empresa Inovadora) em 2010. 

Um desses projetos é o monitor de irrigação, dispositivo que con

trola o funcionamento de pivôs centrais de irrigação, uma tecnologia 

até então inexistente no Brasil. Estima-se que existam cerca de 12 mil 

pivôs no País, cada um capaz de irrigar 50 hecta

res por dia com uma quantidade de água que cor

responde ao abastecimento de uma cidade de 10 

mil habitantes. Tradicionalmente, o controle dos 

pivôs no Brasil é feito manualmente, por funcio

nários que precisam percorrer grandes áreas para 

verificar seu funcionamento. A prática gera des

perdício de água e problemas de gerenciamento. 

O monitor de irrigação criado pelo C.E.S.A.R é um 

hardware acoplado aos pivôs centrais, controlado 

por um software que pode ser operado até por 

telefone celular. Uma criação brasileira e de custo 

mais baixo. Estudos indicam que, com o equipamento, a eficiência da 

irrigação pode aumentar em até quatro vezes. 

Entre os setores mais atendidos pelo 

C.E.S.A.R, destacam-se telecom, eletroele-

trônicos, automação comercial, financei

ro, mídia, energia, saúde e agronegócio. 

O instituto faz parcerias com instituições 

da Alemanha, Reino Unido, França, Índia e 

Luxemburgo, além de USP, UFPE e Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 
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