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segurança
de voz e imagem tridimensional

Célio Messias

Quatro grandes eixos
para uma revolução
Nesses primeiros momentos do governo da presidente
Dilma Rousseff estão sendo definidas as bases de como
o mesmo ficará marcado na história brasileira e qual
será sua contribuição com o atual crescimento do país.
O de-senvolvimento nacional tem se baseado no au-
mento do consumo interno e no acesso ao crédito. Os
avanços institucionais, econômicos e políticos dos últi-
mos 15 anos nos colocaram em condições de exercer
um papel de protagonismo.

No entanto, temos enormes amarras à competitivi-
dade. Somos um país com regras trabalhistas jurássi-
cas, educação insuficiente e infraestrutura precária.
Além disso, vários gargalos microeconômicos fizeram
o Brasil cair cinco posições no ranking global de com-
petitividade divulgado recentemente pela escola de
administração suíça IMD.

O país possui um ativo importante: somos um povo
criativo e por vezes empreendedor. Porém, precisamos
transformar essa criatividade em inovação. Nossos in-
vestimentos em pesquisa e desenvolvimento são insufi-
cientes e não chegam a 1,2% do nosso produto interno
bruto (PIB). Temos pesquisadores de nível internacio-
nal? Sim, da mesma forma que tivemos o Guga como

número um do tênis
mundial. Infelizmente,
contudo, ainda não
dispomos de um pro-
cesso de formação de
inovadores. Para que o
país continue crescen-
do significativamente,
precisamos de uma
verdadeira revolução
focada na inovação.

Entendo que há qua-
tro grandes eixos a se-
rem priorizados. O pri-
meiro trata da qualifi-
cação da educação em
todos os níveis, da bá-
sica à superior. Afinal,

a transformação do conhecimento em resultado envolve
de competências básicas àquelas mais refinadas. A edu-
cação empreendedora deve se constituir num dos vérti-
ces dessa iniciativa.

Um segundo eixo diz respeito aos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento (P&D). As empresas brasi-
leiras investem pouco na área e, mesmo considerando os
recursos públicos, o Brasil fica muito atrás de países me-
nos desenvolvidos nesse quesito. Os mecanismos de in-
centivos fiscais para inovação têm surtido efeito, mas
precisam ser intensificados e ampliados.

O terceiro eixo é a consolidação de um mercado for-
mal de capital de risco para novos projetos. A base do su-
cesso do Vale do Silício, nos Estados Unidos, está centra-
da na disponibilidade de investidores dispostos a apostar
em pequenos projetos ainda em fase inicial.

O quarto eixo de atuação é a qualificação da gestão da
inovação. Um dos principais quesitos que determinaram
a queda do Brasil no ranking de competitividade citado
reside na discrepância entre a eficiência do setor privado
e a baixa eficiência do setor público. Nossas organizações
precisam se capacitar, incorporar novas ferramentas de
gestão e ter acesso a melhores práticas de inovação.

Com essas iniciativas podemos não apenas nos con-
solidar como uma economia forte, mas também como
um local interessante para se investir e viver. Trata-se
de construir um legado que transcende os indicadores
econômicos e que gerará enorme impacto social. Essa
pode ser a marca deixada pelo governo da presidente
Dilma. Mãos à obra. ■
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Segundo Valério, há cerca de
um mês o produto está sendo
testado — por meio de cursos
oferecidos pela própria Cientis-
tas — na Polícia Militar de São
Paulo e em uma empresa de
treinamento de seguranças par-
ticulares, cujo nome não é reve-
lado por se tratar uma parceria
para o desenvolvimento da tec-
nologia, não de um contrato co-
mercial já estabelecido.

Atenção ao mercado
De acordo com o diretor da
Cientistas, o sistema começou a
ser desenvolvido há três anos.
“Era necessário que o produto
final fosse de baixo custo e não

lidasse apenas com simulação
de tiros, para afastar a impres-
são de que se trata de um tipo de
jogo eletrônico. Videogame é
brincadeira, mas treinamento é
coisa séria”, diz.
“Estudamos o mercado de se-
gurança e verificamos que os si-
muladores de tiro são comuns.
O governo dos Estados Unidos,
por exemplo, compra muitos
desses simuladores para a área
de defesa”, observa Valério.
“Porém, o profissional de segu-
rança não pode sair dando tiros.
Foi então que percebemos que
era necessário inserir elementos
de interação, como a verbaliza-
ção”, afirma. ■

SEGURANÇA PÚBLICA

RJ investiu cerca de
R$ 3 milhões em
tecnologia importada

A empresa paulista Cientistas
acredita que seu Treinamento
Interativo de Segurança (TIS)
será um concorrente direto de
sistemas similares importados,
muito mais caros que o
desenvolvido na sua sede em
São Carlos. No começo deste ano,
a Polícia Militar do Rio de Janeiro
anunciou a aquisição de uma
sala de simulação com realidade
virtual para prática de tiros
e técnicas de abordagem. O
investimento, feito pela Secretaria
de Segurança do estado,
foi de cerca de R$ 3 milhões e
compreende três dessas salas,
de tecnologia americana.
O sistema adquirido pela polícia
do Rio de Janeiro funciona
em um ambiente hexagonal.
Telas exibem imagens para
o policial em treinamento,
que usa um colete que dá choque
quando ele é atingido por
algum bandido virtual. Assim
como no TIS, os policiais
podem usar a voz para interagir
com o ambiente virtual.

DESENVOLVIMENTO

R$ 750 mil
foi o total investido no
desenvolvimento da tecnologia.
Desse montante, R$ 500 mil
vieram do programa de
subvenção econômica da Finep.

PREÇO

R$ 50 mil
é por quanto a Cientistas planeja
vender seu sistema interativo
de treinamento, valor inferior
às centenas de milhares de reais
dos similares importados.
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Sócio-fundador da Innoscience
e autor do livro Gestão
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