
Em julho, a Sam-
sung lançou, em
parceria com o Bra-
desco, um aplicati-
vo quer permite ao
correntista do ban-
co movimentar sua
conta pelo contro-
le remoto de sua
TV. De acordo com
Benjamin Sicsú, vi-
ce-presidente de
novos negócios da
Samsung no Brasil, o produto
foi totalmente desenvolvido
pela equipe de pesquisa e de-
senvolvimento país. “Foi a pri-
meira vez que se usou a televi-
são conectada para se ter aces-
so total ao banco, não somente
para consulta de saldo, mas
também para a realização de
operação como o pagamento
de contas”, afirma.

Criado com o envolvimento
das equipes de pesquisa e desen-
volvimento (P&D) de ambas as

empresas, ele foi disponibiliza-
do pela fabricante em sua loja
de aplicativos, a Samsung
Apps. Ele é compatível com al-
guns modelos de TVs, aparelhos
de blu-ray e sistemas de home
theater da marca.

O produto está em linha com
a estratégia de P&D da empresa
no Brasil, cujo foco principal é a
criação e elaboração de aplicati-
vos diferenciados para celulares
comuns, smartphones e televi-
sões. ■ J.P.F.

A Samsung projeta que ao fim
deste ano terá investido no Bra-
sil cerca de R$ 160 milhões em
seus projetos de pesquisa e de-
senvolvimento (P&D). O valor
é significativamente superior
aos R$ 100 de milhões investi-
dos em 2010. No ano passado
companhia faturou US$ 5 bi-
lhões no país.

De acordo com Benjamin
Sicsú, vice-presidente de no-
vos negócios da Samsung no
Brasil, o volume de investimen-
to da companhia para projetos
de P&D realizados no Brasil con-
tinuará crescendo. Isso porque
a qualidade das ações têm rece-
bido cada vez mais reconheci-
mento da matriz.

“Por isso, mais recursos tem
sido investidos gradualmente,
mais gente tem sido alocada pa-
ra essas projetos e, obviamen-
te, mais iniciativas importan-
tes estão sendo realizadas
país”, acrescenta. Em 2010, a
empresa investiu globalmente
cerca de US$ 20 bilhões do seu
faturamento de US$ 137 bi-
lhões em P&D.

Atualmente, o principal foco
de desenvolvimento da equipe
local de P&D são aplicativos pa-
ra celulares, smartphones e tele-
visões. “Fomos a primeira em-
presa do mundo a colocar um
serviço bancário em televisões
inteligentes”, afirma Sicsú, refe-
rindo-se a um aplicativo lança-
do pela empresa em junho (ver
matéria ao lado), totalmente de-
senvolvido no país.

Aproximadamente 10% dos
cerca de 10 mil funcionários
que a empresa possui no Brasil
atuam com P&D. Mundialmen-
te, são 25 mil profissionais volta-
dos à inovação. Trata-se de
25% de toda a força de trabalho
da companhia, que está na casa
dos 100 mil empregados.

Centro de desenvolvimento

No Brasil, a empresa desenvol-
ve também aplicativos de celula-
res para alguns países da Améri-
ca Latina. Parte do trabalho é fei-
to na Coreia. Porém, essa situa-
ção deve mudar. “Temos o pro-
jeto de daqui a um ano e meio fa-
zermos no Brasil a totalidade
desse desenvolvimento para os

países das América Latina”, diz
Sicsú. “Quer dizer, o Brasil se
tornará o centro de desenvolvi-
mento de software para usabili-
dade na região", afirma.

Tanto a fábrica da Samsung
em Campinas quando a de Ma-
naus possuem núcleos internos
de P&D. Nessas mesmas cida-
des a empresa conta com insti-
tutos de pesquisa externos, sen-
do que o de Campinas é total-
mente dedicado a telecomunica-
ções, isto é, celulares, basica-
mente. Já o de Manaus, que con-
ta também com um escritório
na cidade de São Paulo, é volta-
do para tecnologias de interati-
vidade em aparelhos de TV.

A estrutura de P&D da empre-
sa no Brasil envolve ainda con-
vênios estabelecidos com diver-
sos centros de pesquisa, muitos
deles situados no Nordeste, co-
mo o Centro de Estudos e Siste-
mas Avançados do Recife (Ce-
sar) e o Instituto Recôncavo de
Tecnologia, de Salvador.

Hardware

A Samsung também conduz no
país projetos de inovação envol-
vendo hardware, principalmen-
te no segmento de discos rígi-
dos. Porém, eles ainda são pou-
cos. “Estamos começando a fa-
zer algumas coisas em hardwa-
re. Logo vamos fazer algo na
área de notebooks”, afirma o
executivo, preferindo não deta-
lhar o projeto. “O Brasil tem
uma indústria de software mui-
to evoluída. Então obviamente
a potencialidade do país em soft-
ware é muito maior do que em
hardware”, afirma.

Até hoje, o esforço de inova-
ção da Samsung no Brasil resul-
tou no depósito de 25 patentes,
tanto dentro quanto fora do
país. “É pouco, mas trata-se
de um número grande para o
contexto da indústria ‘eletroe-
letrônica do Brasil”, avalia
Sicsú. “Muitas tecnologias óti-
cas que desenvolvemos aqui
foram patenteadas e são usa-
das em produtos mundiais da
Samsung”, acrescenta. Estão
nesse grupo tecnologias que
ajudaram a companhia corea-
na a desenvolver soluções que
permitem usar a câmara foto-
gráfica do celular para identifi-
cação de pessoas ou mesmo co-
mo mouse. ■

João Paulo Freitas

jpfreitas@brasileconomico.com.br

Nacional, aplicativo
leva banco até TV

Samsung investe
R$ 160mi em
pesquisa no Brasil

Marcio Bruno
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Produto foi desenvolvido pela equipe local de
P&D da Samsung em parceria com o Bradesco

“

Volume é bem superior aos R$ 100 milhões investidos no ano

passado, quando a empresa faturou US$ 5 bilhões no país

BRASIL

O Brasil vai se tornar
nosso centro de
desenvolvimento de
software para
usabilidade na
América Latina

Benjamin Sicsú

Vice-presidente de novos

negócios da Samsung
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QUATROPERGUNTASA...
Arquivo Abinee

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

O setor de biociências nacional atravessa um período
sem precedentes. Os últimos cinco anos foram marca-
dos pela implementação de políticas industriais que pri-
vilegiaram as empresas do complexo da saúde e biotec-
nologia, pela disponibilização de recursos não reembol-
sáveis, criação de programas governamentais de supor-
te à internacionalização e progressos nos mecanismos
de interação universidade-empresa.

As medidas governamentais de fomento não resulta-
ram em avanços significativos na geração de valor eco-
nômico pelas empresas. O perfil de faturamento do se-
tor mantém-se relativamente estável, composto em
sua maioria por empresas que faturam até R$ 1 milhão
por ano. Fatores internos, como ausência de proposta
clara de valor, desenvolvimento desconectado da reali-
dade do mercado, falta de gestão profissional e planeja-
mento estratégico, têm forte influência neste quadro.

Apesar do nível tímido de faturamento e reduzido nú-
mero de postos de trabalho gerados, as empresas nacio-
nais de biociências, caracterizadas por forte conteúdo
tecnológico e potencial inovador, podem desempenhar

papel fundamental na
economia. A contribui-
ção pode envolver des-
de substituição de im-
portações até o desen-
volvimento de inova-
ções que atendam a de-
mandas específicas do
país. Podem ainda solu-
cionar problemas tec-
nológicos e alimentar o
pipeline de empresas
nacionais de médio e
grande porte, contri-
buindo para uma indús-
tria mais competitiva.

Com base em pesqui-
sa conduzida pela Bio-

minas Brasil e PwC Brasil junto aos empresários do se-
tor, constatou-se a importância atribuída à inovação. A
pesquisa revela que 45% das empresas têm como priori-
dade alta ou altíssima o desenvolvimento de inovações
disruptivas, enquanto 66% priorizam inovações incre-
mentais. Ainda, revela que para 62,9% dos empreende-
dores o desenvolvimento e a comercialização de produ-
tos e serviços inovadores constituem principal parâme-
tro de sucesso de um empreendimento.

Às principais dificuldades enfrentadas pelas empresas
no Brasil, comuns às vividas por empresas em outros luga-
res do mundo, como preocupação com proteção intelec-
tual, acesso a mecanismos adequados de financiamento,
ambiente regulatório e políticas públicas para o setor e re-
cursos humanos especializados, somam-se a alta carga
tributária, juros elevados e insegurança jurídica.

Neste cenário, a capacidade de estabelecer parcerias
e modelos de negócios alternativos irá desempenhar pa-
pel essencial no crescimento da bioindústria. Os resulta-
dos da pesquisa, histórico do setor e movimentos recen-
tes, mostram que as empresas brasileiras de biociências
não têm explorado de forma ampla e bem-sucedida as
parcerias corporativas para alavancar crescimento.

Parcerias corporativas apresentam grande atrativida-
de frente às demais fontes de recursos, uma vez que di-
luem o risco do investimento com um terceiro, agre-
gam know-how e aceleram o desenvolvimento de pro-
dutos e serviços. Além de constituírem uma ferramenta
importante para acesso a recursos governamentais, in-
vestidores privados e incentivos fiscais para inovação.
Cooperar mais parece ser a melhor alternativa para cres-
cer as empresas e o setor de biociências brasileiro. ■

Bloomberg

A indústria eletrônica brasileira
inova pouco principalmente por
falta de produtores locais de
componentes. É o que afirma
Fabián Yaksic, também
presidente do IPD Eletron,
instituto de pesquisa e
desenvolvimento da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee). Para ele, sem

a ajuda do governo não há como

competir com produtos asiáticos.

Qual é a importância da

inovação para o setor de

eletroeletrônicos?

Ela é fundamental por uma razão

muito simples: a obsolescência no

setor eletroeletrônico ocorre

muito rapidamente. Por

consequência, é necessário

inovar sempre: no produto, no

componente e no processo. Essa

é uma necessidade premente.

As empresas brasileiras tem

avançado nessa questão?

No segmento elétrico nossa

tecnologia acompanha o que

ocorre no mundo. Essa é uma

indústria que não pode ficar

defasada. Não temos nada a

dever a qualquer país

desenvolvido. Em alguns casos,

nossas empresas evoluem mais

rapidamente, inclusive. Agora, na

parte eletrônica estamos, sim, um

defasados. Por uma razão

simples: faltam indústrias de

componentes. Lamentavelmente

sofremos seriamente com um

processo de desindustrialização

nos últimos 10 anos e a indústria

de componente eletrônicos

praticamente acabou no Brasil.

O que poderia ser feito para

reverter essa questão?

Não adianta somente querer ter

uma indústria eletrônica no

Brasil. Em primeiro lugar, não há

como concorrer com China e

alguns países do sudeste asiático

em termos de preço. Precisamos

ter uma política cambial mais

favorável e taxas que beneficiem

as indústrias instalada no país.

Além disso, é necessário

incentivar o estudo dos

componentes eletrônicos nas

universidade e escolar técnicas.

Como está hoje a atuação

do IPD Eletron? O que tem

sido feito para estimular

a inovação no setor?

Estamos fazendo um levantamento

junto à indústria. São cerca de 120

entrevistas com empresas para

avaliar qual é a demanda

tecnológica e onde estão as

deficiências do setor. Vamos

finalizar esse trabalho até o final do

ano. Com base nessas informações

faremos outra pesquisa, de oferta

tecnológica, desta vez com

universidades, laboratórios

tecnológicos e institutos de

pesquisa para encontrar soluções

para os problemas levantados

junto à indústria. Queremos

estimular parcerias para que

as empresas do setor sejam cada

vez mais competitiva. Essa

pesquisa terá início no começo

do próximo ano. J.P.F.

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Cooperar para crescer

Gerente do departamento

de tecnologia da Abinee

As empresas
brasileiras de
biociências não
têm explorado
de forma ampla
e bem-sucedida
as parcerias
corporativas
para alavancar
crescimento

“No segmento
eletrônico estamos,
sim,defasados”

EDUARDO EMRICH
Diretor-presidente da
Biominas Brasil

...FABIÁN YAKSIC

NoBrasil, poucosprojetos

deP&Ddacompanhia

envolvemhardware
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