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Oi oferece até
R$ 200 mil por
uma boa ideia
Empresa busca sugestões criativas de aplicativos para
celulares que facilitem a vida dos turistas que visitarão o Brasil
João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

Quem tiver boas ideias de aplicativos para telefones celulares
pode se inscrever a partir de hoje no programa Oi Inovação. Os
projetos selecionados pela operadora receberão até R$ 200 mil
para serem desenvolvidos.
Porém, não é qualquer proposta que pode participar do
programa. A Oi busca ideias
criativas que facilitem a vida
dos turistas que vão visitar o
Brasil nos próximos anos em decorrências dos diversos eventos de grande porte que serão
realizados no país, como a Copa do Mundo, em 2014, e as
Olimpíadas, em 2016.
Segundo Pedro Ripper, diretor de inovação e novos negócios da Oi, a empresa selecionará propostas de aplicativos ligados a quatro temas. Um deles é
mobilidade urbana, isto é, soluções que tornem mais fácil chegar a um destino ou pegar o ônibus certo.
Outra frente é diversão,
ideias que permitam que o turista se envolva mais com os eventos. Aplicativos voltados a serviços de hospitalidade e turismo
também são visados. Por fim,
também estão na mira projetos
voltados para segurança.
As propostas recebidas serão
selecionadas por uma comissão
formada por executivos da companhia e pessoas ligadas com o
setor de pesquisa e desenvolvimento. Os principais critérios
de avaliação serão originalidade, grau de inovação, viabilidade técnica e modelo de negócio.
A Oi não definiu quantos projetos serão financiados. Isso dependerá da qualidade e da quantidade de propostas recebidas.
Ripper observa, porém, que
apoiar quatro ou cinco projetos
seria um bom início. “Porém,
se percebermos que temos em
mãos dez projetos maravilhosos, não haverá motivo para
não financiá-los”, afirma.
De acordo com o executivo, a
empresa considera que o desembolso nos projetos deve ser de
aproximadamente R$ 1 milhão,
mas pode superar esse patamar
novamente dependendo da qualidade da ideias recebidas.
Ripper explica que a ideia de
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financiar o desenvolvimento
dos aplicativos nasceu da percepção de que o Brasil está se
tornando sede de grandes eventos e também do crescimento
das comunicações sem fio no
país, mais especificamente do
uso dos chamados smartphones, celulares dotados de sistemas operacionais avançados.
“Há muitas oportunidades de se
inovar por meio do cruzamento
dessas duas tendências”, diz.
“Para catalisar isso, optamos
por ir ao mercado e ver o que
empreendedores e pequenas
empresas enxergam como
ideias e modelos de negócio criativos e que possamos ajudar a
desenvolver”, acrescenta. Os
aplicativos propostos poderão
ser voltados tanto para smartphones quanto para celulares
convencionais.
Inovação aberta

ELEITOS

4 ou 5
são quantos aplicativos devem
ser aprovados. Esse número,
porém, não está formalmente
determinado e pode ser
elevado até o final do processo.

INVESTIMENTO

R$ 1 milhão
é o valor total aproximado de
quanto a Oi pretende investir
na iniciativa, mas, caso o número
de bons projetos seja grande,
esse valor também pode crescer.

Trata-se da primeira vez em
que a Oi busca desenvolver
aplicativos recorrendo à criatividade externa. “Já desenvolvemos aplicativos antes, mas
em um modelo mais tradicional. Ou seja, a ideia sempre partiu de nós. É a primeira vez que
usaremos esse modelo aberto”, diz Pedro Ripper.
Segundo o diretor da Oi, para
ser selecionado, o projeto precisará ser claramente inovador.
“Buscamos, por exemplo, aplicativos que usem informações
que estão disponíveis em algum
sistema público ou na internet e
que possam ser cruzados com
dados que estão na nossa rede,
dados de mobilidade”, comenta. “Neste caso, o aplicativo materializará um serviço, reunirá
informações que estão fragmentadas e as levará até o usuário”,
acrescenta.
Apoio adicional

Além do incentivo financeiro,
cada um dos projetos selecionados terá acesso às plataformas
da operadora, com auxílio da
qual o desenvolver poderá testar sua aplicação com supervisão de especialistas da própria
operadora Oi.
“Os desenvolvedores terão
acesso a dados da nossa rede,
que não abrimos para ninguém,
como é o caso de dados de localização”, afirma Pedro Ripper. ■

PARCERIAS

Operadora quer investir R$ 500
O projeto de financiamento de
aplicativos para celulares da
operadora faz parte do Oi Inovação, programa lançado no final
de 2009 e por meio do qual a empresa tem apoiado ideias inovadoras e firmado parcerias com
empresas, universidades e institutos tecnológicos.
Segundo Pedro Ripper, diretor de inovação e novos negó-

cios da operadora, a meta inicial
da empresa — investir R$ 500
milhões em projetos de inovação entre 2010 e 2013 — está sendo cumprida. “Temos investido, de modo mais ou menos linear, pouco mais que R$ 100 milhões por ano”, diz o executivo.
Por meio do programa, a Oi
firmou parcerias com centros
tecnológicos como a Fundação
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O brasileiro troca cada vez seu
celular convencional por modelos
mais modernos, os chamados
smartphones. Isso está
impulsionando as empresas
que desenvolvem aplicativos
móveis, diz Guilheme Cavalcanti,
presidente do Cesar Par, braço
do Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife (Cesar)
especializado em gestão de
investimentos em empresas de
base tecnológica.
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USUÁRIO DE BANDA LARGA, EM MILHÕES

Qual é sua avaliação
sobre o mercado brasileiro
de aplicativos móveis ?
Nós o acompanhamos bem de
perto porque ele é uma parte do
nosso negócio. Dentro do nosso
portfólio temos, por exemplo,
a Meantime Mobile Creations,
empresa que desenvolve
jogos para celular, e a Pitang,
uma fábrica de software que,
entre outras coisas desenvolve
aplicativos para celular. Estamos
sempre atentos ao que está
acontecendo no mercado de TI e,
sim, a tendência do momento
são os aplicativos móveis.
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USUÁRIO DE TV POR ASSINATURA, EM MILHARES

para Inovações Tecnológicas (FITec) e também universidades,
como a Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUCRio) e Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
Na área corporativa, a busca
por inovação levou a empresa a
se aliar a fornecedores brasileiros de telecom, como a Padtec e
a AsGa. ■ J.P.F.

300

275
250

234

200
150
100

2009
Fonte: empresa

2010

Por quê?
O Brasil está passando por um
movimento sem volta de adoção
cada vez mais rápida de
smartphones. Isso significa cada
vez mais pessoas com a internet
sempre à mão, o que traz uma
mudança de comportamento,
principalmente no que diz
respeito ao consumo. Usa-se,
por exemplo, cada vez mais
aplicativos móveis voltados à
resolução de problemas do dia
a dia. O movimento que vimos
acontecer nos Estados Unidos,
que já tem um número absurdo
de smartphones, vai acontecer
aqui no Brasil. Algumas pesquisas
indicam que até 2015 mais
50% dos nossos aparelhos
celulares serão smartphones.

Hoje, o mercado de aplicativos
no Brasil é relevante?
Temos companhias que surgiram
há cerca de dois anos e que
já faturam na casa dos R$ 10
milhões. Em alguns segmentos
específicos o negócio de
aplicativos móvel é bastante
relevante. A indústria de jogos
eletrônicos no Brasil hoje está
toda focada em redes sociais
e aparelhos celulares. J.P.F.

A economia é criativa.
E a política?
Temos acompanhado profundas mudanças na organização da vida social e econômica que desencadearam processos de reestruturação do sistema de produção, e trouxeram consigo o fechamento de fábricas e altos índices de desemprego, com fortes impactos para tradicionais regiões
industriais. Nesses tempos de transformações, enquanto
algumas regiões atravessam um conturbado período de
reestruturação urbana e produtiva, outras trilham trajetórias positivas de desenvolvimento econômico. O cerne
desse novo paradigma de organização da economia inclui
setores intensivos de tecnologia, mas, sobretudo, a ascensão das indústrias criativas que carregam em ativos imateriais o principal fator de produção e competitividade.
A definição de indústria criativa é adjacente ao entendimento de que determinados setores da economia baseiamse na oferta de produtos e serviços carregados em valores
estéticos simbólicos da cultura. O termo seria um alargamento do conceito das indústrias criativas e envolveria
não mais alguns setores, mas todas as relações e encadeamentos de valor entre setores criativos e tradicionais.
Pautando-se na abordagem aplicada pelo Reino Unido,
a Firjan elaborou um estudo intitulado “A Cadeia da Indústria CriatiA inovação
va no Brasil” (2008),
e a criatividade
que aponta uma tendênsão condições
cia das indústrias criativas de se aglomerarem
fundamentais
no interior de grandes
diante da acirrada
centros urbanos. Ascompetição, que
sim, alguns agentes lancria novos desafios çaram luz sobre quais
seriam os fatores para o
para as empresas
desenvolvimento das
e estruturas
indústrias criativas em
cidades, desenhando
econômicas
políticas públicas e foregionais
mentando o empreendedorismo criativo.
O importante é enfatizar que as vantagens de aglomeração das grandes cidades
são mais explicadas, hoje, pelas transações imateriais do
que materiais, que fluem por redes interativas entre as empresas e pela mobilidade dos trabalhadores criativos.
Nos dias atuais, em que o padrão acirrado de competição representa novos desafios para as empresas e estruturas econômicas regionais, a inovação e a criatividade se colocam como condições fundamentais. Com efeito, também ganham destaque os instrumentos que estimulam a
produção e disseminação do conhecimento. Esses instrumentos estão na base do processo de inovação e, assim,
constituem recursos essenciais na competitividade. E as
empresas brasileiras, em particular dos negócios situados
na economia criativa, como estão?
Buscando contribuir para o debate, a unidade Rio de Janeiro da ESPM estabeleceu o Núcleo de Economia Criativa, cujo lançamento foi marcado por um seminário. Ao
longo dos dois dias de programação, observamos algumas
pistas de quais seriam as políticas mais adequadas para o
fortalecimento da economia criativa.
Em geral, os negócios pertencentes à economia criativa
se caracterizam pela presença de micro e pequenas empresas. Nesses casos, a inovação não depende da descoberta
de princípios científicos, mas sim da capacidade de combinar “peças” de tecnologia e conhecimento já existentes.
Portanto, são necessários programas para promover políticas de inovação centradas na difusão e construção de
capacidades nas empresas para que estabeleçam processos de absorção e aprendizagem para adquirir e adaptar conhecimento externo e os aspectos intangíveis da competitividade que circula nessas aglomerações. ■
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