
Dois mil e 200 quilômetros sepa-
ram São Paulo e Salvador, com
consumo médio de 150 litros de
combustível. Mas os amigos Mar-
cos Alves, Camila Medeiros e
Douglas Albino precisarão de
222,3 mil interações de internau-
tas no Facebook para completar
a viagem rumo à capital baiana
até hoje. O trio, que foi seleciona-
do por meio da rede social, de-
pende de internautas, porque o
carro da viagem é movido a “cur-
tir” na página do Guaraná An-
tarctica no Facebook.

No painel cenográfico do veí-
culo, há um tablet, que indica a

quantidade de combustível vir-
tual disponível para cumprir tre-
chos diários pré-definidos: São
Paulo - Búzios (RJ), Búzios -Li-
nhares (ES), Linhares - Porto Se-
guro (BA) e Porto Seguro - Salva-
dor. Se o combustível virtual
não for suficiente, o sistema que
conecta o aplicativo à ignição
desliga o carro. “Resgatamos a
carona, comum entre jovens, e
vamos fazer com que os mais de
4 milhões de fãs da página de
Guaraná Antarctica no Facebook
participem da aventura”, afirma
Wagner Martins, sócio diretor
da Espalhe, agência digital do
Guaraná Antarctica.

A informação sobre o nível de
combustível virtual é atualizada
por meio de conexão 3G. O veícu-

A cada ano, o “maior show da
Terra” surpreende quem assiste
aos desfiles das escolas de sam-
ba com astronautas voadores,
ilusionismo, efeitos especiais,
alegorias que se movimentam e
telões de alta definição. Embora
o carnaval seja uma festa cujo
tom é a produção artesanal, a
tecnologia é elemento presente
nos desfiles de Rio de Janeiro e
São Paulo. “Quanto mais a gen-
te se somar à tecnologia mais bo-
nito fica o espetáculo”, afirma
Chico Spinosa, carnavalesco da
Unidos de Vila Maria, terceira
colocada do grupo especial de
São Paulo em 2011.

Redes sociais na avenida

Spinosa que já viu de tudo em
26 anos de avenida, promete
inovar amanhã no Anhembi. A
segunda alegoria da Vila Maria
terá um telão de 6 metros por 4
metros para interagir com o pú-
blico por meio do Twitter. “Va-
mos responder frases de quem
tuitar para a gente. A tecnologia
nos aproxima mais do público,
que poderá aparecer no nosso
desfile”, opina. O carnavalesco,
que foi campeão com a Estácio
de Sá, no Rio de Janeiro, e ga-
nhou o título paulista três vezes
com a Vai-Vai, diz que a tecnolo-
gia será usada para complemen-
tar e ressaltar trechos do enre-
do. “Sempre tive telões, pare-
des de LED, para acrescentar al-
go ao espetáculo e acredito (na
tecnologia) como peça forte”.

A opinião é compartilhada
por Jaime Cezário, carnavalesco
da Porto da Pedra, que desfila
domingo, no Rio de Janeiro. “A
tecnologia tem que ser usada a
favor, é um detalhe para fazer o
desfile se tornar espetacular.
Ela nunca vai ser a base do desfi-
le, porque o carnaval tem toda a
questão manual”, afirma.

Desfile virtual

A Porto da Pedra, que falará so-
bre a história do iogurte na Sa-
pucaí, trará inovações, integran-
do o desfile real a uma passarela
virtual, no Facebook. A agremia-
ção e a Danone, que patrocina a
escola, criaram um aplicativo
no Facebook para que as pes-
soas possam participar de um
desfile virtual. “O aplicativo faz
uma varredura no perfil do usuá-
rio que se inscrever e, em fun-
ção de sexo e idade e de um quiz
que ele responde, é definida a
ala virtual para ele desfilar”, ex-
plica Rafael Ribeiro, gerente de
marketing da Danone.

O aplicativo explica o concei-
to das alas e cada uma delas é as-
sociada a um produto da Dano-
ne. A ala das crianças, por exem-
plo, é atrelada a Danoninho; a
da Velha Guarda, a Densia. Para
participar do desfile virtual, bas-
ta se inscrever em www.face-
book.com/portodapedra. E
quem se inscrever até amanhã
participará, virtualmente, do
desfile presencial, pois as fotos
dos integrantes do desfile no Fa-
cebook serão projetadas em um
telão em um carro alegórico.

“Não será em tempo real, por-
que a Liga das Escolas de Samba
tem uma série de restrições ao
aparecimento de marcas, en-
tão, temos que fazer um filtro
prévio do material”, diz Rodri-
go Matheus, gerente de mídias
digitais da Danone.

Realidade aumentada

Além da passarela virtual, a Da-
none criou um aplicativo de rea-
lidade aumentada que pode ser
baixada por smartphones com o
sistema operacional Android e
pelo iPhone. Quem usar o apli-
cativo poderá ver projeções em
3D em 20 pontos turísticos do
Rio de Janeiro. “Basta apontar o
celular para o local indicado e o
usuário verá uma intervenção
virtual na paisagem”, diz Ribei-
ro. Além disso, embalagens pro-
mocionais de 900 ml de Danoni-
nho, Dan Up e Activia e másca-
ras que serão distribuídas na ci-
dade terão um código que mos-
trará um casal de mestre sala e
porta bandeira sambando ao re-
dor da embalagem.

Ribeiro não fala em valores ab-
solutos, mas a verba destinada às
ações do carnaval, incluindo o
patrocínio à Porto da Pedra, é de
12% a 15% do orçamento de mar-
keting, que é 10% do faturamen-
to da empresa no Brasil. ■

Fabiana Monte

fmonte@brasileconomico.com.br

Tecnologia cai no samba
no “maior show da Terra”

Rodrigo Capote
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Ação, patrocinada por Guaraná
Antarctica, leva trio de amigos
para Carnaval em Salvador

“

Página do Guaraná
Antarctica no
Facebook tem 4
milhões de fãs, que
precisam dar 222,3
mil “curtir”, ou
interações, para
abastecer o veículo
rumo a Salvador

Escolas prometem interação na passarela com redes sociais. Danone cria ações com realidade aumentada
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Minha segunda
alegoria terá um
telão que mostrará
frases de quem
tuitar para a gente
e vamos responder.
A tecnologia nos
aproxima do público
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Carnavalesco da Unidos

de Vila Maria
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lo carrega chips de quatro opera-
doras para evitar a perda de cone-
xão, mas, se isso ocorrer, a atuali-
zação das informações ocorrerá
assim que haja rede disponível.
“Sempre buscamos ações para in-
teragir com fãs. A tecnologia é
um meio para contar uma histó-
ria e fazia muito sentido usar o
carro”, diz Thiago Hackradt, ge-
rente de marketing de Guaraná
Antarctica. O executivo diz que o
principal objetivo da ação é o im-
pacto de construção da marca no
ambiente virtual. Mas ele conta
também que consumidores in-
fluenciados por plataformas digi-
tais consomem acima da média.
“Hoje, nosso investimento no am-
biente digital é o maior depois da
verba para TV”. ■ F.M.
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Vale a pena
investir em P&D?
Uma das notícias marcantes do início do ano foi o anún-
cio das dificuldades de caixa e o pedido de proteção con-
tra falência da Eastman Kodak, tradicional empresa da
indústria da fotografia. Segundo especialistas, a empre-
sa, que um dia já foi a número 1 em filme não conseguiu
fazer a transição para o mundo digital. Na década de 90,
chegou a ter participação de mercado de 85% nos Esta-
dos Unidos e contar com quase 100 mil colaboradores.

O caso da Kodak é muito interessante, pois a empre-
sa sempre investiu muito em pesquisa e desenvolvimen-
to, inovando muito ao longo de sua história. Filmes colo-
ridos produzidos em escala comercial, o carrossel de sli-
des e a própria câmera digital foram algumas de suas
criações ao longo dos 125 anos de história.

Por incrível que pareça, as câmeras fotográficas digi-
tais, consideradas como a principal causa da derrocada
da empresa, foram criação da própria Kodak - isso foi
na metade da década de 70, quando as máquinas con-
vencionais e consequentemente os filmes fotográficos
representavam boa parcela dos lucros da companhia.
Somente em 2003 a Kodak tentou entrar com mais for-

ça nas máquinas digi-
tais, mas concorrentes
japoneses já haviam se
posicionado e domina-
vam esse mercado.

O fato é que, apesar
de investir em pesqui-
sa, a Kodak nem sem-
pre soube transformar
essas novidades em
mais do que patentes.
Hoje a empresa detém
uma grande quantida-
de delas, porém a es-
tratégia era pesquisar,
proteger e licenciar pa-

ra outras companhias aquilo que estivesse fora do ne-
gócio de filmes. Com essa lógica, boas oportunidades
se perderam e, mais do que isso, boa parte das pesqui-
sas se concentravam um mercado em decadência (o
de filmes fotográficos). Era mais ou menos como se-
guir pesquisando e patenteando uma nova máquina
de escrever, quando o mercado todo migrava para
computadores pessoais.

Dado tudo isso, fica a pergunta: vale a pena investir
em pesquisa e desenvolvimento? Mensalmente acompa-
nhamos um conjunto de empresas brasileiras considera-
das inovadoras e que possuem papeis listados na Boves-
pa. Essa carteira, composta por 31 empresas que obtive-
ram algum tipo de reconhecimento público (premia-
ção) em relação à inovação por publicações especializa-
das, forma o que chamamos de 3i (índice de inovação In-
noscience). O resumo de 2011 é o seguinte: a carteira do
3i fechou o ano com desvalorização de 6,84% enquanto
o Ibovespa desvalorizou 18,1%. Desde 2007 a carteira
das inovadoras valorizou 215%, o que equivale a 88 pon-
tos percentuais acima do Ibovespa no período.

A resposta a pergunta acima é: claro que vale a pena
investir em pesquisa e desenvolvimento, desde que es-
sa atividade esteja alinhada à estratégia da empresa e,
sobretudo, ao mercado. Dizem que um dos maiores pro-
blemas do modelo brasileiro de pesquisa das universida-
des é a dificuldade de transformar em riqueza o conheci-
mento gerado, além de uma orientação voltada à publi-
cação e patentes ao invés de buscar novas oportunida-
des de crescimento. Acredito que a lógica é a mesma
quando falamos do meio empresarial. Aquelas que con-
seguem transformar seus esforços de P&D em inovação
certamente colhem melhores resultados e conseguem
manter-se competitivas no mercado. ■

Divulgação

viagem de SP a Salvador
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É importante
que atividades
de pesquisa e
desenvolvimento
estejam alinhadas
à estratégia
da empresa
e, sobretudo,
ao mercado

FELIPE SCHERER
Sócio-fundador da Innoscience
e autor do livro “Gestão
da Inovação na Prática”

CARNAVAL VIRTUAL
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