
Em 2016 haverá 90 milhões de
veículos conectados no mundo,
com tecnologias que integrarão
veículos a smartphones, segundo
pesquisa da Juniper Research. De
acordo com a consultoria, a inte-
gração de smartphones com car-
ros representa um novo caminho
para internet móvel, entreteni-
mento e informação entrarem
nos veículos. A barreira, indica o
relatório, é o limitado crescimen-
to do mercado automotivo nos
próximo cinco anos, especial-
mente em regiões desenvolvidas.

O mercado de carros conecta-
dos é um dos alvos da Intel, que
vê no segmento uma oportunida-
de para expandir seus negócios.
O motivo é simples: veículos in-
teligentes precisarão de maior ca-
pacidade de processamento,
abrindo espaço para a empresa.
“Carros conectados são um dos
focos da Intel, assim como ou-
tras áreas, como smartphones e
tablets”, diz Írio Bertolini Júnior,
gerente de marketing e produto
para aplicações embarcadas da
Intel para a América Latina.

US$ 100 milhões
No início do mês, a empresa anun-
ciou a criação de um fundo de
US$ 100 milhões, por meio de seu
braço de investimentos Intel Capi-
tal, para apoiar empresas que de-
senvolvam tecnologias para car-
ros conectados. E também estabe-
leceu um centro de inovação auto-
motiva e desenvolvimento de
produtos na Alemanha. Júnior
projeta que, em 2014, o mercado
de carros conectados será o tercei-
ro maior em taxa de crescimento
tanto para dispositivos conecta-
dos quanto para conteúdo web.

“Isso mostra o potencial de
crescimento para a indústria e a
oferta de informação dentro do
veículo. Trata-se de trazer a ex-
periência que você tem no seu
computador ou tablet, sem le-

var esses dispositivos para den-
tro do veículo”, diz.

Para permitir o avanço do car-
ro conectado, um fator impor-
tante é a disponibilidade de re-
des que permitam o acesso à in-
ternet, como é o caso de infraes-
truturas de terceira e quarta ge-
rações de telefonia celular. O
executivo observa que a tendên-
cia é que haja cada vez mais al-
ternativas para comunicação
sem fio. “Hoje, até em São Paulo
e no Rio de Janeiro há regiões
sem cobertura 3G adequada.
Quando mais conectividade,
maior o número de funcionalida-
des e conteúdo disponível (nos
carros conectados)”. ■ F.M.

Além de entretenimento, o carro
conectado pode evitar acidentes.
Em 2009, a fabricante de equipa-
mentos de telecomunicações
Ericsson realizou projetos-piloto
na Alemanha com montadoras
como Ford e Volkswagen para
testar a conectividade de carros
entre si e com outros elementos
de rodovias. “Se houvesse um aci-

dente, o carro era avisado e con-
seguia frear a tempo, mesmo se a
reação do motorista fosse mais
lenta”, conta Mário Lemos, espe-
cialista de negócios e desenvolvi-
mento de mercado da Ericsson.

O coração do projeto era a re-
de de telefonia móvel, responsá-
vel pela comunicação entre car-
ros, equipados com chips de te-
lecomunicações e sistemas de
localização. Os veículos rece-
biam e trocavam dados em tem-
po real sobre situações poten-
cialmente perigosas, reduzindo

o número de acidentes. “Ainda
é futurologia, até porque é o ti-
po de tecnologia que tem que
ser muito testada, mas ela será
realidade. A Europa está preocu-
pada em gerar mais segurança
para motoristas”, avalia Lemos.

Para Robson Cotta, gerente sê-
nior da engenharia experimental
da Fiat, o carro ligado em rede,
conectado ao mundo, é a tendên-
cia para os próximos anos. “Ele
se comunica com outros carros e
vai além do básico de informa-
ções de trânsito”. ■

Durante um longo tempo, falar em “inovação tecnológi-
ca” era para poucos. Cada um em sUa área de atuação,
médicos, dentistas, engenheiros, físicos, químicos, bió-
logos, etc., cada um tratava da inovação tecnológica
dentro de seu contexto profissional. Durante a maior
parte de minha carreira profissional, tive o primeiro
contato com as inovações tecnológicas do mundo da
Tecnologia da Informação no trabalho, muito antes de
serem viáveis ou aplicadas ao meu dia a dia fora do escri-
tório. Nos últimos anos, porém, isso mudou. Agora é co-
mum encontrar pessoas que dizem que seu computador
ou seu smartphone pessoal é muito melhor e mais avan-
çado do que o que usa na empresa.

Além disso, vimos diversas tecnologias disruptivas
(tecnologias que causam grande impacto no dia a dia de
pessoas e de empresas) surgirem e ganharem relevân-
cia fora do ambiente empresarial, para só depois serem
analisadas e adotadas pelas empresas. Dois exemplos
simples e recentes: redes sociais e tablets.

Outro evento razoavelmente recente e muito interes-
sante é a mudança nos modelos de inovação, mais especi-

ficamente a adoção em
larga escala de modelos
de colaboração aberta.
Enquanto foi comum
até o início do século 21
vermos empresas e go-
vernos montarem equi-
pes fechadas de pesqui-
sa e desenvolvimento,
no modelo de colabora-
ção aberta, essas áreas
são estimuladas a intera-
gir com colaboradores
externos. Pode parecer
simples, mas pense nas
implicações sobre paten-
tes, direitos autorais e
propriedade intelectual.
É um mundo novo.

Para as empresas é preciso, mais do que nunca, com-
preender que vivemos em uma época na qual modelos de
negócio tradicionais e tidos como consolidados e estáveis
serão desafiados constantemente. Veja o que já aconte-
ceu com a indústria da música. Veja o que já está aconte-
cendo com os bancos, com o surgimento de grandes gru-
pos voltados ao microcrédito sem intermediação bancá-
ria. Repare o que já está acontecendo no varejo, agora
que você pode ir com seu smartphone a uma loja qual-
quer, fazer scan do código de barras de qualquer produto
e com isso comparar preços instantaneamente. Note o
que já está acontecendo no mercado de seguros, em que
já é possível contratar um seguro que cobra por quilôme-
tros rodados (ou seja, seguro pós-pago ao invés de pré-
pago). Atente para o que já está acontecendo na indústria
de telecomunicações com o crescimento de plataformas
de comunicação voz-sobre-IP (que não precisam usar o
seu plano de voz, precisam de um plano de dados).

Olhando o futuro (próximo), pense no que vai mudar
no ramo da energia quando tivermos casas e apartamen-
tos produzindo e vendendo energia em grids inteligen-
tes (ao invés de apenas comprar). Pense nos desafios éti-
cos que a facilidade de análise de DNA vai trazer para a
realidade de todos nós.

Não é mais possível para empresas separarem a inova-
ção voltada ao seu negócio das inovações que afetam o
nosso dia a dia, assim como não é mais possível pensar
nas inovações de nosso dia a dia sem levá-las para o con-
texto de nossas vidas profissionais. Todos nós teremos
que continuar nos adaptando, e cada vez mais rápido.

São tempos interessantes. ■

Tendência é de interação entre veículos e ruas
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As empresas
não podem mais
separar a inovação
no seu negócio das
inovações do nosso
dia a dia, assim
como não é possível
pensar nas inovações
do dia a dia sem
levá-las para nossas
vidas profissionais

Murillo Constantino

Intel vai na direção do
mercado sobre rodas

“

Carros serão capazes de trocar
informações e adotar medidas
para evitar acidentes,
mesmo antes do motorista agir

Fabricante de processadores cria laboratório e fundo deUS$ 100milhões
para apoiar o desenvolvimento de tecnologias na área demobilidade

MÁRIO COSTA
Professor do Centro
de Inovação e
Criatividade da ESPM

Trata-se de levar a
experiência que você
tem com o seu PC ou
seu tablet para dentro
do carro, sem levar
esses dispositivos
para o veículo

Írio Bertolini Júnior
Gerente de marketing e produto
para aplicações embarcadas da

Intel para a América Latina

ÍrioBertoliniJúnior:
alémdecarros
conectados, tablets
esmartphones
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 13




