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Tecnologia avança com multidisciplinaridade
Na Alemanha, criação em diversas áreas é obtida com processos igualmente inovadores em empresas e universidades

l BERLIM E POTSDAM. Antes da
tecnologia propriamente dita
vem a inovação. E chegar a ela
nem sempre é um processo
simples. Um gênio como Steve
Jobs seguia seus instintos para
jogar no mercado o gadget cer-
to no momento certo. Mas tec-
nologia, hoje, não consiste só
em aparelhos. Está tão entra-
nhada em nossas vidas que vi-
rou um ecossistema. A internet
tirou para sempre os computa-
dores e sistemas da individuali-
dade. Por isso, quando o meio
acadêmico e as empresas pen-
sam em soluções para o futuro,
procuram imaginar, de modo
multidisciplinar, como elas afe-
tarão a vida das pessoas.

Na Alemanha, o setor de tec-
nologia cresce cerca de 4% ao
ano e deverá movimentar este
ano C 151 bilhões. O governo e
grandes empresas como SAP e
Siemens atuam em diversas
áreas. Entre elas, e-mobility
(carros elétricos), tecnologias
para a área médica, computa-
ção em nuvem com infraestru-
tura reforçada, robótica apli-
cada a lares inteligentes e cida-
des sustentáveis. No Instituto
Hasso-Plattner de Design, em
Potsdam, o Centro de Inova-
ção da SAP trabalha em con-
junto com várias start-ups e
estudantes universitários de
várias disciplinas para pensar
os rumos do e-futuro.

— Escolhemos esta região jus-
tamente pela alta densidade de
empresas start-ups e pelos 140
mil estudantes universitários no
entorno — afirma Cafer Tosun,
vice-presidente do centro. —
Eles vêm não só da Alemanha,
como também de países como
Itália, Ucrânia e Brasil.

Em busca das pessoas com
“o perfil da letra T”

Segundo Tosun, o instituto e
o centro estão sempre de olho
em pessoas “com o perfil da le-
tra T: capazes de pensar com
amplitude, como no travessão
horizontal, e com profundida-
de, como no vertical.” Por isso,
lá é utilizado intensamente o
conceito de “design thinking”.
A expressão significa uma nova
abordagem ao ter ideias e tra-
balhá-las, adotando processos
criativos até chegar a uma solu-
ção aplicável à realidade.

— O ponto mais importante
do design thinking é: não pode-
mos esquecer as pessoas an-
tes de falarmos em inovação
— define Ulrich Weinberg, di-
retor da Escola de Design

Thinking do instituto. — A tec-
nologia deve ser orientada ao
ser humano, não a si mesma.

Com isso em mente, os pro-
jetos desenvolvidos envolvem
36 professores e 122 estudan-
tes de 75 disciplinas diferentes
e 65 universidades. O pensa-
mento em equipe e a coopera-
ção são estimulados, no que
Weinberg chama de “we mo-
de” (modo “nós”, em oposição
ao modo “eu”).

— Hoje em dia muitos siste-

mas educacionais incentivam
as pessoas a cumprir sozinhas
seus deveres. Mas, quando
chegamos ao mercado de tra-
balho, esperam que saibamos
funcionar bem em equipe, e
nem sempre é fácil. O design
thinking estimula a troca de
ideias e não é um processo li-
near — diz Weinberg.

As chaves desse esquema de
pensar inovadoramente são:
manter o foco no tópico, mas
encorajar as ideias mais aluci-

nantes; construir novas ideias
em cima das sacadas dos ou-
tros; e não ter medo de falhar.
Em geral, as equipes têm 50%
de homens e 50% de mulheres e
procuram equilibrar as perso-
nalidades mais assertivas com
as mais tímidas. As sessões
acontecem num espaço circu-
lar, com mobília que pode ser
levada facilmente para qual-
quer lado, e painéis igualmente
móveis, para ajudar em apre-
sentações de ideias que não po-

dem ultrapassar três minutos.
Entre os projetos que saem

dessas sessões está o HANA
Oncolyzer, aplicativo de iPad
baseado numa turbinada análi-
se de dados genômica que de-
tecta a probabilidade de uma
pessoa sofrer de câncer. O pro-
jeto foi apresentado à presiden-
te Dilma Rousseff na feira de
tecnologia CeBIT e contém 20
terabytes de dados de pacien-
tes só na Alemanha, segundo
seu idealizador, o médico Ch-
ristian Regenbrecht. Outra apli-
cação interessante envolve os
carros elétricos: ela permite
programar a recarga, indicando
num mapa os postos mais pró-
ximos (em média, a bateria de
um automóvel movido a eletri-
cidade “morre” depois de 150
quilômetros percorridos) e
possibilitando ao usuário esco-
lher um horário para ir até lá,
explica Ralph Kühne, pesquisa-
dor da SAP. E um terceiro proje-
to, capitaneado pelo cientista
Matthias Uflacker, usa a mesma
arquitetura do app sobre cân-
cer (o HANA) para aumentar a
velocidade de consultas a ban-
cos de dados gigantes nas cor-
porações. O Fraunhofer Institu-
te, em Berlim, berço de muitas
inovações vistas na Cebit — co-
mo o “robô dono de casa” Ar-

mar, o teto que simula o céu em
escritórios e um robô desenhis-
ta — também usa métodos dife-
rentes para chegar à inovação.

— Pedimos a nossos pesqui-
sadores que escrevam históri-
as de ficção científica com os
conceitos mais “viajantes” que
conseguirem imaginar — con-
ta Thomas Bendig, diretor do
instituto. — A ideia é que eles
imaginem o futuro daqui a uns
30 anos, num esquema pareci-
do com o de Júlio Verne. Com
as histórias na mão, nos reuni-
mos com as empresas e nos
perguntamos: o que é factível?
Haverá mercado para isso?

A entidade trabalha com uma
ampla gama de disciplinas, co-
mo sistemas embutidos (setor
muito forte na Alemanha), in-
dústria, mídia, serviços finan-
ceiros, realidade simulada,
softwares de análise semântica
e o setor de “big data” — pe-
tabytes e terabytes de informa-
ção armazenada.

— Nossa verba para pesqui-
sa é de C 210 milhões anuais, e
trabalhamos em conjunto com
19 institutos, envolvendo 4.500
cientistas nas diversas áreas
— explica Bendig. n
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PAVILHÃO DA CeBIT, em Hannover: muitas das novidades exibidas na feira alemã começam em reuniões multidisciplinares baseadas em conceitos como o ‘design thinking’
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PDFs no forno
Com volume de processamento podendo

chegar a 500 folhas escaneadas por dia,

este modelo da Fujitsu tem suporte a

conexão USB 2.0 e resolução de

saída entre 150 e 1.200 dpi. Os

formatos de documento após o

scan podem ser PDF pesquisável

ou JPG, além dos tradicionais

formatos Word ou Excel.

R$ 2.341, em

http://bit.ly/xBl1hG

Portátil e jeitoso
Este scanner portátil da Sunfire aceita

cartões de memória, pen drives e pode

digitalizar em preto e branco ou a cores.

Tem reconhecimento óptico de caracteres

(OCR) para converter imagens de texto em

arquivos editáveis. R$ 255, em

http://bit.ly/yYao5v

Windows e Mac
Compatível com Windows XP, 7 e Vista, e com

Mac OS X 10.4.11 a 10.6, o scanner da Epson

tem resolução máxima de 12.800 dpi e

software para corrigir fotografias, entre outros

benefícios. Custa R$ 319, no endereço

http://bit.ly/xjQSOy

l Segundo Thomas Bendig, diretor do Fraunho-
fer Institute, tendênciasde tecnologiacomosis-
temas embutidos e mineração de grandes volu-
mes de dados — inclusive nas mídias sociais —
buscam,emúltima instância,melhorara intera-
ção do usuário com as máquinas.

— Hoje, ainda somos o centro do controle
dos computadores e demais aparelhos. Eles
precisam de nós o tempo todo para comandá-
los e fazê-los funcionar, mas as interfaces do fu-
turo vão precisar de menos dispositivos con-
troladores e mais gestos, mais mímica.

Segundo ele, num futuro não muito longín-
quo, bastará darmos um comando e os própri-

os gadgets é que vão decidir como realizá-lo.
— As tecnologias desse futuro vão ser ca-

pazes de se autoinstalar, configurar, ativar,
organizar e adaptar. Poderão se autorrepa-
rar também — vaticina Bendig.

O governo alemão, além de ajudar a financi-
ar a pesquisa e desenvolvimento no país, em
modelos de investimento misto (inclusive
em fundos de capital de risco), procura esti-
mular as pequenas e médias ligadas à TI a in-
vestir no exterior. Para isso, conta com um
banco de dados na internet onde elas podem
pesquisar a conjuntura dos mercados onde
desejam investir. (André Machado)

No futuro, gadgets mais independentes
Para cientista, interfaces serão mais simples e exigirão menos de nós
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Fotos na mão
Este modelo HP escaneia fotos

de 10 x 15 centímetros em 21

segundos, de acordo com a

empresa, e transforma uma

imagem de texto num arquivo

Word em 47 segundos. Suporta 24

formatos de arquivo. R$ 229, em

http://bit.ly/y2B4tA

Nem a Enciclopédia Britânica resistiu à sanha do mundo digital e na semana passada
encerrou sua publicação em papel após 244 anos de edições. Deixará saudade, mas o fato
é que guardar documentos em papel ocupa um espaço precioso — e por isso existem os

scanners. De mesa, conectáveis a redes locais ou portáteis, esses aparelhos podem
tornar nossa lida com fotos e textos bem mais prazerosa, deixando-os prontos para cair

na internet, se necessário. Aqui, alguns modelos interessantes.

Do papel para o computador

(*) O repórter viajou a convite do
Consulado Geral da Alemanha no Rio
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 16.




