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Cenário Companhias criam, no país,
sistemas com aplicação mundial

Brasil ganha
terreno no
mapa global
de inovação

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Paulo Iudicibus, diretor de novas tecnologias e inovação da Microsoft: software feito por alunos em Pernambuco ajuda deficientes auditivos a ‘falar ’ no celular

Moacir Drska
De São Paulo

Grande parte da carreira do
pesquisador brasileiro Ulisses
Mello foi construída nas cadeiras
de universidades no exterior e no
laboratório da IBM em Nova York,
onde se concentram as principais
pesquisas da companhia no
mundo. Agora, quase duas déca-
das depois, ele está de volta ao
país. Na bagagem, além da expe-
riência internacional, Mello traz
um desafio: liderar o Centro de
Soluções para Recursos Naturais
da IBM, parte do laboratório re-
cém-inaugurado pela “Big Blue”
no país e o primeiro da compa-
nhia no hemisfério sul. “É parte
da minha missão direcionar as
pesquisas para que elas tenham
impacto local, mas possam ser
usadas globalmente”, diz.

Mais que um caso pontual, o
exemplo de Mello expressa uma
nova tendência entre as grandes
companhias de tecnologia da in-
formação e comunicação (TIC): a
de desenvolver, no Brasil, sistemas
e produtos que possam ser adota-
dos e vendidos em qualquer parte
do mundo. Os exemplos incluem
um software para impressão à dis-
tância da H e w l e t t - Pa c k a r d (HP),
um sistema de prevenção de en-
chentes da IBM e um programa de
monitoramento de caixas eletrô-
nicos da Diebold — todos com
DNA brasileiro. “Fomos promovi-
dos de liga”, brinca Paulo Iudici-
bus, diretor de novas tecnologias e
inovação da Microsoft, que tam-

bém está reforçando os investi-
mentos em pesquisa no país.

É difícil saber qual o volume
total de recursos aplicado no Bra-
sil porque boa parte dos valores é
mantida em sigilo pelas empre-
sas. Entre 13 grandes compa-
nhias selecionadas pelo Valor, to-
das com atividades de pesquisa
no Brasil, os aportes variam de R$
35 milhões a R$ 3 bilhões, depen-
dendo do intervalo de tempo do
investimento. A americana EMC,
por exemplo, anunciou no fim
do ano passado um aporte de
US$ 100 milhões em cinco anos
para construir um centro de pes-
quisa no Brasil.

Mesmo sem um valor total do
setor, há outros indicadores que
tornam evidente a atenção des-
pertada pelo país. É o caso do nú-
mero de pesquisadores contrata-
dos. Somados, os times próprios
e os profissionais de universida-
des envolvidos nos projetos das
13 companhias consultadas che-
gam a 2,7 mil pessoas.

Esse panorama é reforçado por
uma pesquisa da Grant Thornton.
Depois de consultar 2,8 mil em-
presas em 40 países, o estudo
aponta Brasil e Alemanha como os
países que vão liderar o aumento
dos aportes em pesquisa e desen-
volvimento em 2012. Na divisão
por segmentos, o setor de tecnolo-
gia destacou-se entre os que plane-
jam ampliar seus investimentos:
39% das companhias de TI respon-
deram que planejam reforçar os
orçamentos na área, contra uma
média global de 25%.

Na disputa interna por recursos, especialização é arma
De São Paulo

O Brasil tem melhorado o am-
biente necessário à inovação, mas
ainda apresenta muitos empeci-
lhos à expansão dos investimen-
tos em pesquisa e desenvolvimen-
to. A posição é consenso entre
executivos de grandes compa-
nhias e analistas do setor de tec-
nologia. Entre os principais vilões
são apontados os custos altos e a
escassa oferta de mão de obra,
que tornam o país menos atraen-
te que rivais como Índia e China.

O resultado é que na disputa in-
terna das subsidiárias pelos recur-
sos de pesquisa dos grandes grupos
internacionais de TI, o Brasil é mui-
tas vezes preterido em projetos que

exigem desenvolvimento em gran-
de escala. Isso tem ajudado a defi-
nir o que seria uma espécie de voca-
ção brasileira: a criação de aplica-
ções sofisticadas, a partir de estru-
turas mais enxutas. “O Brasil come-
ça a ser visto como um centro de
profissionais que pensam fora da
c a i x a”, diz Fernando Belfort, analis-
ta da consultoria Frost & Sullivan.

Para Ricardo Barbosa, diretor de
pesquisa e desenvolvimento da Dell
no Brasil, o país precisa necessaria-
mente definir suas vocações. “O
grande erro é tentar abraçar o mun-
d o”, diz. Para a Dell, que mantém
centros próprios e projetos em par-
ceria no país, o foco está no desen-
volvimento de software para educa-
ção e computação em nuvem, mo-

delo pelo qual os sistemas não ficam
instalados no computador do usuá-
rio e são acessados pela internet.

O centro de pesquisa da Moto -
rola Mobility, instalado em 1997
no interior de São Paulo, é uma ex-
ceção à tendência dos laboratórios
de menor porte. A equipe inicial,
de 30 pessoas, aumentou para os
cerca de 300 a 400 pesquisadores
atuais, um número que varia de
acordo com o projeto. “Nossa prio-
ridade inicial foi investir em capa-
citação em tecnologia de ponta
para celulares”, diz Rosana Fernan-
des, diretora de pesquisa e desen-
volvimento da Motorola Mobility.

Polos independentes, como o
Centro de Estudos e Sistemas Avan-
çados do Recife (Cesar) e o Instituto

Eldorado, têm profissionais capaci-
tados em tecnologias avançadas e
trabalham em parceria com a em-
presa, diz a executiva. Para dar conta
das necessidades, no entanto, outras
instituições com esse nível são ne-
cessárias, afirma Rosana: “A grande
demanda já não é mais tanto por vo-
lume, mas por qualificação de altís-
simo nível e pelo fortalecimento de
um ecossistema que consiga reter
esses profissionais no país”.

As bases para a consolidação des-
se ambiente estão sendo criadas aos
poucos, afirmam executivos ligados
à área de pesquisa. As políticas pú-
blicas para incentivar a formação de
doutores são um desses aspectos. É o
caso da iniciativa “Ciência sem Fron-
teiras”, que prevê conceder até 75

mil bolsas em cursos que combinam
períodos no Brasil e no exterior.

As companhias também tentam
estreitar os laços com o universo
acadêmico. Esse movimento é ex-
presso em polos como a Tecnopuc,
em Porto Alegre, e o Parque Tecno-
lógico da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, que abrigam cen-
tros patrocinados por empresas.

Com a melhoria das condições
no horizonte, pesquisadores brasi-
leiros que fizeram carreira no exte-
rior estão voltando ao país. “Há, in-
clusive, um bom número de es-
trangeiros com interesse em atuar
por aqui”, diz Barbosa, da Dell.

Ulisses Mello, diretor para re-
cursos naturais do IBM Research,
diz que a disponibilidade de talen-

tos foi um dos fatores que defini-
ram o aporte da IBM em um centro
no Brasil. O país concorreu com lo-
cais como Austrália e Emirados
Árabes. Com previsão de contratar
100 pessoas em três anos, Mello
diz que a companhia não tem en-
contrado problemas para preen-
cher os quadros.

A primeira criação do centro da
IBM mostra o nível de exigência: um
sistema que prevê enchentes com
prazo de antecedência de 48 horas.
O projeto envolveu a participação de
matemáticos e desenvolvedores de
software. “Mas não se trata de um
desenvolvedor típico, e sim, de um
profissional especializado no pro-
blema. É uma contratação muito
mais sofisticada”, diz Mello. (MD)

Diebold leva criações para EUA e Índia
De São Paulo

O mercado brasileiro de tecno-
logia bancária é considerado um
dos mais avançados do mundo e
figura entre os mais promissores
para empresas que desenvolvem
tecnologia no país. É uma oportu-
nidade que a subsidiária brasilei-
ra da Diebold — empresa de auto-
mação bancária — tenta aprovei-
tar para ganha relevância e im-
pulsionar os negócios globais.

Com uma equipe de 130 pes-
soas dividida entre Manaus e São
Paulo, a filial divide com a matriz
americana a responsabilidade de
desenvolver as tecnologias que
são adotadas mundialmente.
“Hoje, cerca de 55% do trabalho
desenvolvido no país é voltado
ao exterior”, diz João Abud, presi-
dente da Diebold no Brasil.

Uma das criações que está sen-
do adotada em outros mercados é
um sistema de gestão inteligente
de redes de caixas eletrônicos
(ATM). Com um investimento de
US$ 20 milhões, o software foi de-

senvolvido integralmente no Bra-
sil. O sistema permite monitorar e
antecipar a ocorrência de proble-
mas nos equipamentos, do desgas-
te de componentes até a falta de
cédulas. Com a aplicação, é possí-
vel solucionar remotamente gran-
de parte dos incidentes.

Depois de ser adotado por ban-
cos brasileiros, o produto foi lan-
çado nos Estados Unidos em 2010.
O sistema tem sido a principal fer-
ramenta na estratégia global da
Diebold para diversificar seus ne-
gócios, diz Abud. Seguindo uma
tendência dos fabricantes de ATM,
a companhia vem investindo para
incorporar em sua oferta a presta-
ção de uma série de serviços, entre
eles a instalação, gestão e manu-
tenção dos equipamentos.

O software é usado por clientes
como o Bank of America (no moni-
toramento de 22 mil ATMs) e o To -
ronto Dominion Bank. A partir
desses contratos e de outras ven-
das associadas ao sistema, as recei-
tas de serviços de gestão de caixas
eletrônicos nos EUA da Diebold

ANA PAULA PAIVA/VALOR

João Abud, presidente da Diebold no Brasil: detecção de problemas em ATMs

Um conjunto de variáveis ex-
plica esse cenário. Curiosamente,
as diferenças de desenvolvimen-
to entre as regiões geográficas do
país e a disparidade de estágio
tecnológico entre os vários ramos
de atividade econômica funcio-
nam como um atrativo. Isso per-
mite testar novidades em am-
bientes que vão da exclusão digi-
tal até ilhas de excelência em tec-
nologia de ponta. “O Brasil é uma
boa amostra do planeta e um óti-
mo lugar para uma empresa colo-
car-se à prova em qualquer situa-
ç ã o”, diz Iudicibus, da Microsoft.

A exigência de aporte em pes-
quisa prevista em mecanismos
de isenção fiscal, como a Lei do
Bem e a Lei da Inovação, também
tem funcionado. Em média, a
contrapartida de investimento
expressa nessas leis é de 5% da re-
ceita das empresas. Embora não
revele números específicos, a
maioria das companhias consul-
tadas informa investir mais que
os percentuais exigidos.

A preferência pelo Brasil não é
exclusiva. Prevalece nas compa-
nhias de TIC a orientação de dis-

tribuir as atividades de pesquisa
em vários países. Pouca coisa, ho-
je, é feita integralmente em um
único local. Essa interdependên-
cia vem reduzindo a necessidade
de investimentos em centros de
grande porte, com centenas de
pesquisadores e somas vultosas.
O centro de inovação aberto pela
Telefônica no Brasil em 2011, o
primeiro fora da Espanha, conta
com uma equipe de 25 pessoas e
responde pelo desenvolvimento
de inovações globais em serviços
de vídeo e redes de transmissão.

Com a diversificação, a estra-
tégia das empresas é aproveitar
as vantagens de cada país, crian-
do centros com competências
diferentes. “No nosso caso, so-
mos fortes em software de tari-
fação e gestão de receitas”, diz
Lourenço Coelho, vice-presiden-
te de estratégia e marketing da
Ericsson na América Latina. Com
cinco centros no Brasil, a empre-
sa investiu R$ 900 milhões em
pesquisa no país em 15 anos e
registrou 40 patentes brasileiras
na última década.

Instalado desde 2003 em Porto

Alegre, o centro da HP é mais
uma unidade com foco em pro-
dutos globais. A equipe brasilei-
ra desenvolveu o ePrint, software
que permite imprimir documen-
tos a partir de dispositivos mó-
veis, como smartphones e ta-
blets. Antigo projeto da HP, o sis-
tema está sendo adotado mun-
dialmente. “Criamos uma repu-
tação dentro da HP e construí-
mos uma visão de valor agrega-
do, distante dos projetos focados
no baixo custo por engenheiro”,
diz Cirano Silveira, diretor do
Centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da HP no Brasil.

A área local de pesquisa da Mi-
crosoft também vem galgando
posições na hierarquia da com-
panhia. A equipe brasileira de-
senvolve ofertas globais dentro
das linhas de software SharePoint
e Microsoft Dynamics, além de
ser a ponta-de-lança de novos re-
cursos no Messenger, serviço de
mensagens instantâneas.

Uma das criações “made in Bra-
zil” que contou com o apoio da Mi-
crosoft foi obtida a partir de um
dos programas de apoio da com-

panhia a universidades e empresas
novatas. É o software ProDeaf, cria-
do por alunos da Universidade Fe-
deral de Pernambuco. O sistema
permite a comunicação em tempo
real de deficientes auditivos por
celular. A tecnologia traduz voz ou
textos para a linguagem de sinais,
que, por sua vez, é interpretada por
um personagem animado em 3D.
A Microsoft não descarta a possibi-
lidade de criar produtos baseados
no sistema, diz Iudicibus.

Muitos centros têm um papel de
mão dupla. Além de produzir tec-
nologias para adoção internacio-
nal, eles servem para adaptar às
condições brasileiras — l e g i s l a ç ã o,
impostos etc — softwares e tecno-
logias já disponíveis no exterior.
Mesmo nesses casos, a avaliação é
de que há uma oportunidade de
que o conhecimento gerado ultra-
passe as fronteiras e seja útil tem
outros lugares. “Temos muita rele-
vância em recursos naturais, finan-
ças e agronegócios. Tudo aquilo
que for feito em cima dessas com-
petências terá muita chance de ga-
nhar o mundo”, diz Luís César Ver-
di, presidente da SAP no Brasil.

Fonte:  as empresas e Ministério da Ciência e Tecnologia. (1) valor investido nos últimos cinco anos. (2) valor previsto para os 
próximos cinco anos. (3) desde 1997. (4) valor investido em 2010. (5) inclui profissionais de parceiros.
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aumentaram de pouco menos de
US$ 100 milhões, em 2009, para
US$ 600 milhões em 2011.

A equipe local também criou
um ATM que foi adotado na Índia,
onde a Diebold tinha dificuldade
em ganhar terreno. Desde a ado-
ção do modelo, a participação da
companhia no mercado indiano
de ATMs passou de 10% para 40%.

Diante dos resultados obtidos,
Abud diz que a subsidiária conse-
guiu romper um processo comum
no setor, pelo qual muitas vezes as
filiais recebem produtos da matriz
sem uma consulta mais detalhada
sobre a aceitação da tecnologia no
país em questão. “Hoje, influencia-
mos diretamente a estratégia do
g r u p o”, diz o executivo. (MD)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar, 1 e 2 abr. 2012, Empresas, p. B3.




