
Há cerca de um mês, começou
uma viagem que três barcos
com conexão à internet via sa-
télite farão por 340 localidades
no interior do Amazonas aten-
didas pelo Pronto Atendimen-
to Itinerante (PAI), um projeto
do governo do Amazonas que
leva serviços como emissão de
documentos, a comunidades ri-
beirinhas e fronteiriças.

As embarcações Zona Fran-
ca Verde, Puxi-
rum e Puxirum II
já contavam com
um sistema de co-
municação via sa-
télite que foi subs-
tituído no fim de
2011. “O sistema
anterior era mui-
to suscetível a
chuvas, comuns na região
Amazônica. Então, toda vez
que havia uma intempérie
mais forte, os links dos três
barcos caíam”, afirma Ciro
Chudo, diretor comercial e de
negócios da Arycom, que pro-
vê os equipamentos e a conec-
tividade via satél i te . A
Arycom foi contratada pela in-
tegradora manauara Infocon-
nect, ganhadora da licitação
pública.

Com o novo sistema, o tem-
po máximo de expedição onli-
ne de documentação básica,
benefícios previdenciários e as-
sistenciais passou a ser 30 mi-
nutos, contra a média anterior
de pelo menos 2 horas.

No fim de março, o primei-
ro barco, Zona Franca Verde,
deu início ao atendimento
com o novo sistema à comuni-
dade indígena Palmeira do Ja-

vari, no municí-
pio de Atalaia
do Norte, que fi-
ca a 1,1 mil qui-
lômetros de Ma-
naus. Em três
meses, vai per-
correr também
as cidades de Ju-
taí, Fonte Boa e

Tonantins, na calha do Alto
rio Solimões. Os barcos vão
atuar nos rios Amazonas, Soli-
mões, Madeira, Purus e Juruá,
além de afluentes. O atendi-
mento chegará a comunida-
des de fronteira com a Colôm-
bia e o Equador. Em 2011, o
PAI atendeu mais de 700 mil
pessoas, entre população ribei-
rinha, indígenas, quilombolas
e outros moradores do inte-
rior do Amazonas. ■ F.M.

Nos últimos anos venho me dedicando ao desenvolvi-
mento da gestão da inovação em grandes empresas. É
uma missão que mobiliza cada vez mais pessoas e organi-
zações. O trabalho tem sido desafiador. Incorporar uma
nova mentalidade, processos, sistemas e práticas não é ta-
refa fácil, ainda mais quando lidamos com empresas de
sucesso estimulando algo incerto, que não tem retorno
garantido (como se alguma coisa tivesse!).

Em nossos programas de treinamento de executivos
compartilhamos ideias e modelos de nossa autoria e outros
desenvolvidos por pensadores que nos influenciaram. Re-
centemente recebi um e-mail questionando quem seriam
os autores que eu recomendaria. Decidi fazer essa reflexão
enquanto esperava o início do jogo do meu time de futebol.
Como todo brasileiro é um técnico de futebol, emergiu
uma seleção de 11 pensadores, pesquisadores, consultores
e professores top de linha na área de estratégia e inovação:
1. Clayton Christensen foi recentemente escolhido o

melhor pensador de negócios do mundo. No meu time ele
seria o camisa 10, o cérebro da equipe. Criador dos concei-
tos de Inovação de Ruptura, Christensen é um dos pesqui-
sadores mais pragmáticos e sólidos do campo da gestão.
2 e 3. Gary Hamel é o criador, junto com CK Prahalad

da noção de “competência essencial”. Para eles, as empre-
sas deveriam focar naquilo que sabem fazer. Hamel é aci-
ma de tudo um provocador. Intenso. Global. Ele seria o
centromédio do time. Prahalad é o defensor da ideia de
aproveitar os consumidores “base da pirâmide”. Seria
meu goleiro.
4 e 5.W Chan Kim e Renee Mauborgne. É difícil separa-

los. Criadores do conceito de Oceano Azul e professores do
INSEAD na França. Nessa seleção, seriam dois laterais que

apoiam o tempo todo,
buscando novas oportuni-
dades em espaços vazios.
6. Constantinos Ma-

rkides não é tão famoso,
mas nem por isso menos
relevante. Suas ideias fo-
ram decisivas para mim
na conexão entre inova-
ção e estratégia. A facili-
dade com que define, re-
lata e prescreve cami-
nhos é singular. Tem ca-
ra e perfil de centroavan-
te.
7. Peter Drucker, o

pai da administração mo-
derna, tem marcado em
sua ampla contribuição

com o universo da gestão um capitulo especial sobre ino-
vação e estratégia. Segundo Drucker a administração “é
marketing e inovação; o resto, custo”. Líder. Versátil co-
mo aquele volante que sai para o jogo com qualidade.
8. Vijay Govindarajan é o pensador indiano mais in-

fluente no campo da estratégia e inovação. Sabe aquele
zagueiro firme e direto? Vijay.
9. Rita McGrath é professora da Columbia Business

School e disseminadora do conceito de Discovery Driven
Planning na qual defende que a gestão de projetos inovado-
res é absolutamente distinta da gestão da rotina do dia a dia.
Seria uma atacante rápida para descobrir novos espaços.
10.Mohan Sahwney é professor de tecnologia na Kello-

gg School of Management Seu artigo das “12 different
ways for companies to innovate” no qual introduz o Ra-
dar da inovação tem influenciado nossa visão de inova-
ção na Innoscience, desde o inicio da consultoria. Não há
visão mais abrangente e integradora. Visão de quem vê o
campo todo. Visão de zagueiro, claro.
11. Scott Anthony é o diretor da consultoria Innosight

fundada por Clay Christensen. Nesse time ele seria um
atacante de velocidade tentando experimentar novas
abordagens de ataque. ■

Limite de aporte por
projeto é R$ 300 mil,
mas pode chegar
a R$ 400 mil em
propostas com impacto
social e tecnológico

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Alexandre Rezende

Barcos conectados
levam serviços ao
interior do AM

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Os mestres da inovaçãoInteressados em se inscrever
na promoção do Sesi e do Senai
têm prazo até o dia 25 de maio

Até 25 de maio estão abertas
inscrições para a 9ª edição do
edital de inovação do Serviço
Social da Indústria (Sesi) e do
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai). Ao
todo, serão investidos R$ 30
milhões em projetos de inova-
ção tecnológica e social que
compreendam o desenvolvi-
mento de serviços, produtos,
e processos desses órgãos do
Sistema S.

O limite de investimento
por projeto é R$ 300 mil. Mas,
caso a proposta apresente si-
multaneamente impacto so-
cial e tecnológico, a verba po-
de chegar a R$ 400 mil, confor-
me noticiou a Agência Brasil.

O investimento de R$ 30 mi-
lhões será dividido entre proje-
tos desenvolvidos em parceria
com o Senai (R$ 20 milhões),
Sesi (R$ 7,5 milhões) e com o
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq) (R$ 2,5 milhões).

Cronograma
Podem concorrer propostas pa-
ra produtos, processos e servi-
ços industriais de todos os seg-
mentos, como, por exemplo,
alimentos e bebidas, química,
petróleo e gás, metalurgia, plás-
ticos e borracha.

Após avaliados, os projetos
serão pontuados e serão apoia-
dos os que tiverem melhor
pontuação até atingir o teto
do investimento previsto no
edital.

O resultado será divulgado
no dia 14 de setembro. Os proje-
tos começam em janeiro de
2013 e devem ser desenvolvidos
no período de 20 meses. Os de-
partamentos regionais do Sesi e
Senai colocarão seus laborató-
rios e técnicos à disposição para
suprir as necessidades dos proje-
tos. Desde que foi criado, o edi-
tal de inovação atendeu 284 em-
presas.

Mais informações sobre o edi-
tal e sobre como se inscrever po-
dem ser obtidos em www.edi-
taldeinovacao.com.br. ■ Reda-
ção com informações da Agên-
cia Brasil

Como todo
brasileiro é um
técnico de futebol,
escalei uma seleção
de 11 pensadores,
pesquisadores,
consultores
e professores
top de linha na
área de estratégia
e inovação

MAXIMILIANO
CARLOMAGNO
Sócio-fundador
da Innoscience

Navios ganharamnovo sistema de
comunicação via satélite cujo principal benefício
é aumentar a disponibilidade de conexão

Em 2011, projeto
PAI atendeu
700 mil pessoas
de comunidades
do interior
da Amazônia

SvanteHjorth(esq.),CEOdaArycom,eCiroChudo,diretorcomercial

Edital de
inovação
receberá
R$ 30 mi
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




