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Pesquisa Companhias e instituições criam parceiras
e projetos para promover o desenvolvimento local

Suecos investem
para fazer do Brasil
um polo de inovação

D I V U LG A Ç Ã O

Lars Stenqvist, da Scania: maior desafio é encontrar soluções para reduzir o consumo de combustível e de emissão de gás

Virgínia Silveira
Para o Valor, de Gotemburgo e
Linköping, Suécia

Conhecidas pelo trabalho que
desenvolvem para se manterem na
vanguarda da tecnologia, empre-
sas e instituições suecas de pesqui-
sa e desenvolvimento querem re-
plicar no Brasil o sistema de inova-
ção aberta que ajudou a Suécia a
conquistar as primeiras posições
no ranking mundial entre as na-
ções mais inovadoras. A Saab, uma
das empresas que integra o proje-
to, já investiu US$ 15 milhões no
Brasil e estima mais US$ 50 milhões
para os próximos cinco anos.

No modelo de inovação aber-
ta, laboratórios de pesquisa e de-
senvolvimento de grandes em-
presas, universidades, institutos
de tecnologia, empreendedores
e investidores de capital de risco
trabalham juntos nos parques de
ciência e tecnologia instalados
em pontos estratégicos, um am-
biente propício à colaboração
para a inovação, disse Bruno
Rondani, diretor do Centro de
Pesquisa e Inovação Sueco-Brasi-
leiro (Cisb) no Brasil.

Esse modelo começou a ser tes-
tado no Brasil há um ano, por
meio do Cisb, que se apoia no tri-
pé formado por universidade,
empresa e governo. Os testes in-
cluem o desenvolvimento de pro-
jetos na área de redes elétricas ur-
banas inteligentes e de biocom-
bustíveis de segunda geração, vi-
sando a produção de polímeros
verdes. São diversos setores bene-
ficiados pelos projetos, que de-

pendem da tecnologia para con-
quistar inovações. O Cisb foi fun-
dado pela Saab e conta com 11
membros e 40 parceiros, entre
suecos e brasileiros.

Um laboratório de alta tecno-
logia, por exemplo, inspirado
em uma experiência bem-suce-
dida da sueca S a a b, na África do
Sul, será montado na Universi-
dade do ABC com o objetivo de
abrigar pesquisas sobre deman-
das complexas da sociedade, es-
pecialmente nas áreas de segu-
rança e transporte.

Amorim está se beneficiando
dessa integração. Ele já está pre-
parando as malas para iniciar um
pós-doutorado de um ano na
Suécia, em 2013. Doutor em en-
genharia da computação pela
Unicamp, Amorim disse que terá
oportunidade de desenvolver
uma metodologia de treinamen-
to em segurança cibernética, pa-
ra ser aplicada no treinamento
de civis e militares no Brasil, vol-
tada para grandes eventos, como
a Copa do Mundo e a Olimpíada.

“A bolsa era de € 2.100, mas co-
mo o valor seria insuficiente para
o custo de vida da Suécia, a Saab
aumentou 100%”, disse Amorim.
O pós-doutorado será na Univer-
sidade de Skövde, especializada
em tecnologia da informação. O
campus está integrado a um par-
que tecnológico, onde a Saab
tem uma unidade para interagir
com a área de pesquisa de inte-
resse da empresa.

Além da Saab, oito empresas e
instituições suecas de pesquisa e
desenvolvimento participam do
Cisb, como as montadoras de
veículos Scania e Vo l v o ; a Stora
E n s o, da área de papel e celulo-
se; empresas de tecnologia, além
do SP Technical Institute, Inn-
ventia, Chalmers-Frauhoferg,
KTH (Royal Institute of Techno-
logy) e as universidades de Lin-
köping e de Chalmers.

Por ser um país pequeno, a
Suécia concentra seus projetos
de inovação em soluções que vi-
sam negócios globais, disse Ron-
dani, do Cisb no Brasil.

Laval, da Saab, disse que a empre-

sa desenvolveu uma gama de rada-
res de curto alcance (até um quilô-
metro), com aplicações diversas em
segurança, gestão de tráfego e mi-
nas. A empresa investiu €30 milhões
no projeto do radar e agora procura
um parceiro no Brasil que tenha in-
teresse em adaptar essa tecnologia
às necessidades locais, disse o execu-
tivo. A companhia já está trabalhan-
do com uma empresa que fornece
tecnologia para a Companhia Va l e
do Rio Doce e existe uma oportuni-
dade de fazer o mesmo com a Petro -
bras, segundo Laval.

Na inovação aberta, os parcei-
ros precisam estar dispostos a
abrir seus planos e ideias aos de-
mais. “Isso funciona bem com as
universidades brasileiras, mas
ainda vemos certa hesitação por
parte das empresas e também al-
guns problemas com os órgãos
públicos, devido à existência de
lei mais rigorosa, em compara-
ção com a Suécia”, disse ele, refe-
rindo-se às normas para pesqui-
sa e desenvolvimento no Brasil.

Para o vice-presidente de pes-

quisa e desenvolvimento da Scania,
Lars Stenqvist, os projetos feitos em
colaboração com diferentes em-
presas e universidades permitem
um fluxo maior de conhecimento.
“Nem sempre somos os melhores
em determinadas áreas, e essa tro-
ca é extremamente rica.”

A Scania investe 550 milhões de
coroas suecas por ano (US$ 83,5 mi-
lhões) em pesquisa e desenvolvi-
mento e considera o Brasil seu maior
mercado no mundo. “Nosso maior
desafio é encontrar soluções para a
redução do consumo de combustí-
vel e das emissões de gases”, disse.

A Scania desenvolve um proje-
to pelo sistema de inovação aber-
ta na área de segurança do tráfe-
go. Batizado de Safer, o projeto
reúne 26 parceiros na Suécia, en-
tre eles o Parque de Ciências de
Lindholmen, em Gotemburgo, a
empresa Au t o l i v e a Volvo. O ob-
jetivo é reduzir a zero o número
de mortes e lesões graves nas es-
tradas do país. “A combinação de
pessoas da indústria, da acade-
mia e do setor público gera mui-

tos resultados interessantes e va-
liosos”, disse Lotta Jakobsson, da
Volvo Car Corporation.

“Estamos pensando em levar es-
se projeto para o Brasil. A Scania já
ofereceu um caminhão equipado
com sensores e medidores para
analisar o comportamento do ca-
minhoneiro nas estradas”, revelou
o diretor de Engenharia da Scania,
Lars-Henrik Jörnving.

A Universidade de São Paulo
(USP) e o Centro Universitário da
FEI, segundo ele, também deve-
rão participar do projeto. “Que -
remos ampliar os campos de tes-
tes de veículos no Brasil, tendo
em vista as particularidades do
país em relação a umidade e ca-
lor ”, afirmou Stenqvist.

A companhia trabalha tam-
bém em cooperação com as Uni-
versidades de Estocolmo e de
Linköping e com o instituto KTH
nas área de testes, simulação de
impacto e redução de ruído.

A repórter viajou a convite do Centro de
Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro

Apoio inclui alianças com
institutos, empresas e
governo, e laboratório de
alta tecnologia na
Universidade do ABC

Para incentivar a formação de
pessoal especializado, a Saab, se-
gundo o vice-presidente de tecno-
logia, Pontus de Laval, cofinanciou
em parceria com o CNPq cem bol-
sas de estudos para o programa
Ciência sem Fronteiras, com foco
nas áreas de segurança e defesa. No
total, o governo sueco ofereceu
1.800 bolsas para realizar projetos
em diferentes áreas.

Para que os pesquisadores bra-
sileiros possam interagir entre si,
com a comunidade científica
sueca e com os engenheiros da
Saab, foi desenvolvido pelo Cisb
e pela Saab um sistema que per-
mite a colaboração entre todos
os integrantes do projeto.

O matemático brasileiro Joni

Motorola Solutions lança produtos para redes varejistas
VITOR SALGADO/VALOR

Paulo Cunha, presidente da Motorola Solutions: “O Brasil engatinha na área de automação do varejo. Há muito espaço para crescer nesse segmento”

A u to m a ç ã o
Cibelle Bouças
De São Paulo

A Motorola Solutions, compa-
nhia de software, equipamentos
e serviços de comunicação para
governos e empresas, reforçou
seu portfólio voltado ao varejo.
Ontem, a companhia lançou
uma série de equipamentos — in -
cluindo tablets, celulares, siste-
mas de comunicação sem fio
(Wi-Fi) e mini-impressoras — pa -
ra redes varejistas. Os equipa-
mentos são fabricados nos Esta-
dos Unidos e serão importados.

A estratégia está centrada na
oferta de equipamentos com tec-
nologia capaz de identificar eti-
quetas com sensores de identifica-
ção por radiofrequência (RFID). A
tecnologia é uma alternativa ao
tradicional código de barras, mas
enfrenta resistência das redes vare-
jistas devido ao seu custo: enquan-
to uma etiqueta custa entre R$ 0,50
e R$ 0,60, uma impressão de códi-
go de barras não chega a R$ 0,05.

Frank Riso, diretor global de va-
rejo da Motorola Solutions, afir-

mou que o RFID está entre as tec-
nologias que devem predominar
no varejo nesta década, juntamen-
te com redes sem fio que permi-
tam a comunicação das lojas com
os clientes e a adoção de dispositi-
vos móveis para facilitar o trabalho
de vendedores e gerentes.

País será prioridade, diz chefe de serviços da BT
D I V U LG A Ç Ã O

O espanhol Luis Álvarez vai assumir a unidade voltada a empresas da BT

G e st ã o
Juliana Colombo
De São Paulo

No dia 1o de outubro o espa-
nhol Luis Álvarez vai assumir a di-
visão de serviços globais da opera-
dora britânica BT (antiga British
Telecom). O executivo anterior, Jeff
Kelly, que ficou no cargo durante
três anos, deixou a empresa por
motivos pessoais. Kelly voltará aos
Estados Unidos, mas continuará li-
gado à empresa, como consultor.

Em entrevista exclusiva ao Va -
lor, de Londres, Álvarez afirmou

que o Brasil será uma das priori-
dades da operadora. “Já vinha me
reunindo com as operadoras
brasileiras e, em novembro, esta-
rei no Brasil para falar com go-
verno, operadoras e potenciais
parceiros”, afirmou. O executivo
está na BT há 12 anos.

A divisão assumida por Álvarez
está concentrada no atendimen-
to de clientes empresariais e go-
vernos. No Brasil, a BT já oferece
serviços de tecnologia da infor-
mação e sistemas para empresas
como Pão de Açúcar, Caixa Eco-
nômica Federal, Fiat e Correios.

A British Telecom foi a operado-

ra dos Jogos Olímpicos de Londres,
em julho. Esse é um dos motivos
pelos quais a empresa planeja dar
prioridade aos negócios no país,
disse Álvarez. A oportunidade está
no planejamento da infraestrutu-
ra de telecomunicações para even-
tos esportivos, como a Copa de
2014 e a Olimpíada de 2016. “Nos
jogos de Londres, mais de 60 giga-
bytes por segundo (Gbps) eram
consumidos nos estádios. O Brasil
terá de estudar o quanto isso au-
mentará em dois anos, três anos
porque, certamente, esse consumo
de dados crescerá muito.”

Questionado, o executivo prefe-

riu não comentar a medida da
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), de suspender por
11 dias, em julho, as vendas de no-
vos chips de celulares de três ope-
radoras móveis. Ele afirmou que a
qualidade dos serviços deve guiar
as empresas. “É um divisor. O con-
sumidor que puder pagar mais
por qualidade, vai pagar, mas as
empresas têm de entregar o que
está nos contratos”, disse.

Álvarez está deixando o cargo
de presidente regional na BT.
Anteriormente, ele trabalhou
em empresas como Ericsson,
IBM e o banco S a n t a n d e r.

A Motorola Solutions fez um
estudo com executivos de tecno-
logia de 250 redes varejistas dos
EUA e 150 redes brasileiras. Se-
gundo a pesquisa, o RFID é ado-
tado em 3% dos grupos de varejo,
mas 21% das companhias que
não possuem a tecnologia infor-

maram que pretendem adota-la
em um período de 12 meses.

“Em comparação com econo-
mias maduras, o Brasil engatinha
na área de automação do varejo.
Há muito espaço para crescer nes-
se segmento”, afirmou Paulo Cu-
nha, presidente da Motorola Solu-

tions no Brasil. A pesquisa feita no
país indicou que 66% dos varejistas
adotam sistemas de automação
nos centros de distribuição e 93%
automatizaram a parte de esto-
ques. Nas lojas, as tecnologias con-
centram-se no caixa.

Renata Ronco, gerente de mar-

keting da Motorola Solutions, ob-
servou que boa parte do trabalho
na loja, que depende do desloca-
mento dos vendedores, poderia
ser facilitado com sistemas de au-
tomação sem custos muito altos,
tendo em vista que 85% das lojas já
adotam dispositivos móveis e sis-
temas de comunicação sem fio.

O varejo é um dos principais
mercados para a Motorola Solu-
tions no país, afirmou Cunha, sem
citar números. A empresa atua no
país há 20 anos. A Motorola Solu-
tions é resultado da divisão da Mo-
torola em duas partes, em janeiro
do ano passado. A companhia pas-
sa por mudanças que incluem a
entrada de Paulo Cunha — que foi
diretor de vendas para o governo
da Microsoft por oito anos — no lu-
gar de Eduardo Stefano.

A empresa também deixou de
produzir equipamentos na fábrica
da Motorola Mobility, fabricante
de celulares que hoje pertence ao
Google. Os leitores de etiquetas
são produzidos no Brasil na unida-
de da Samina-SCI, em Hortolândia
(SP). “Houve uma decisão global
de manter a produção própria
apenas nos EUA”, afirmou Cunha.

.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 set. 2012, Empresas, p. B3.




