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ATÉ 120  MESES PARA PAGAR.

SUA EMPRESA ESTÁ 
PRONTA PARA CRESCER? 
A DESENVOLVE SP ESTÁ 
PRONTA PARA AJUDAR.
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Cliente Reginaldo, 

Metax, Projetos 

de Investimento

Cliente Fernando, 

Lionfer, Máquinas 

e Equipamentos

Acesse e assista ao 
filme da campanha.

JUROS A  
PARTIR DE

 AO MÊS
+ IPC FIPE.0,57%

CARÊNCIA MÁXIMA DE 24 MESES.

DO 
PROJETO.PARTICIPAÇÃO DE ATÉ 100%

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento 
Paulista é uma instituição financeira do Estado 
de São Paulo que há três anos ajuda o pequeno 
e médio empresário a crescer. Temos a melhor 
solução para você, que precisa de ajuda para 
financiar projetos de inovação e desenvolvimento 
tecnológico. São diversas linhas de financiamento 
com juros baixos e longos prazos para pagar. 
Para mais informações, procure sua associação 
empresarial ou acesse desenvolvesp.com.br 
e faça agora mesmo uma simulação.

Desenvolve SP. Crédito para sua empresa crescer.

IMAGO FOtOGRAFIA

Ana Cecília Americano
/ ESPECIAL PARAOESTADO

Matéria-prima da competi-
tividade, a inovação já é
encontrada além das cadeias
produtivas nacionais mais
óbvias,aexemplodaindústria
do petróleo, da aeronáutica
ou do agronegócio e da
mineração. Hoje, o conceito
é a vocação de vários pólos
e parques tecnológicos
que se mult ipl icam no
País. Eles são encontrados
em cidades de todos os
portes — de importantes
capitais como Recife (PE),
a pequenos municípios
como Pato Branco , no
Paraná, com pouco mais
de 70 mil habitantes. São
comuns, ainda, em cidades
com vocação tecnológica,
como a paulista São José
dos Campos, ou no interior
do Nordeste, em Campina
Grande, a 125 quilômetros de
João Pessoa (PB).
O mais recente levantamen-

to da Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores (An-
protec), de 2008, listava 74 ini-
ciativas no Brasil, com 520 em-
presas e faturamento anual de
R$ 1,68 bilhão. Hoje, calcula-se

EmmultiplicaçãopeloPaís,centrosdesenvolvem
pesquisas,criamtecnologias,produtos, insumose
modelosdenegócioqueresultamnaconcretização
denovosempreendimentos

Nosparques
tecnológicos,
umasimbiose
dainovação

que existam 90 centros. E só o
Porto Digital de Recife fatura
R$ 1 bilhão.
Esses centros caracterizam-

-se pela criação de tecnologias,
produtos, insumosemodelosde
negócioque resultemnaconcre-
tizaçãodenovosnegócios.Como
bemresumeopresidentedocon-
selho administrativo do Porto
Digital de Recife, SilvioMeira, a
essência da inovação persegui-
da nos parques tecnológicos “é

a produção de mais e melhores
notas fiscais”.

Novos horizontes. “No passa-
do, boa parte da inovação oriun-
da nas empresas era produzida
a partir dos seus quadros inter-
nos. Nos parques tecnológicos,
as empresas interagemcomcen-
trosdepesquisaeuniversidades,
ampliando seus horizontes”,
pontua o sócio-fundador da In-
noscience, consultoria especia-
lizadaemestratégiade inovação,
MaximilianoCarlomagno.
“Um parque tecnológico é o

resultadodeumapolíticadeEs-
tadode longoprazo”, acrescenta
Meira, do Porto Digital. Em Re-
cife, o centro tecnológico conta
com o apoio do município, do
EstadodePernambuco, alémde
várias linhas de crédito e de fo-
mentodeorigemfederal. Reúne
perto de 200 empresas e 6,5 mil
funcionários.Até2025espera-se
que, ampliadooPortoDigital te-
nhaoutras 200empresas e some
20mil colaboradores altamente
qualificados.
Com forte vocação para o de-

senvolvimento de software, o
Porto Digital do Recife abriga
multinacionais como Accentu-
re,Ogilvy, SamsungeMicrosoft,
o Centro de Estudos e Sistemas
AvançadosdoRecife (C.E.S.A.R.)

e o Centro de Informática, da
Universidade Federal de Per-
nambuco, ambos parceiros da
Motorola em testes de software
para celulares damarca.
Menor, mas não menos im-

portante, é a Tecnópole de Pato
Branco(PR).Esteéoutroparque
tecnológico criado há 12 anos
numa união de parceiros como
prefeitura, Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), oNúcleode
Tecnologiada Informação local,
a iniciativa privada, assim como
três instituiçõesdeensino supe-
rior (locaisedogoverno federal).
O esforço resultou hoje em 50
empresas e seus 6mil colabora-
dores, atores de um polo de de-
senvolvimento de software e de
eletroeletrônica.

Desenvolvimento regional.
ItamirViola, presidentedaTec-
nópole de Pato Branco (PR)
e sócio-fundador da Viasoft –
maior empresa de software do
complexo, especializada em
programas de gestão empresa-
rial – informaque a presença do
complexo foi crucial para a ci-
dade. Em 2004 o orçamento do
município não passava de R$ 56
milhões. Hoje, ultrapassam R$
154milhões anuais.Noperíodo,
o Índice de Desenvolvimento

Humano (IDH) da passou para
0,849, o terceiro melhor do Es-
tado do Paraná.
Segundo Viola, as várias em-

presas de software teoricamen-
te concorrentes optaram por
desenvolver soluções verticais
—boaparte delas sobre asmes-
mas linguagens de programa-
ção. Assim, seus produtos são
comomódulos complementares
que podem ser adquiridos indi-
vidualmente ou em conjunto.
“Aqui, além de garantirmos um
ambiente de desenvolvimento
tecnológico, fomentamos siner-
gias”, informa ele.
Em São José dos Campos, a

criação de parque tecnológico
parecia natural, dada a histó-
ria da cidade, berço do Centro
Técnico Aeroespacial (CTA),
do InstitutoTecnológicodeAe-
ronáutica (ITA) e da Embraer.
Desde sua criação, há cincoanos,
o projeto recebeuR$ 1,15 bilhão,
conta Horácio Forjaz, ex-presi-
dentedaEmbraer ehoje diretor
técnico do complexo. Estão no
parque tecnológico a projetos
especiais de empresas de porte
como Embraer, Vale Soluções
em Energia, Ericsson e Sabesp.
Ali já foram criadosmais demil
empregos, informaoexecutivo.
“Eoque garante anossa capaci-
dade de alavancagem é dispor-

mos de importantes parcerias
comuniversidade e como Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT)”, ressalta Forjaz.

Cérebros no sertão. Vicente
de Paula Araújo, diretor adjun-
to do Parque Tecnológico de
Campina Grande, na Paraíba,
já colhe os frutos de um cen-
tro maduro, iniciado em 1984,
a partir da tradição na cidade
dos cursos de engenharia da
Escola Politécnica da cida-
de, hoje encampada pela Uni-
versidade Federal da Paraíba.
“Havia uma oferta de quase to-
das as engenharias no municí-
pio, as quais foram a base para
a formação científica e tecno-
lógica do futuro parque”, conta
o pesquisador.
OparquedeCampinaGrande

já conta com 80 empresas. Des-
sas, 20 estão fisicamente den-
trodasdependências; outras 20
usamboxes locais e endereçopa-
ra correspondência; enquanto as
demais estãonasproximidades.
Essa iniciativa privada já é res-
ponsável pela retençãona região
de400empregos altamentequa-
lificados. Hoje, os cérebros de
CampinaGrande sãodisputados
por várias empresas como IBMe
CompanhiaHidrelétrica doSão
Francisco (Chesf).

Umchipnacionalpara
orastreamentodegado

HTMicron já começa a
produzir semicondutores

AnaCecília Americano
/ ESPECIALPARAOESTADO

Começama dar frutos os R$ 500
milhões investidospeloMinisté-
rio da Ciência Tecnologia e Ino-
vação a partir de 2008 no Ceitec
– uma empresa que reúne uma
design house de chips e uma fá-
bricadecircuitos integrados.Vá-
rios produtos já foram ou estão
emdesenvolvimentononichode
mercadoaqueocentrosededica,
os circuitos de 0.6 mícron— ou
milionésimodemetro—usados,
por exemplo, em chips de radio-
frequência.Omaisconhecidodo
produtos já lançados, o chip do
boi, armazena diversas informa-
çõessobreoanimalque,aopassar
pertodeumsensor, temseusda-
doscaptadosautomaticamente.

MiltonWells
/ ESPECIALPARAOESTADO

AHTMicronSemicondutoresL-
tda.—sociedadeentreaempresa
brasileira Participações em Ino-
vaçãoeTecnologiaS.A.(Parit)ea
coreanaHanaMicron Inc.—co-
meça neste mês a encapsular os
primeiros chips para placas de
memória, ao ritmo de 3milhões
por mês, que serão fornecidos à
Teikon, empresadomesmogru-
po. A plena operação da fábrica
situada Em São Leopoldo, RGS,
porém,dependedaconclusãoda
sua instalação,uminvestimento
deUS$200milhões.
Além de benefícios fiscais do

Programa de Apoio ao Desen-
volvimento da Indústria de Se-
micondutores (Padis),o empre-
endimento terá financiamentos
doBNDES, daFinep, da agência
de fomento Badesul e do banco
estdual gaúchoBanrisul.

“O produto já foi testado e te-
mos uma produção inicial de 1
milhão de peças feita numa fá-
brica da Alemanha”, afirma o
superintendente de desenvol-
vimento de produtos e negócios
da estatal, Reinaldo de Bernar-
di. Paulatinamente, a fabricação
será transferida para a região de
Porto Alegre até que, em 2013, a
produção alcance os mil wafers
(fatia fina de silício usada na fa-
bricaçãodecircuitos integrados)
por semana. Em cada wafer há 7
mil componentes.
Não faltademandaparaopro-

duto desenvolvido no país. “São
40 milhões de novas cabeças de
gado nascidas anualmente por
aqui”, exemplificaBernardi.Ou-
tros chips em desenvolvimen-
to pelo Ceitec dizem respeito à

AParit temcomosóciososen-
genheiros Ricardo Felizzola e
LuizGerbase, fundadores daAl-
tusS.A,umadas líderesnacionais
naáreadecontroladoresprogra-
máveis, e da Teikon Tecnologia
Industrial S.A, do setor eletro-
eletrônico. A Hana Micron Inc.
foi fundadahá 11 anos apartir de
um desmembramento da Sam-
sung Semiconductors Inc.Hoje,
é fornecedoradesta empresa, na
CoreiadoSul, edeoutrasnocon-
tinente asiático.

identificaçãodeprodutos de su-
permercados, bagagens aéreas,
bolsasdesangue,medicamentos,
passaportes,documentode iden-
tidade... “Estamos falandodeum
potencial demais 50milhões de
unidadesporano”, calculaoexe-
cutivo. E, alémdo governo fede-
ral, aHP, adquiriu neste ano 100
mil unidades de chips do Ceitec
para identificarsuas impressoras.

O complexo fabril do Ceitec.
O único no gênero na América
Latina — ocupa 14,7 mil metros
quadrados e terá capacidade pa-
ra produzir até 100 milhões de
chips por ano. Além de fabricar
os produtos da Ceitec, ele será
importante, ainda, para as de-
signhouses brasileiras.

Instalada no Parque Tecnoló-
gico São Leopoldo Tecnosinos,
no campus da Universidade do
ValedoRiodosSinos(Unisinos)
naRegiãoMetropolitanadePor-
to Alegre, a fábrica terá 10 mil
metros quadrados de área cons-
truída e 600 funcionários.
Neste ano a empresa já come-

ça a faturar componentes para
a Teikon. E em 2013 a HT deve-
rá produzir mais de 30 milhões
de componentes ddr3 (chips de
memória RAM utilizados para
desktops e notebooks), 15 mi-
lhões de smart chips (utilizados
em cartões bancários e em celu-
lares)eaoredorde20milhõesde
componentes nand (memórias
nãovoláteisutilizadasemcâmera
digital, pendrive e outros).

Ceitecprepara-separaproduzir até7milhõesde
unidades em2013, deolhonademandadoPaís

MercadoFértil

REINALDODEBERNARDI
SUPERINTENDENTE DE

DESENVOLVIMENTO DO CEITEC

“São 40 milhões de novas ca-
beças de gado nascidas anu-
almente por aqui”, exemplifica
Bernardi.

Recursos
Receita anual obtida pelas
empresas reunidas no Porto
Digital do Recife (PE)

R$1 bilhão

Projetosespeciais
“O que garante a nossa capacida-
de de alavancagem é dispormos
de importantes parce-
rias com universidade
e com IPT”

HorácioForjaz
DIRetORtÉCNICODO
PARQUeteCNOLÓGICO
DesÃOJOsÉDOs
sANtOs

Ampliação Comduzentasempresase6,5mil funcionários,PortoDigital doRecifedeverá ter20mil colaboradoresem2025

DIVULGAÇÃO

Emoperação Aprodução inicial seráde3milhõespormês
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, O Brasil Inovador, p. H13.




