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Inovação

Marina Gazzoni

A ssim que a reunião co-
meça, o cronômetro é
acionadoe inicia a con-
tagem regressiva. Os

fornecedores têm 20 minutos
cravados para vender sua ideia a
executivos da incorporadora
Tecnisa. O evento, batizado de
Fast Dating, é uma das iniciati-
vas da construtora para ser mais
inovadora e, ao mesmo tempo,
dar uma chance para novas can-
didatas a fornecedoras.

No último evento, o empresá-
rio Daniel Bergoce apresentou
uma maquete interativa online,
desenvolvida por sua empresa,

a startup PlayDreams, criada ofi-
cialmente uma semana antes da
reunião. Inspirado em jogos de
video game, o sistema faz ma-
quetes virtuais do imóvel e per-
mite que o cliente coloque mó-
veis e até troque a cor do piso do
apartamento.

“Essa foi uma das ideias que
mais chamou nossa atenção nes-
ta rodada e vamos estudá-la in-
ternamente”, disse o diretor de
Marketing e Ambientes Digitais
da Tecnisa, Romeo Busarello.

No mesmo dia, os empresá-
rios Flavio Innocentini e Daniel
Faria, da consultoria de recruta-
mento Valuing, ofereceram um
serviço especializado na contra-

tação de gestores para a constru-
ção civil. A Tecnisa também ou-
viu sugestões de novas ferra-
mentas de marketing e de nego-
ciação com inadimplentes.

A empresa começou a reali-
zar reuniões mensais – ou até
quinzenais, dependendo da de-
manda – com os fornecedores
há cerca de um ano. A inspira-
ção veio de um evento similar
da montadora japonesa Toyota.
o Speed Dating.

“O Fast Dating é o canal para
capturar inovação que mais dá
resultado”, diz Busarello. Entre
as outras fontes de inspiração
estão um site de inovação aber-
ta, para o qual qualquer pessoa
pode enviar uma sugestão, re-
des sociais e a própria área de
pesquisa e desenvolvimento da
Tecnisa. “A vantagem é que os
fornecedores já vendem a solu-
ção pronta”, destaca o diretor
de marketing da Tecnisa.

Até o momento, cerca de 120
empresas já apresentaram suas

ideias à construtora. Ao todo, 13
delas fecharam negócio e ou-
tras 53 têm suas sugestões em
processo de avaliação.

A catarinense Geraflex, fabri-
cante de geradores a etanol cria-
da em 2011, procurava uma for-
ma de vender o produto para
grandes construtoras. A chance
da empresa de fechar negócio
com a Tecnisa foi no Fast Da-
ting. “Achei o evento na inter-
net e me inscrevi. Fiz a apresen-
tação, eles gostaram e vamos co-
meçar a fornecer os geradores
ano que vem”, disse o diretor-ge-
ral da empresa, Djoni Tambosi.

Segundo ele, o gerador da
marca tem um custo de manu-
tenção 20% menor do que um
modelo a diesel e ocupa um es-
paço menor no prédio. “Dá para
colocar em um cantinho. O mo-
delo convencional pode ocupar
até duas vagas de garagem”, diz.

Todos os empreendimentos
lançados pela Tecnisa em 2013
terão o gerador da Geroflex.

As operações da Telefônica na
América Latina passarão a ser
comandadas do escritório de
São Paulo, a partir do mês que
vem. O responsável pela opera-
ção será o atual presidente da
Telefônica na região, Santiago
Valbuena. A América Latina já é
a mais importante área de atua-
ção da companhia espanhola.
Segundo o mais recente balan-
ço da empresa, o movimento de
países como Brasil, Argentina e
Chile responderam por 49% da
receita acumulada pelo grupo
no período entre janeiro a se-
tembro de 2012.

Telefônica muda sede da
América Latina para SP

A Hewlett-Packard reconheceu
no balanço do quarto trimestre
fiscal, encerrado em outubro,
uma fraude de US$ 8,8
bilhões na unidade de
software Autonomy.
Segundo a HP, a
maior parte das
despesas está “liga-
da a sérias inexati-
dões contábeis, fa-
lhas na publicação
de dados e distorções
completas” que ocorre-
ram na unidade antes de ela ser
comprada. As ações da empresa
caíram 11,95% ontem.

Sindicatos que representam
tripulantes e funcionários de
aeroporto da companhia aérea

espanhola Iberia rejeita-
ram ontem o plano de

reestruturação anun-
ciado pela holding
IAG, dona da compa-
nhia, que prevê 4,5
mil demissões e re-

duções de salário. A
empresa pretende ti-

rar 25 aeronaves de cir-
culação e reduzir sua capaci-

dade de operação em 15%, mas
os sindicatos querem discutir
uma alterativa a este plano.

As operadoras Claro e Oi lide-
ram as adições líquidas novas
linhas de celulares pré-pagas e
pós-pagas no mês de outubro,
segundo dados compilados pela
consultoria Teleco com base
nos números divulgados ontem
pela Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). Em ou-
tubro, as adições da Claro soma-
ram 472 mil novas linhas, segui-
da pela Oi, com 458 mil.

A TIM registrou adições líqui-
das de 52 mil novas linhas. A
Vivo teve perda de 526 mil. Em
outubro, o setor registrou adi-

ções líquidas de 436 mil novas
linhas. O resultado é o segundo
pior do ano, atrás apenas do re-
gistrado em julho, quando hou-
ve suspensão da venda de novas
linhas pela Anatel em razão da
má prestação de serviços.

Negócios

TELEFONIA MÓVEL
HP reconhece fraude de
US$ 8,8 bi em unidade

Compra da PBKids
passa por crivo do Cade

REORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA AVIAÇÃO FUSÕES E AQUISIÇÕES

Bancos. Credit Suisse promove
diretores e funde unidades

Claro e Oi lideram ativação de novas
linhas de celular no mês de outubro

DIVULGAÇÃO
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Sindicatos rejeitam
corte de 4,5 mil na Iberia

A Superintendência-Geral do
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) reco-
mendou ontem a aprovação
sem restrições da compra da
rede PBKids pela Ri Happy. A
operação uniu as duas maiores
cadeias dedicadas exclusiva-
mente a brinquedos no País. A
principal acionista da Ri Happy
é o fundo de private equity ame-
ricano Carlyle, também majori-
tário na CVC e na Tok & Stok.
Para o Cade, o mercado de brin-
quedos está em expansão e não
existe barreira para a entrada
de novos concorrentes.
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Roberto Godoy

A versão mais avançada do lan-
çador de foguetes de artilha-
ria Astros-2, vai equipar bata-
lhões especializados do Exér-
cito da Indonésia. Há duas se-
manas, em Jacarta, a Avibrás
Aeroespacial, de São José dos
Campos (SP), assinou o acor-
do comercial para fornecer
pouco mais de US$ 400 mi-
lhões – cerca de R$ 800 mi-
lhões – em unidades do siste-
ma de armas.

O contrato é amplo: envolve
dois grupos completos do As-
tros – carretas lançadoras, blin-
dados de comunicações, coman-
do e controle, e viaturas para o
radar de coordenação, junto das
centrais de meteorologia.

O tamanho exato do pacote es-
tá protegido por cláusula de con-
fidencialidade. No entanto, o nú-
mero é estimado em 40 veículos.
O sigilo protege também as espe-
cificações do tipo de munição es-
colhido. O sistema emprega fo-
guetes com alcance entre 9 e 100
quilômetros. Os modelos maio-
res, SS-60 e SS-80, podem rece-
ber ogivas múltiplas, levando até
70 pequenas granadas, dispersa-
das sobre o alvo.

A versão selecionada pelos in-
donésios é a Mk-6, a mais avança-
da do portfólio da Avibrás. Ainda

não é a série 2020, definida pelo
Exército brasileiro, e que utiliza-
rá misseis de cruzeiro para atin-
gir objetivos a 300 quilômetros,
além de um foguete guiado com
possibilidade variada de configu-
ração. O programa é prioritário
no Ministério da Defesa, incluí-
do no PAC-Equipamentos pela
presidente Dilma Rousseff. Fo-
ram liberados R$ 45,3 milhões pa-
ra a fase inicial. O custo total é de
R$ 1,09 bilhão.

O Astros da Indonésia sairá da
fábrica com pesada carga eletrô-
nica. Isso permitirá a futura in-
corporação da nova munição in-
teligente que cumpre atualmen-
te as etapas de certificação – é o
caso do míssil, por exemplo.

Para o ministro da Defesa, Cel-
so Amorim, “o negócio mostra a
importância de o Brasil dedicar-
se ao trabalho com novos prota-
gonistas e parceiros”. Para Amo-
rim, “a Indonésia tem grande im-
portância no contexto mundial e
já adquiriu aviões Super Tucano
da Embraer”. A aviação de Jacar-
ta adquiriu 16 turboélices, no ar-
ranjo de ataque leve, vigilância
eletrônica e apoio à tropa terres-
tre.

Concorrência pesada. Para
cumprir o contrato, a Avibrás vai
instalar um escritório técnico na
capital indonésia. É o segundo
da empresa na região. O primei-
ro é o de Kuala Lumpur, na Malá-
sia, país onde o Astros faz parte
de um comando estratégico des-
de 2010. A encomenda do exérci-
to malaio bateu em R$ 500 mi-
lhões.

“A concorrência na Indonésia
foi muito pesada”, diz o presiden-
te da empresa, Sami Hassuani. A

negociação começou em 2008 e
exigiu “agilidade e prova de capa-
cidade técnica o tempo todo”. O
resultado, entretanto, é bastan-
te bom. Sami estima que os docu-
mentos finais serão firmados em
no máximo 90 dias e as entregas
finalizadas em três anos, “mas a
convivência com o cliente vai se
estender por até 30 anos”.

Esse tempo, no entendimento
do mercado de equipamento mi-

litar, é o que é dedicado ao aper-
feiçoamento tecnológico, enco-
mendas suplementares e sobre-
tudo ao atendimento da abertu-
ra de novas parcerias. O impacto
da encomenda indonésia será
grande no polo industrial de São
José dos Campos. Na Avibrás, já
se sabe, serão criadas 300 empre-
gos diretos – e 600 outros na ca-
deia dos fornecedores, quase to-
dos da região do Vale do Paraíba.

A assinatura do protocolo ini-
cial foi no dia 8, em Jacarta, pelo
diretor da Agência de Aquisições
do Ministério da Defesa indoné-
sio, Ediwan Prabowo, e por Sami
Hassuani. Dois dias depois, o pre-
sidente do país, Susilo Bambang
Yudhoyono, viu uma carreta lan-
çadora do Astros, já pintada com
as cores do exército local e arma-
da com quatro foguetes SS-80.

A apresentação, na feira de ma-

terial de defesa Indo Defence, im-
plicou uma operação complexa.
A fabricante não tinha um veícu-
lo de demonstração. Mandou pa-
ra a Indonésia uma unidade ope-
racional, de série – um carro de
guerra, pronto para o combate.

O prazo era curto. Um jato car-
gueiro Boeing 747 f0i fretado pe-
la Avibrás para levar toneladas
de material por metade do plane-
ta sem risco. Deu certo.

Brasileira Avibrás fecha contrato
de US$ 400 milhões com a Indonésia

VINTE MINUTOS PARA
‘VENDER’ UMA IDEIA
Tecnisa promove evento para receber sugestões

15%

Distância. Sistema Astros, que será fornecido ao governo indonésio, permite o uso de foguetes com alcance entre 9 e 100 km

Defesa. Fabricante de São José dos Campos (SP) fornecerá a versão mais avançada do lançador de foguetes de artilharia Astros-2
para batalhões especiais do Exército do país asiático; para cumprir o contrato, empresa abrirá escritório na capital Jacarta

É O CORTE
PROPOSTO NAS
OPERAÇÕES DA
AÉREA IBERIA

● Mais tecnologia
A versão do lançador Astros for-
necida ao Exército da Indonésia
permitirá que o equipamento
use, no futuro, munições inteli-
gentes atualmente em fase de
desenvolvimento e certificação.
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Oferta. Innocentini (D) e Faria sugeriram serviço ao RH
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