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RECIFE

Um dos pilares da nova econo-
mia pernambucana, o Porto Digi-
tal nasceu em um momento em
que a economia vinha mal e a de-
sesperança era a tônica na área
de tecnologia da informação.

Sem perspectiva de emprego,
turmas inteiras de Mestrado do
Centro de Informática da Uni-
versidade Federal de Pernambu-

co (UFPE) chegaram a ser con-
tratadas, na entrada, pela Micro-
soft. Pernambuco qualificava
seus jovens para irem embora.

Foi nesse contexto que o go-
verno estadual, a academia e em-
presas se reuniram e chegaram à
ideia e concretização do Porto
Digital, inovador até na sua loca-
lização.

Ao contrário de outros par-
ques tecnológicos, que funcio-
nam em condomínios fechados,
o Porto Digital foi implantado,
em 2000, no bairro do Recife An-
tigo, cujo patrimônio histórico
também estava decadente.

Rapidamente se consolidou e
vem recebendo reconhecimen-
to de várias instituições nacio-

nais e internacionais, como a
consultoria AT Kearney, Associa-
ção Internacional de Parques
Tecnológicos (IASP) e a Business
Week. O bairro também vem em
processo de revitalização.

O cientista-chefe do Centro
de Estudos e Sistemas Avança-

dos do Recife (C.E.S.A.R)e pro-
fessor da UFPE, Silvio Meira, e
Claudio Marinho, então secretá-
rio estadual de Planejamento,
têm seus nomes intrinsecamen-
te ligados ao nascimento do Por-
to Digital. Hoje, ele abriga 200
empresas e organizações de ser-
viços associados, três incubado-
ras de empresas, duas institui-
ções de ensino superior e dois
institutos de pesquisa. / A.L

Projeto surgiu para conter a
fuga de profissionais da cidade

Porto Digital de Recife é
a ‘Bordeaux do software’
Serviços prestados pelo parque tecnológico são reconhecidos pelo INPI com certificado inédito
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As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam 
trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 
unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No 
Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de 
R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mer-
cadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, 
RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer 
CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada.

www.kalunga.com

Não abrimos embalagens

Ofertas válidas até 9.12.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

LOJAS SÃO PAULO – CAPITAL • ADOLFO PINHEIRO • ARICANDUVA SHOPPING • AUGUSTA • BUTANTÃ • FREGUESIA 
DO Ó • INTERLAGOS (SHOPPING INTERLAGOS) • IPIRANGA • ITAIM • JABAQUARA • LAPA • LEOPOLDINA • LIBERDADE
• MOEMA • MOOCA PLAZA SHOPPING • MORUMBI • NOVA CANTAREIRA • PAULISTA • PENHA (SHOPPING CENTER 
PENHA) • PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO 
BENTO • SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA FORMOSA • VILA GUILHERME • VILA MARIA • VILA MARIANA 
• VILA SANTA CATARINA • VITAL BRASIL • LOJAS GRANDE SÃO PAULO • ALPHAVILLE • SHOPPING IGUATEMI ALPHA-
VILLE • BARUERI (PARQUE SHOPPING BARUERI) • DIADEMA (SHOPPING PRAÇA DA MOÇA) • GRANJA VIANA • GUA-
RULHOS • MAUÁ PLAZA SHOPPING • MOGI DAS CRUZES • OSASCO • OSASCO (SHOPPING UNIÃO) • SANTO ANDRÉ 
(GRAND PLAZA SHOPPING) • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING • SÃO CAETANO DO 
SUL • SUZANO SHOPPING CENTER • TABOÃO DA SERRA • LOJAS INTERIOR DE SÃO PAULO • AMERICANA SHOPPING
VIC CENTER SANTA BÁRBARA D’OESTE • BAURU • CAMPINAS • CAMPINAS (SHOPPING IGUATEMI) • FRANCA • GUA-
RUJÁ • INDAIATUBA (POLO SHOPPING INDAIATUBA) • LIMEIRA (SHOPPING PÁTIO LIMEIRA) • MARÍLIA • PIRACICABA 
• PRAIA GRANDE (LITORAL PLAZA SHOPPING) • RIBEIRÃO PRETO • SHOPPING RIBEIRÃO PRETO • RIO CLARO • SANTOS 
• SÃO CARLOS • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA • SOROCABA - DOM 
AGUIRRE • LOJA DISTRITO FEDERAL • BRASÍLIA • LOJAS MINAS GERAIS • BOULEARD SHOPPING BH • SAVASSI (BELO 
HORIZONTE) • UBERLÂNDIA SHOPPING • LOJAS PARANÁ • CURITIBA (SHOPPING ESTAÇÃO) • LONDRINA • PONTA
GROSSA • LOJAS SANTA CATARINA • BLUMENAU  NORTE SHOPPING • JOINVILLE • LOJAS RIO DE JANEIRO • BANGU 
SHOPPING • BARRA • CENTRO - RJ • GUADALUPE • GUANABARA • JACAREPAGUÁ (PREZUNIC CENTER) • MADUREIRA 
SHOPPING • SHOPPING BOULEVARD RIO IGUATEMI • SHOPPING NOVA AMÉRICA • SHOPPING VIA PARQUE • LOJAS 
GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE DE CAXIAS (PREZUNIC CENTER) • NOVA IGUAÇU • SÃO GONÇALO SHOPPING •
SHOPPING BOULEVARD SÃO GONÇALO • SÃO JOÃO DO MERITI (SHOPPING GRANDE RIO) • LOJA RIO GRANDE DO SUL 
• PORTO ALEGRE (SHOPPING PRAIA DE BELAS) 
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DVD-R gravável 
Com capacidade de 240 min, 
8.5 GB, 8x, dual layer
Cód. 783612

pino com 25 DVDs

Com capacidade de 80 min, 700 MB, 52x 
Cód. 779773

pino com 100 CDs

CD-R gravável

Notebook Pavilion 
G4-2120BR (2ª geração)
Processador Core i3 de 2.3 GHz,
2 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14”, Windows 7 Home Basic
Cód. 221543

139,9010x R$
ou R$ 1.399,00 à vistasem juros

Processador Dual Core de 2.4 GHz,
2 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14”, Windows 8
Cód. 221611

119,9010x R$
ou   R$ 1.199,00 à vistasem juros

Notebook 
1000-1220BR    

● Tamanho
Angela Lacerda
CORRESPONDENTE / RECIFE

O Porto Digital em Recife, que
é um parque voltado para a tec-
nologia da informação e econo-
mia criativa, recebeu na sema-
na passada uma certificação
inédita: o selo de indicação de
procedência do Instituto Na-
cional de Produção Industrial
(INPI). Esse é o primeiro regis-
tro a ser conferido a uma área
de serviços no Brasil.

A certificação que atesta a qua-
lidade do Porto Digital na produ-
ção de softwares e tecnologia da
informação é um registro geográ-
fico que costuma identificar re-
giões reconhecidas por produ-
tosúnicos como Champagne (es-
pumante) e Roquefort (queijo).

“O Porto Digital passa a ser a
Bordeauxdo software”,comemo-
rou o presidente do parque, Fran-
cisco Saboya, ao fazer analogia
com a região francesa que orgu-
lha o seu povo pela excelência do
vinho.A certificação pelo INPI re-
conhece, promove e protege os
serviços produzidos no parque
tecnológico, além de agregar va-
lor e aumentar sua inserção nos
mercados internacionais.

A conquista do selo é resulta-
do de uma luta iniciada em 2008
com o objetivo de elevar a quali-
dade das 200 empresas ancora-
das no Porto Digital, uma área de
149 hectares no bairro histórico
do Recife Antigo, que emprega
6,5 mil pessoas e teve faturamen-
to de R$ 1 bilhão em 2010 – 65%
originados de contratos firma-
dos fora de Pernambuco.

“O Porto Digital é um parque
aberto que não faz distinção pa-
ra quem quer entrar aqui”, obser-
vou o seu diretor de inovação e
competitividade empresarial,
Guilherme Calheiros. A ideia de
pedir o selo do INPI surgiu como
estratégia visando à busca de um

padrão superior de performan-
ce das empresas. “Ter algo que
faça com que as empresas persi-
gam esse padrão de excelência”,
explicou.

Para fazer jus ao selo, as empre-
sas que fazem parte da área de-
marcada do Porto Digital vão
precisar se esforçar para melho-
rar seus padrões de produção e
atender a um conjunto rigoroso
de atributos e indicadores previs-
tos no processo de certificação
aprovado pelo INPI.

Cinco delas – Procenge, Pi-
tang, MVM, Vectra e Segsat – já
estão aptas a receber o certifica-
do de excelência. Elas ainda vão
precisar se submeter a uma audi-
toria contratada pelo conselho
de administração do Porto Digi-
tal, mas preenchem todos os re-
quisitos previstos.

“Vai reforçar a referência de
qualidade”, avaliou Antonio Va-
lença, gerente-geral da Pitang,
especializada em criação de soft-
ware por encomenda, que tam-
bém atua na área de consultoria
em tecnologia da informação,
educação e treinamento, fábrica
de testes e integração de produ-
tos. Para Valença, a certificação
do INPI consolida ainda mais a
marca positiva do Porto Digital,
que já é uma referência, além de
agregar benefícios.

Guilherme Calheiros destaca
que a iniciativa do Porto Digital
de pedir a certificação ao INPI
teve o suporte da academia, do
governo estadual, do Sebrae e de
especialistas e foi financiado pe-
lo CnPQ. “Não foi uma graça, foi
algo auferido, atestado pela enti-
dade oficial”, diz. “A gente não
fez sozinho.”

Francisco Saboya complemen-
ta que o Porto Digital defendeu,
junto ao INPI, ser um contras-
senso não se proteger certo tipo
de patrimônio construído pelo
homem (não herdado pela natu-

reza). De acordo com o coorde-
nador de fomento e registro de
indicações geográficas do INPI,
Luiz Claudio Dupin, o instituto
acatou a solicitação do Porto Di-
gital com base na legislação que
prevêo reconhecimento de regis-
tro de indicação geográfica por
serviço.

Efeito em 20 anos. Por ser pio-
neiro, o processo foi difícil para
todos. “Foi difícil para o INPI
porque não tinha precedente,
como será difícil para a gente
dar os próximos passos a partir
de agora”, avalia o presidente do
Porto Digital. “Como não tem
ninguém para pegar na nossa
mão e dizer é por aqui, vamos
ter de inventar.”

Francisco Saboya estima que
os efeitos estruturantes “desse
feito maravilhoso que foi essa in-
dicação para o Recife” só deve-
rão começar a ser percebidos em
20 anos. Enquanto isso, duas
questões importantes necessi-
tam, segundo ele, ser tratadas de
imediato.

A primeira, no próprio ecossis-
tema local de tecnologia da infor-
mação, é definir como o Porto
Digital vai agir para sensibilizar
as empresas ali instaladas, como

vai convencê-las de que fazem
parte de um ambiente diferen-
ciado e mostrar que é atributo
delas aderirem a este novo pata-
mar oferecido pelo selo. Será
preciso deixar claro que, se não
aderirem, vão fazer software co-
mo qualquer outro, sem a dife-
renciação da marca de qualida-
de que reconhece o saber e co-
nhecimento acumulados pelo
Porto Digital.

A segunda questão cabe à cida-
de do Recife. “O desafio de co-
mo fazer a promoção desse lu-
gar através de políticas públicas
e estratégias privadas”, observa
ele. “O Recife precisa se apro-
priar deste ativo que foi agora
reconhecido oficialmente co-
mo algo singular e estudar como
fazer disso uma plataforma para
vender uma cidade competitiva,
propícia a certos tipos de negó-
cios.”

É preciso, segundo Saboya, fa-
zer com que a cidade e sua popu-
lação se apropriem e se orgu-
lhem desta marca – Porto Digi-
tal – da mesma forma que o fran-
cês se orgulha do Bordeaux. “É
mostrar que tem um pedaço do
Recife que acumulou uma série
de atributos fabricados pelo ho-
mem que geraram um ambiente
produtivo singular e que vamos
vender para o resto do mundo.
Vamos dizer a Nova York, Paris,
Tóquio, Londres que tem um lu-
gar no Brasil que é especial, sin-
gular, o Recife, onde se produz
softwares e serviços de tecnolo-
gia da informação em padrão su-
perior.”

“É preciso trazer o investidor,
mostrar que temos aqui uma re-
gião demarcada”, se empolga
Francisco Saboya, reconhecen-
do o espírito do pernambucano,
que, além de rebelde, sempre
quer ser o maior e o melhor. “Da-
qui a 20 anos, a gente se encon-
tra de novo para avaliar.”

Criado há 12 anos,
parque tecnológico já
recebeu reconhecimento
de várias instituições
nacionais e internacionais

200
empresas estão
ancoradas no Porto Digital

6,5
mil pessoas são empregadas
no parque tecnológico

R$ 1 bi
foi o faturamento do
Porto Digital em 2010

Convenções para até 450 
pessoas com hospedagem.

vitoriahoteis.com.br

INDAIATUBA - SP

Resultado.
‘Efeitos do
selo só
devem ser
percebidos
em cinco
anos’, diz
Saboya,
presidente
do Porto
Digital

LEO CALDAS/ESTADÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B5.




