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● Parque tecnológico
Um dos melhores exemplos de polo
como resultado de política pública é o
Porto Digital, no Recife. O Porto Digi-
tal é um parque tecnológico, criado
inicialmente para o setor de tecnolo-
gia da informação que, desde o final
de 2011, passou a incluir também em-
presas de economia criativa. Atual-
mente, há cerca de 250 empresas por
lá, que geram 7 mil empregos e, em
2011, faturaram cerca de R$ 1 bilhão.

● Vale do Silício
Mas nada no Brasil se compara, pelo
menos por enquanto, ao Vale do Silí-
cio americano. Um exemplo: sediada
em San Francisco, a Zynga faz jogos
para o Facebook e tem frequentado o
noticiário como uma empresa em cri-
se. Mesmo assim, teve receita de US$
1,281 bilhão no ano passado, 80%
mais que todo o polo de Campinas, e
170% mais que todas as empresas do
Porto Digital.

● Kik
O aplicativo conquistou 50 mi-
lhões de usuários em cerca de
três anos. A maior parte deles
está nos EUA.

● Kakao Talk
É líder na Coreia do Sul na cate-
goria mensageiros instantâneos,
com 82 milhões de usuários.

● WhatsApp
Não revela o número de mem-
bros, mas diz ter mais que os
200 milhões do Twitter.

E xiste inovação no Brasil? Al-
guns fazem essa pergunta.
Outros acreditam que tem,

mas está restrita a gigantes nacio-
nais como Petrobrás e Embraer ou a
multinacionais com centros de pes-
quisa no País, como a IBM, a GE e a
Ericsson. Na verdade, existem po-
los de inovação em várias cidades,
com pequenas empresas de alta tec-
nologia. É claro que ainda há muito
a ser feito. Um dos maiores desafios
é dar condições para que essas em-
presas cresçam e possam competir
no mercado internacional.

Na semana passada, o Fórum Es-

tadão Investimentos em Inovação pa-
ra a Competitividade discutiu o am-
biente de inovação no Brasil e mostrou
que há obstáculos importantes a se-
rem vencidos. “A preocupação princi-
pal das empresas é a sobrevivência, ain-
da o curto prazo”, disse Pedro Wongts-
chowski, membro do Conselho Admi-
nistrativo do Grupo Ultra, para quem
o ambiente econômico atual é desfavo-
rável à inovação.

Um dos indicadores de que uma em-
presa é inovadora é sua capacidade de
exportar, de competir pelo mercado
externo. Pedro Luiz Passos, membro
do Conselho da Natura, apresentou a

mesma questão por outro ângulo: a fal-
ta de abertura da economia brasileira,
a falta de exposição à competição exter-
na, acaba se tornando um obstáculo à
inovação. “Muitas empresas se apoia-
ram no mercado interno, grande e rela-
tivamente fechado, e, dessa forma, não
tiveram necessidade de inovar.”

Houve avanços nos últimos anos no
ambiente de inovação brasileiro. Este
ano, o governo anunciou um plano de
R$ 32,9 bilhões, mas as empresas ainda
consideram difícil o acesso a esse di-
nheiro, principalmente as pequenas e
médias. Elas não têm as garantias ne-
cessárias para obter os empréstimos e

a alternativa, uma cartade fiançabancá-
ria, é cara. Pode custar 3% do projeto.

Segundo dados da Associação Nacio-
nal de Entidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores (Anpro-
tec), existem cerca de 400 incubado-
ras de empresas no País, com mais de
6,2 mil incubadas, graduadas (que já
saíram da fase de incubação) ou asso-
ciadas. Esse grupo de empresas gera
cerca de 46,2 mil empregos.

O Brasil também tem 30 parques tec-
nológicos em operação. Várias cidades
são polos de inovação. Alguns desses
polos surgiram espontaneamente, ou-
tros foram resultado de política públi-
ca. O polo de Campinas (SP) se desen-
volveu ao redor da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) e do
CPqD, centro de pesquisas que perten-
cia à estatal Telebrás. Segundo o Nú-
cleo Softex Campinas, existem cerca
de 400 empresas e entidades do setor
de tecnologia de informação na região,
com um faturamento de R$ 1,5 bilhão
no ano passado. O polo inclui compa-
nhias como a CI&T e a Movile e cen-
tros de pesquisa e desenvolvimento co-
mo o Instituto Eldorado.

● O WhatsApp é tido como uma
experiência mais rica que a do
SMS – recurso de 20 anos de ida-
de que “não evoluiu junto com os
celulares”, como disse Jan
Koum, presidente do WhatsApp,
em evento em abril. No entanto,
o aplicativo (assim como seus
semelhantes) não foi pensado
estritamente para empresas. Crí-
ticos de tecnologia dizem que o
aplicativo tem falhas no sistema
de segurança. Isso pode ser es-
pecialmente preocupante para
empresas que trocam informa-
ções sigilosas ali. Procurados
para falar da segurança do aplica-
tivo, representantes do What-
sApp não se manifestaram.

WhatsApp
se torna
ferramenta
de trabalho
Cada vez mais empresas usam aplicativo de
mensagem rápida para conectar funcionários
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Apesar de as operadoras de te-
lefonia móvel dizerem que es-
tá longe o dia em que os brasi-
leiros aposentarão a tradicio-
nal mensagem de texto (ou
SMS), os serviços de mensa-
gem instantânea vêm ganhan-
do cada vez mais espaço. Bas-
ta olhar de relance os dedos
velozes no metrô, nas salas
de espera dos consultórios
médicos ou até no trabalho. A
ideia do bate-papo contínuo
– permitido por simples apli-
cativos em smartphones –, de-
finitivamente, pegou.
E não só entre amigos, ou entre
pais e filhos. Além das Famílias
Silvas, Soares ou Pereiras, mui-
tos grupos com finalidade cor-
porativa têm surgido no What-
sApp, um dos aplicativos mais
populares no mundo e no Bra-
sil. As que têm DNA digital, em
particular, são as que tiram pro-
veito do aplicativo.

A brasileira Easy Taxi, dona
de um aplicativo que serve para
pedir táxi, tem 28 grupos no
WhatsApp. Há a turma dos dire-
tores, do marketing, do pessoal
de desenvolvimento de proje-
tos... “Ele é indispensável para a
gestão das minhas equipes, que
estão espalhadas por dez paí-
ses, em 20 cidades diferentes”,
diz o presidente da empresa,
Tallis Gomes.

O executivo não vê o aplicati-
vo como um substituto do
e-mail ou do telefone, mas acre-
dita que não há meio melhor pa-
ra se comunicar rapidamente
no celular. “Eu até vejo quando
meu sócio leu ou não a mensa-
gem.” (O WhatsApp tem uma
função que informa o horário
da última visita ao programa. )

É uma questão de praticidade
que tem mudado a dinâmica de
algumas companhias. Em vez
de mandar os 17 números do car-
tão de crédito para a secretária
por e-mail, ou informá-los nu-
ma ligação, por exemplo, o
CEO da produtora digital Safa-
ri, Daniel Santos, manda a foto
do cartão de uma vez. Em outra
situação, no lugar de esperar
chegar à empresa para passar o
briefing de determinado clien-
te à equipe, ele envia a foto do
papel. A produtora tem cinco
grupos no WhatsApp: direto-
res, planejamento estratégico,
produção, criação e o batizado
de “we” (nós, em inglês), onde
os funcionários trocam piadas.

Hoje, 12 bilhões de mensa-
gens são trocadas dentro dos

grupos criados no WhatsApp,
que tem mais de 200 milhões de
usuários no mundo. A compa-
nhia que criou o aplicativo sabe
de usos em grupo que vão desde
atletas italianos que marcam o
jogo de basquete pelo progra-
ma até policiais que investigam
crimes. Mas a capacidade de
permitir a formação de grupos
em aplicações, no entanto, não
é novidade. Vários serviços de
e-mail, como os do Yahoo e do
Google, oferecem essa possibili-
dade há anos. A diferença é que
o WhatsApp e seus similares fo-
ram pensados completamente
para smartphone. Outros exem-
plos de aplicativos que permi-
tem a conversa com várias pes-
soas ao mesmo tempo são Ka-
kaoTalk e Kik Messenger.

A característica comum que
contribui para o crescimento
desses programas é a gratuida-
de ou o baixo preço. O What-
sApp cobra US$ 0,99 dos usuá-
rios de iPhone pelo download
do aplicativo e vai começar a exi-
gir o mesmo valor para assinatu-

ra anual de usuários de An-
droid.

Esse fácil acesso faz pratica-
mente certa a hipótese de um
dono de smartphone ter esse ti-
po de aplicativo no aparelho. Pa-
ra as empresas, é uma barreira a
menos a vencer – principalmen-
te para as pequenas e médias,
que não têm condições de entre-
gar a cada funcionário um
smartphone. É também uma al-
ternativa a ferramentas de co-
municação em grupo forneci-
das por grandes empresas de
tecnologias, que exigem um or-
çamento mais robusto.

Renata Mendes, dona de uma
clínica de aparelhos para sur-
dez baseada em Belo Horizon-
te, optou pelo WhatsApp para
conversar com as fonoaudiólo-
gas que saem para trabalho de
campo. Alguma dúvida surgida
durante a visita a um médico,
por exemplo, é esclarecida na
mesma hora. Lá, há dois grupos,
sendo um deles apenas com as
sete mulheres da empresa, on-
de os assuntos ultrapassam o
trabalho. “Agora mesmo estou
recebendo várias mensagens”,
disse a executiva, após o expe-
diente, durante conversa por te-
lefone.

Disponível 24h. Para Carlos
D’Andréa, professor do departa-
mento de comunicação da
UFMG e pesquisador de redes
sociais, o WhatsApp é o “sinto-
ma claro da era da hipersociabi-
lidade”. Isso porque ele agrega
à função de SMS vários recur-
sos de redes sociais ou de men-
sageiros antes restritos à desk-
tops (como os emoticons e o avi-
so de que “a pessoa está digitan-
do” do antigo MSN Messen-
ger).

Um dos lados negativos, na
avaliação dele, é a disponibilida-
de integral da pessoa. “É mais
uma camada de demanda que
você acrescenta ao simples fato
de ter celular e já poder ser en-
contrado a qualquer momen-
to.” Soma-se a isso a necessida-
de de resposta imediata que es-
ses aplicativos criam. Deixar pa-
ra responder depois – seja para
refletir melhor sobre o que vai
digitar ou porque você está ocu-
pado naquele momento – pode
passar a impressão de estar ig-
norando o colega. O horário em
que leu a mensagem (recurso
também presente no Facebook
Messenger) delata.
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