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Especial | I n ova ç ã o

Altus foi pioneira no período da reserva de mercado
De São Paulo

Nos anos 1980, quando o Bra-
sil penava com a reserva de mer-
cado na área de informática, os
engenheiros eletrônicos Ricardo
Felizzola e Luiz Gerbase funda-
ram a Altus a partir do desenvol-
vimento de um controlador pro-
gramável. A Altus desenvolve há
30 anos tecnologia própria para
automação e controle de proces-
sos industriais.

A inovação de fazer um produ-
to com custo e tecnologia com-
petitivos, direcionado a um mer-
cado incipiente, deu origem a

um negócio que adotou o con-
ceito como filosofia e culminou
com a chegada, este ano, ao Bo-
vespa Mais, segmento de acesso
das empresas de menor porte à
BM&FBovespa com necessidades
de governança similares ao de
empresas abertas. A medida é in-
centivada pelo BNDESPar, que
aportou R$ 17,5 milhões na em-
presa em 2011. “Financiamento é
fundamental para a inovação”,
diz Felizzola, sem ter definida a
data da abertura de capital.

A empresa foi uma das 22 em-
presas selecionadas pela Confe-
deração Nacional da Indústria

(CNI) como exemplos de inova-
ção em cadeias de valores — e a
menor delas. Sua história acu-
mula iniciativas inovadoras em
produtos, processos, parcerias e
estilo de fazer negócios. Ao fin-
dar a reserva de mercado, com fa-
turamento em torno de US$ 2 mi-
lhões, a empresa buscou muscu-
latura para enfrentar a concor-
rência com capital e profissiona-
lização. Como resultado, o BN-
DES entrou na sociedade em
1992 e a Altus foi a primeira a
conquistar a certificação ISO
9001 no Rio Grande do Sul.

No mesmo ano, abriu filial na

Alemanha para se manter atuali-
zada no quesito desenvolvimen-
to. Ao fim da década, quando pas-
saram a vigorar no país políticas
de incentivo à produção, fundou
uma segunda empresa, Te i c o n ,
para atuar na integração de pro-
dutos em soluções completas.

A partir de 2000, a Altus desen-
volveu sua terceira geração de
controles, com capacidade de
descentralização. Tentou promo-
ver oferta pública da Teicon em
2007 e a ideia foi sepultada pela
crise. “Mas aprendemos muito
sobre como fazer a empresa cres-
cer e capitalizar”, diz Felizzola.

Uma das chaves é parceria com
empresas como a indiana Mes -
sung, comprada pela Mitsubishi
no ano passado, que gerou a li-
nha Nexto, a quarta geração de
controladores da marca, progra-
máveis e com características co-
mo arquitetura aberta e redun-
dância de fontes e redes que com-
porá as dez primeiras platafor-
mas da Pe t r o b r a s para o pré-sal,
depois de ter desbancado concor-
rentes como Siemens e GE.

O produto, apresentado em
2011, consumiu quatro anos de
desenvolvimento e foi premiado
o ano passado pelo IF Design, na

Alemanha. A proximidade com a
Messung rendeu outra parceira,
a sueca B e i j e r, líder em controla-
dores programados na Escandi-
návia, que passou de represen-
tante a integradora dos produtos
Altus em projetos mundiais e, es-
te ano, tornou-se sócia da empre-
sa, com participação de 15%.

A Teicon, depois de atingir pi-
co de faturamento de US$ 150
milhões anuais com prestação de
serviços, abriu espaço para a HT
Micro em parceria com a coreana
Hana Micron para a construção
de uma fábrica de semiconduto-
res em São Leopoldo (RS). (MF)

Te l e c o m u n i c a ç ã o I nv e s t i m e n t o s
incluem fibra óptica e fios de cobre

O p e ra d o ra s
t rabalham
para ganhar
veloc idade
Paulo Brito
Para o Valor, de São Paulo

A velocidade da banda larga
vem evoluindo com grande rapi-
dez no Brasil: conexões de 100 me-
gabits por segundo eram impen-
sáveis para residências nos anos
90, mas hoje podem ser contrata-
das em várias cidades brasileiras e
nada indica que o limite de veloci-
dade esteja sendo alcançado: no
laboratório de comunicações ópti-
cas do CPqD, em Campinas, foi fei-
ta em março deste ano uma trans-
missão experimental de ida e volta
a São Paulo, por meio de fibra ópti-
ca, que atingiu 2 terabits por se-
gundo. Nessa velocidade, será pos-
sível transmitir dez filmes comple-
tos em alta definição num único
segundo, afirma Julio César Rodri-
gues de Oliveira, gerente de Siste-
mas Ópticos do órgão.

Por fibra óptica, fios de cobre ou
pelo ar, as velocidades vêm au-
mentando graças a inovações que
engenheiros e pesquisadores pro-
gressivamente levam para o mer-
cado. Janilson Bezerra, diretor de
Inovação da TIM, explica que o pa-
drão 4G é uma delas: “Nosso desa-
fio sempre é colocar cada vez mais
bits em cada hertz”. Para isso, uma
das coisas que a empresa fez foi
implantar a tecnologia de comu-
nicação MIMO, que permite aos
usuários transmitir e receber da-
dos de múltiplas antenas simulta-
neamente. “O resultado é um au-
mento na velocidade de comuni-
c a ç ã o”, diz Bezerra.

E há outras inovações sendo im-
plantadas para aumentar a veloci-
dade da comunicação de dados
em dispositivos móveis, revela o
diretor da TIM; uma delas, a com-
binação de ondas portadoras de si-
nais. Para atender a uma quantida-
de de clientes cada vez maior nos
grandes centros urbanos, Bezerra
revela que a TIM ainda terá de im-
plantar mais inovações — incluin -
do a possibilidade de comparti-
lhamento de antenas e de equipa-
mentos de transmissão com ou-
tras operadoras e a implantação de
células de telefonia cada vez me-
nores, nas quais coexistem os pa-
drões 3G e 4G mais o wi-fi: “Esse é o
conceito de redes heterogêneas,
que devemos implantar para fun-
cionamento já em 2014”, diz.

Inovação em tecnologia é tam-
bém o trunfo da GVT para manter
e ganhar clientes de banda larga,
diz Marco Lopes, vice-presidente
da marketing da empresa. “Desde
a abertura da empresa 12 anos
atrás apostamos numa infraestru-
tura moderna e inovadora para le-
var serviços de maior qualidade:
utilizamos fibra óptica nos nossos
backbones, anéis metropolitanos
e fazemos a instalação de equipa-
mentos bem próximo à ‘última
m i l h a’, para garantir qualidade e
v e l o c i d a d e”, diz. Hoje, acrescenta,
a velocidade média da banda larga
no Brasil é de 2,3 Mbps, “enquanto
a nossa é de 12Mbps — maior do

que a média no Japão”. E não há co-
mo oferecer menos sem perder
mercado: segundo Lopes, o cliente
demanda cada vez mais velocida-
de para acesso a conteúdos de
grande densidade digital, como ví-
deos nas mais variadas resoluções.

Na cidade de São Paulo, lembra
Lopes, a empresa pode oferecer
25Mbps como velocidade mínima
porque seus equipamentos geral-
mente ficam a no máximo 200 me-
tros dos endereços dos clientes, e
assim a perda de intensidade do si-
nal é pequena; a velocidade máxi-
ma é de 150 Mbps. Atualmente, a
GVT tem cerca de 9 milhões de
clientes com acesso à banda larga.

Os clientes de banda larga fixa
também são disputados pela Tele -
fônica Vivo, que já instalou 1,8 mi-
lhão de acessos com fibra óptica,
aos quais 150 mil usuários já estão
conectados, diz Ari Falarini, dire-
tor de serviços ao cliente da com-
panhia. “São muitas as vantagens
que se pode oferecer na conexão
com a fibra óptica — para começar,
maior velocidade e mais serviços
na mesma conexão, maior confia-
bilidade no serviço. No mundo in-
teiro, as empresas de telecomuni-
cações estão nesse caminho.”

Na banda larga sem fio, a inova-
ção que acaba de chegar, segundo
ele, é o padrão 4G, cuja velocidade
pode alcançar 100 Mbps, enquan-
to a máxima anunciada pelas ope-
radoras para a 3G era de 1 Mbps.
Até agora, a Vivo já levou esse pa-
drão para 3200 cidades e o 4G para
52, diz o diretor. E embora haja
uma clara migração dos usuários
para os dispositivos móveis, Falari-
ni lembra que continuará havendo
demanda de aplicações para a
banda larga fixa — incluindo a co-
nexão entre as antenas da rede ce-
lular: “Veja que entre 2011 e 2012 o
tráfego da nossa banda larga fixa
subiu 40%”, afirma.

Na Oi, as inovações têm diver-
sas origens, entre elas os acordos
de pesquisa e desenvolvimento
celebrados com instituições de
ciência e tecnologia, diz Abel Ca-
margo, diretor de desenvolvi-
mento e gestão de novos negó-
cios. Hoje, há cerca de 50 pesqui-
sadores trabalhando em projetos
para a empresa. Mas há inova-
ções que chegaram aos clientes
da Oi por meio de aquisições, co-
mo a rede de hot spots da Oi Wi
Fi. Por meio dela, os clientes aces-
sam a banda larga mesmo quan-
do estão fora de casa. A rede era
da Ve l o x , empresa adquirida em
2010, cobre o Brasil inteiro e os
clientes se conectam a ela com os
mesmos dados de acesso utiliza-
dos em casa. “Esses pontos estão
em aeroportos, cafeterias da rede
Starbucks e outros locais públi-
cos”, diz Camargo. “Nossa rede
representa 94% dos hot spots pú-
blicos do Brasil”, lembra ele. Para
localizar o mais próximo desses
quase 500 mil pontos, basta usar
um aplicativo da Oi disponível
para smartphones.

Processo incorpora ideia de clientes
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

As grandes operadoras de tele-
com estão incentivando e apro-
veitando melhor as ideias que
podem impactar seus produtos,
serviços e processos e, nos últi-
mos dois anos, ampliaram o foco
na estruturação de iniciativas
voltadas ao desenvolvimento da
inovação com apoio de clientes,
parceiros e colaboradores.

A Te l e f ô n i c a trouxe para o Bra-
sil em 2011 seu Centro de Inova-
ção, iniciativa mundial criada
um ano antes. A comunidade Be-
tas também foi implementada
pela TIM há dois anos para reu-
nir, nas redes sociais, jovens dis-
postos a colaborar com o proces-
so de criação da companhia. A
Oi, por sua vez, colocou no ar em
sua intranet a ferramenta Merca-
do de Ideias no ano passado, com
campanhas para estimular a ino-
vação entre os colaboradores.

O Centro de Inovação da Telefô-
nica surgiu com o nascimento da
Telefônica Digital, organização
criada para inovar e oferecer solu-
ções onde normalmente a opera-
dora não entra, descreve o diretor
do centro, Pablo Larrieux. Isso in-
clui as áreas de vídeo, saúde e co-
municação máquina a máquina,
definidas como prioritárias pela
companhia e que exigem o desen-
volvimento de produtos específi-
cos. Sediada na Espanha, a Telefô-
nica Digital tem centros remotos
de desenvolvimento em Londres,
Tel Aviv, São Francisco e São Paulo.

Para não dispersar os esforços, o
processo de inovação adotado pe-
la empresa é disparado pela equi-

pe de marketing, que acumula co-
nhecimentos do mercado para de-
terminar necessidades e oportuni-
dades a serem atendidas. A meto-
dologia de inovação dirigida pelo
cliente exige acompanhar o dia a
dia do usuário típico, segundo o
perfil definido, no ambiente que se
quer utilizar para conhecer me-
lhor o seu comportamento. “É difí-
cil perguntar para o cliente o que
ele quer”, diz Larrieux.

O time de 30 profissionais inclui
três especialistas em experiência
do cliente, cujas observações vão
ajudar a desenhar o processo de
ideação e a desenvolver parte de
interação do cliente com o produ-
to ou serviço prototipado, que re-
torna ao usuário para refinamen-
to. Um dos resultados desse pro-
cesso é o VivoPlay, produto desen-
volvido no Brasil que permite as-
sistir TV no celular e no PC.

A TIM, por sua vez, usa as redes
sociais como um dos instrumen-
tos estratégicos para ouvir a pala-
vra do cliente em profundidade
em grupos de discussão on line.
“Mas é preciso um ouvido especial
e afinado para entender os in-
sights e ver como eles podem se
casar com nossas capacidades tec-
nológicas”, diz o diretor de mar-
keting Roger Solé. Os fornecedo-
res e o benchmark mundial tam-
bém são fontes de ideias e inspi-
ram tendências como a fusão en-
tre aplicativos, serviços de inter-
net, telecomunicações e mídia.

Segundo Roger, o surgimento
do TIM Beta é melhor exemplo da
estratégia. O plano criado em cola-
boração com jovens presentes em
comunidades nas redes sociais, os
Betas, e foi lançado em 2011. A fan

page da comunidade no Fa c e b o o k ,
que reune usuários da oferta e
“wannabes”  — os “s e m - c h i p” que
desejam entrar no plano — já con-
ta com mais de meio milhão de
participantes. O plano tem ainda
canal no Yo u Tu b e e perfil no Goo -
gle+. O projeto nasceu da ação
“Seu ouvido vale um chip”, desen-
volvida nas redes Orkut e Facebo-
ok em 2010, para reunir jovens an-
tenados que testariam serviços ex-
clusivos em primeira mão.

O aplicativo permitia que in-
ternautas desafiassem uns aos
outros em brincadeiras e rendia
um chip após três vitórias com a
oferta piloto — a cada três novas
vitórias, o ganhador levava mais
um chip para oferecer a um ami-
go na rede. Os nove participantes
mais influentes apresentaram
suas avaliações em reunião na
empresa e o plano acabou forma-
tado com serviços ilimitados
com cobranças por dia de uso.

O serviço TIM Music também
foi lançado com o mesmo siste-
ma de cobrança primeiro para o
grupo, que hoje conta com re-
quintes como loja virtual para a
venda aparelhos exclusivos com
o serviço embarcado — o ingres-
so no grupo depende de convite
de outro membro participante.
“Se for massivo não interessa pa-
ra o jovem”, diz Roger.

Na Oi, a iniciativa de incenti-
var a inovação interna começa
com o registro das ideias na fer-
ramenta. O passo seguinte do
programa Inova é o crivo da co-
munidade. Todos os funcioná-
rios podem votar na sugestão e
as mais votadas são avaliadas na
fábrica incremental, para ideias

D I V U LG A Ç Ã O

Marco Lopes, vice-presidente de marketing da GVT: “Velocidade média da banda larga no Brasil é de 2,3 Mbps, enquanto a nossa é de 12 Mbps”

do dia a dia, ou na exploratória,
para aquelas de aplicação mais a
médio ou longo prazo. O pro-
grama define ciclos trimestrais
temáticos para direcionar a cria-
tividade do time.

Até agora, foram abordados os
temas produtos e serviços, expe-
riência do cliente, eficiência ope-
racional e nova cultura e compor-
tamento. Renderam, respectiva-
mente, ideias como a criação do
aplicativo para smartphones para
compra de recarga para pré-pago,
o Oi Recarga, que já atingiu 50
mil downloads; acordos de roa-
ming internacional para Wi Fi;
uso de motos pela equipe de cam-
po, atualmente em processo de
implementação; e proteção de
impressão por senha.

A área do executivo responde
por inovação e novos negócios e se
encarrega de desenvolver e im-
plantar produtos e serviços de va-
lor adicionado. Um dos exemplos
é a própria rede Oi Wi Fi, inovação
desenvolvida em conjunto com a
rede FON, com quem a operadora
tem parceria para uso gratuito de
Wi Fi em mais de 11 milhões de
hotspots no exterior, além dos 150
mil no Brasil. O processo de forma-
tação da oferta começou em 2010
com a aquisição da Vex, concentra-
da em hotspots premiu. Depois de
fechar acordo com a FON, foi ne-
cessário adaptar a solução de rede
para cá, o que foi feito com apoio
de institutos de ciência e tecnolo-
gia no Brasil. “Sistemas desenvolvi-
dos especificamente para nossa re-
de já estão sendo exportados pelos
I C Ts ”, diz o diretor de desenvolvi-
mento e gestão de novos negócios
Abel Camargo.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2013, Especial: Inovação, p. F8.




