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● Projeto
Entre janeiro do ano passado e abril
deste ano, a GE desenvolveu na comu-
nidade Santa Marta (RJ), um projeto-
piloto da “mochila da saúde”– um kit
com 13 equipamentos médicos portá-
teis. Durante o período, foram visita-
dos mais de 100 moradores da região,
que passaram por uma avaliação ge-
ral de saúde e fizeram exames cardio-
vascular, pulmonar, obstétrico e abdo-
minal, entre outros. A iniciativa rece-
beu apoio da New Cities Foundation.

● Sinal
Um dos grandes desafios para aten-
der comunidades carentes é a qualida-
de do sinal da telefonia móvel, que
não costuma ser boa nessas áreas.
Em 30 semanas, a equipe da “mochila
da saúde” fez visitas que permitiram a
detecção, em minutos, de 20 diferen-
tes tipos de doenças, incluindo hiper-
tensão e diabetes. A equipe era forma-
da por 11 profissionais de saúde.

O celular pode revolucionar o
tratamento de doentes.
Num momento em que o

Brasil enfrenta a polêmica do pro-
grama Mais Médicos, que gerou tan-
to atrito entre entidades profissio-
nais e governo, e em que as segura-
doras privadas recusam contratos
individuais, os definidores de políti-
cas públicas praticamente não dis-
cutem como a tecnologia ajudaria a
resolver problemas do setor.

A principal aplicação da saúde mó-
vel, também chamada de m-health,
é o monitoramento de pacientes
com doenças crônicas, como diabe-

tes, hipertensão e bronquite. Um medi-
dor de glicose pode ser ligado ao tablet
ou celular, que envia um aviso ao médi-
co caso a medição fique fora do espera-
do. Aparelhos como balanças e medi-
dores de pressão e oxigênio também
funcionam desse jeito, conectados.

Um aplicativo instalado no smart-
phone do paciente é capaz de lembrá-lo
de tomar remédio, medir pressão ou
praticar atividade física. Tecnologias
simples, como mensagens de texto, po-
dem ser usadas para disparar lembretes
aos pacientes, avisando-os, por exem-
plo, da consulta ou do exame marcado.

Na semana passada, participei de um

painel sobre saúde móvel na Future-
com, evento sobre telecomunicações
que aconteceu no Rio. Valter Wolf, dire-
tor da GSM Association, afirmou que a
adoção de tecnologias móveis na saúde
poderia ampliar o atendimento para
mais de 28 milhões de pacientes no Bra-
sil até 2017. Os beneficiados seriam
principalmente os mais pobres e os por-
tadores de doenças crônicas.

Com isso, seria possível economizar
US$ 17,9 bilhões. Se não forem toma-
das medidas para incentivar a saúde
móvel, no entanto, os beneficiados se-
riam somente 3 milhões, e o retorno
financeiro ficaria em US$ 1,5 bilhão.

A GSMA é uma associação que reúne
operadoras de telecomunicações. Elas
têm grande interesse em desenvolver
esse mercado. A Telefônica, por exem-
plo, comprou em fevereiro a Axismed,
empresa brasileira de monitoração e
atendimento remoto de pacientes.

As operadoras precisam aumentar os
investimentos para ampliar a capacida-
de de suas redes, e não têm conseguido
contrapartida necessária em aumento
de receita. Por isso, querem estender
sua atuação a outros tipos de serviços.
É o caso da saúde móvel.

Existem várias barreiras a serem ven-
cidas para o seu crescimento no Brasil.
Atualmente, médicos não podem pres-
crever medicamentos sem consulta pre-
sencial. Além disso, o sistema brasilei-
ro incentiva tratamentos individuais e
prescrição de remédios no lugar de cui-
dados preventivos contínuos. É preci-
so ainda definir padrões de interopera-
bilidade para as soluções nessa área.

Ironicamente, a própria deficiência
dos serviços de telecomunicações po-
de ser uma barreira à saúde móvel, prin-
cipalmente em comunidades remotas
e de baixa renda.

Inovação
nos negócios
surge em rede
Casos brasileiros revelam que novos produtos e serviços nascem
da interação com clientes, fornecedores e a própria comunidade
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De onde vêm os novos produ-
tos e serviços? A ideia de que
eles surgem de grupos de pes-
quisadores trancados em seus
laboratórios está ultrapassada.
A inovação aparece da intera-
ção da empresa com universida-

des, centros de pesquisa, clien-
tes, fornecedores e com a pró-
pria comunidade.

A inspiração pode vir tam-
bém de outros mercados.
Quem consegue identificar de-
manda por seus produtos numa
área que não costuma atender
tem grandes chances de am-

pliar vendas. Os casos a seguir
foram retratados no livro Inova-
ção em cadeias de valor de gran-
des empresas: 22 casos, da Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI).

Nacionalização. A GE nacio-
nalizou a produção da locomo-

tiva AC44. O grande desafio foi
desenvolver fornecedores lo-
cais de componentes, ante a
falta de experiência recente da
indústria brasileira nessa área.
A saída foi trabalhar com em-
presas de outras áreas, como a
de autopeças e metalomecâni-
ca pesada.

O projeto recebeu um inves-
timento de US$ 26 milhões em
cinco anos. Parte desses recur-
sos foi para a capacitação de 56
fornecedores locais. O caso é
um exemplo de como projetos
de grandes empresas têm im-
pacto em empresas menores.

“Atingimos um índice de
63% de nacionalização, dois
pontos acima da meta”, afirma
Rogério Guimarães Mendon-
ça, presidente da GE Transpor-
tation para a América Latina.

Expansão. A Braskem enxer-
gou uma oportunidade de am-
pliar o uso de plásticos no setor
de construção civil. Por ser uma
empresa do grupo Odebrecht,
pode parecer uma decisão natu-
ral. Mas isso não facilitou tanto
assim. “As empresas são muito
descentralizadas”, disse Pa-
trick Teyssonneyre, diretor de
inovação em polímeros da Bras-
kem na área de polímeros.

Um dos produtos lançados
pela Braskem foi o bubbledeck,
esferas de plástico para lajes le-
ves. Essas esferas são incorpora-
das nas lajes de concreto, entre
duas telas metálicas soldadas,
com redução de 35% do peso. A
tecnologia era dinamarquesa, e
tinha dificuldade de entrar no
Brasil. Teyssonneyre destaca a
importância da parceria com
clientes – como a BubbleDeck
e, no caso das telhas de PVC,
com a Precon – para o sucesso
de sua estratégia.

A Braskem trabalha junto à
Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) para o de-
senvolvimento de uma norma
nacional para o bubbledeck.

Exportação. A Klabin criou em-
balagens de papel ondulado pa-
ra exportadores de frutas. O de-
safio era criar um produto que
cumprisse as normas sanitárias
internacionais, facilitasse a con-
servação e o transporte das fru-

tas e ainda fosse competitivo.
A empresa teve de trabalhar

com os clientes para que o novo
design das embalagens funcio-
nasse. O novo design permitiu
maior ventilação entre as emba-
lagens, o que reduziu em 25%
seutempodepermanêncianotú-
nel de resfriamento.

“Nunca tivemos uma proxi-
midade tão grande com a cadeia
de valor”, afirmou Carlos Au-
gusto Santos, gerente de Pesqui-
sa e Desenvolvimento da Kla-
bin. “Conseguimos desenvol-
ver um produto capaz de com-
petir com o importado.”

Monitoramento. O centro de
operações que a IBM desenvol-
veu para a prefeitura do Rio de
Janeiro é diferente de outros
centros de cidades inteligentes
que a empresa instalou. Ele tem
várias funções integradas, en-
quanto outros centros são mais
especializados.

No centro do Rio, 70 pessoas
monitoram a operação da cida-
de, com informações de câme-
ras e outros dispositivos de con-
trole, e identificam a possibili-
dade de ocorrência de inciden-
tes. Segundo a IBM, o sistema
reduziu em 30% o tempo de res-
posta a emergências. “O inova-
dor, nesse caso, foi pensar no
evento”, disse Antonio Carlos
Dias, diretor de cidades inteli-
gentes da IBM Brasil.

Demanda. Os Microsoft Inno-

vation Centers (MICs) são uma
solução brasileira exportada pa-
ra o mundo. A ideia da criação
desses centros de treinamento
nasceu em 2001, da necessida-
de de a empresa fomentar o uso
de suas plataformas de softwa-
re no País. Atualmente, existem
12 centros no Brasil e 100 ao re-
dor do mundo.

“A Índia hoje tem mais MICs
que o Brasil”, destacou Paulo Iu-
dicibus, diretor de Inovação da
Microsoft. Ao oferecer forma-
ção gratuita a programadores,
os MICs incentivam a inovação
e o empreendedorismo.

Sustentabilidade. Lançado em
2010, o Programa Amazônia, da
Natura, tem impacto social po-
sitivo, ao mesmo tempo que é
essencial para a empresa. “O ob-
jetivo foi estimular a economia
da floresta em pé, de negócios
sustentáveis”, afirmou João
Paulo Ferreira, vice-presidente
de Redes da Natura.

Com o programa, a Natura
buscou garantir o fornecimen-
to de matérias-primas da Ama-
zônia. O programa apoia as co-
munidades locais, para que seu
trabalho não tenha impacto am-
biental negativo, para que elas
tenham condição de escoar sua
produção.

Apresentação. A Basf cons-
truiu em São Paulo uma Casa
de Eficiência Energética (Ca-
saE). O objetivo é incentivar a
adoção de produtos e técnicas
que proporcionam redução de
consumo de energia. Os mate-
riais adotados também dimi-
nuem a produção de resíduos
na construção.

Além da Basf, a CasaE contou
com 18 parceiros. “Se não fosse
por essas parcerias, a casa pode-
ria ter se transformado num
mero showroom de produtos
da Basf”, disse Antonio Carlos
Lacerda, vice-presidente sê-
nior da empresa. A casa usou
blocos de poliestireno expandi-
do (isopor) que ajudam no iso-
lamento térmico. As tintas e os
vernizes também ajudam no
controle da temperatura. En-
tre os parceiros, estão a Philips,
que forneceu as luminárias, e a
Atlas, que instalou o elevador.

Modelo. Centro de operações no Rio, desenvolvido pela IBM, tem funções integradas

Saúde móvel
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● Resultados
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“Atingimos um índice de
63% de nacionalização, dois
pontos acima da meta.”
Rogério Guimarães Mendonça,
PRESIDENTE DA GE TRANSPORTATION

PARA A AMÉRICA LATINA

“Nunca tivemos uma
proximidade tão grande
com a cadeia de valor.”
Carlos Augusto Santos
GERENTE DE P&D DA KLABIN

“O objetivo foi estimular a
economia da floresta em pé,
de negócios sustentáveis.”
João Paulo Ferreira
VICE-PRESIDENTE DE REDES DA NATURAA ut
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