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 O Google, maior ferramenta de busca na Internet, voltou seus olhos para o Brasil e incorporou 
a Akwan Information Technologies, empresa de tecnologia de busca, oriunda da UFMG. Os 
fundadores, professores Nívio Ziviani, Berthier Ribeiro-Neto e Alberto Lender, além do ex-
professor Ivan Moura Campos, são todos do Departamento de Ciência da Computação da 
universidade mineira.  
 
Segundo Ziviani, o que chamou a atenção do Google foi a trajetória comum às duas empresas. 
Além, é claro dos produtos: a tecnologia de busca Todobr (usada por importantes portais 
brasileiros como UOL e IG), e de busca corporativa (usada em intranet, com clientes como o 
Grupo Abril e a Bolsa de Valores de São Paulo). "Nosso DNA é o mesmo. A mesma relação que 
o Google tem com a Universidade de Stanford, a Akwan tem com a UFMG. Seus fundadores 
saíram do departamento de Ciências da Computação de lá", conta.  
 
A Akwan é resultado da boa experiência que o grupo já teve anteriormente com o Miner, outra 
ferramenta de busca, comprada em 1999 pelo Grupo Folha Abril. A primeira ferramenta foi 
fruto de um trabalho de mestrado de Vitor Ribeiro, orientando de Ziviani.  
 
As negociações com o Google duraram nove meses, embora os dois grupos já se conhecessem 
informalmente. "Publicamos nos mesmos periódicos científicos", conta o professor. Segundo 
ele, a experiência da Akwan não é isolada. "Existem vários grupos no país com potencial muito 
grande para gerar software e tecnologia de ponta. A gente espera que nossa história possa dar 
uma luz, abrir caminhos e ser replicada em muitos outros lugares", diz.  
 
"Certamente este caso é uma exceção, no sentido de excepcional. Ela reuniu alguns dos 
melhores nomes da ciência da computação do Brasil - e da América Latina, dada a presença do 
chileno Ricardo Baeza-Yates", afirma o professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, 
Roberto Ierusalimschy. Ele foi um dos pesquisadores do projeto Lua, uma linguagem de 
programação para plataforma .NET . Desenvolvida em parceria com a Microsoft , empresa de 
softwares, o Lua já é usado em aplicativos não só pela própria empresa, mas também pela 
Lucas Arts Enterteinment, entre outras.  
 
O projeto da PUC-Rio, que recebeu US$ 15 mil durante a primeira fase, já está em outra 
etapa, sob a coordenação de Ierusalimschy. "É uma espécie de continuação do projeto 
anterior. Também é ligado ao Lua, mas de forma mais indireta", explica.  
 
A PUC é uma das 17 universidades com um Centro de Competência da Microsoft instalado. A 
proposta, segundo o diretor de estratégia .NET da Microsoft Brasil, Marcos Pinedo, é investir na 
formação. "O Brasil é um dos países que são aposta no setor de Engenharia de Software. 
Estamos muito bem na área de pesquisa, mas sinto que tem diminuído o número de alunos na 
área de TI", diz. Além dos centros, a empresa também oferece bolsas para pesquisadores 
selecionados no mundo todo através do programa MS Research. (Clique aqui para saber quais 
pesquisadores já receberam o financiamento.).  
 
Parceria empresas e universidade 
Assim como a PUC-Rio, outras instituições de ensino também têm parceria com grandes 
empresas de tecnologia. O chefe do Departamento de Sistemas de Computação da Unicamp, 
professor Guido Araújo, explica que há dois tipos mais comuns de relação. A primeira delas é 
um convênio diretamente com as instituições. Neste caso, o investimento da empresa é 
revertido em benefícios fiscais, dentro do previsto pela Lei de Informática (Lei 8.248).  
 
A Motorola, fabricante de celular, desenvolve um programa de treinamento em algumas 
universidades brasileiras desde o ano 2000. Graças aos bons resultados da UFSC neste 
projeto, ela foi uma das instituições a firmar um convênio mais amplo com a empresa.  
 
Através do acordo, foi montado na UFSC um laboratório de ensino e doada toda a infra-
estrutura de desenvolvimento.  



Além disso, a Motorola destina bolsas para os alunos envolvidos na pesquisa. "Funciona como 
um estágio remoto com os professores como supervisores", conta o professor do 
Departamento de Informática e Estatística da UFSC, Ricardo Pereira e Silva, que atua no 
projeto. A parceria já rendeu softwares como o de teste de celulares. Alguns dos estagiários da 
universidade já foram contratados para trabalhar na empresa.  
 
Outro modelo de parceria, citado pelo professor da Unicamp, é o mais adotado no Vale do 
Silício (região onde se concentram as empresas de informática), na Califórnia, Estados Unidos. 
Pequenas empresas formadas por ex-alunos ou doutorandos e que ficam, na maioria dos 
casos, localizadas perto das universidades, recebem uma injeção de capital privado.  
 
O C.E.S.A.R é um destes exemplos. Criado em 1996, ele tem em seu conselho diretor 
professores do Centro de Informática da UFPE e uma boa carteira de clientes. Entre eles, a 
CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco). Com ela e o ITA, o C.E.S.A.R está 
desenvolvendo o que eles chamam de Projeto Aviãozinho. A intenção é construir justamente 
um aviãozinho que possa fazer inspeção nas linhas de transmissão de energia. Atualmente, 
para realizar esse trabalho de inspeção são necessários um helicóptero, piloto e um técnico 
para olhar as linhas e observar se são precisos reparos. Com o aviãozinho fotografando a 
linha, a informação é enviada diretamente a um centro de processamento que indicará se a 
manutenção é requerida ou não. Entre outros clientes do C.E.S.A .R está a CPM, uma empresa 
de soluções tecnológicas empresariais.  
 
Direcionamento da pesquisa 
Se por um lado o país está discutindo atualmente a Lei de Inovação a fim de promover a 
aproximação das universidades com o setor produtivo, a dúvida que pode surgir é se o 
"patrocínio" de algumas empresas não limitaria a pesquisa. "Não acho limitante para a 
pesquisa ter o patrocínio privado. A pesquisa sem visão mercadológica não passa de invenção. 
A inovação só se concretiza se houver interesse do mercado e ter parceiros neste sentido é 
extremamente importante", diz Eduardo Peixoto, gerente executivo do C.E.S.A .R.  
 
O professor da Unicamp, Guido Araújo, afirma que normalmente o contrato com as empresas é 
bastante negociável. "Normalmente a propriedade intelectual é fracionada. Há casos em que a 
patente é apenas da universidade e ela fica somente com parte dos royalties", explica. De sua 
experiência na UFSC, o professor Ricardo diz nunca ter havido conflito. "Não me sinto limitado, 
porque me dedico às atividades da Motorola e também às minhas pesquisas de interesse. Se o 
programa ou a parceria limitasse a pesquisa, teria um ônus pesado para a instituição", diz. 
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