
Um Brasil
de ponta

POR FELIPE MARRA MENDONÇA

N
os Últimos tempos, China e
índia tornaram-se a bola da
vez no mundo da tecnologia.
Mas um outro competidor,
ainda que de forma tímida,

tem corrido por fora nesse jogo de bi-
lhões de dólares. O Brasil, o mesmo país
que até 1992 sofreu com a reserva de
mercado no setor, tem hoje empresas
que brigam de igual para igual com as
estrangeiras também no exterior. For-
necem para gigantes como Unisys, Mo-
torola e Viacom (dona da Paramount e
da MTV) e estão nos cinco continentes.

Sem depender da ajuda do governo, es-
sas empresas atuam com sucesso no mer-
cado internacional - tanto em software
quanto em hardware. O diferencial dos
produtos made in Brazil? A inovação. É o
caso das sete empresas selecionadas por
CartaCapital a partir de uma pesquisa fei-
ta com especialistas. Elas conseguiram
ser competitivas e têm planos ambicio-
sos para o futuro (leia mais a pág. 12). Iro-
nicamente, nesse mercado em que o Bra-
sil quer ser expressivo, predomina o gos-
to pelos nomes de empresas em inglês.

O diretor do Instituto de Tecnologia de
Software (ITS), Descartes Teixeira, acre-
dita que há fatores que sinalizam uma pre-
sença consistente de empresas brasileiras
no mercado exterior. "O Brasil já aparece

TECNOLOGIA
Sete empresas
inovadoras, do Recife
a Porto Alegre,
mostram que o País
pode competir em
igualdade com
os concorrentes no
exterior. E vencer
nos estudos internacionais, já está no jogo
e é para valer. De uns tempos para cá, com
uma posição mais clara do governo, que
colocou o setor na agenda política, as em-
presas vêm se qualificando."

Quem também defende que a presen-
ça da tecnologia nacional no exterior não
é passageira é Valério Veloso, diretor-pre-
sidente do Porto Digital, no Recife. "Isso
chegou para ficar, não tem como recuar",

SOLIDEZ. Teixeira e Veloso acreditam no avanço

diz. Para o executivo, as empresas estão
prontas, pois oferecem eficiência, custo
baixo e qualidade. "A má surpresa é que a
estratégia do governo tem sido a de atrair
grandes corporações para que venham e
exportem a partir daqui, como a IBM - e
isso arrisca destruir a empresa nacional."

O risco, segundo Veloso, está em não
criar condições para a integração da in-
dústria local com as grandes corporações.
"Temos tecnologia e inovações, mas não
temos a escala das grandes multinacio-
nais. As empresas nacionais lutam para
conseguir empréstimos mais baixos, en-
quanto as grandes arrecadam dinheiro
com a venda de ações em Bolsa", afirma.

Outro obstáculo é a formação de profis-
sionais - o número atual de engenhei-
ros especializados em Tecnologia da In-
formação (TI) é menor do que as vagas
disponíveis. De acordo com Veloso, "o
maior risco para o nosso sucesso é o pró-
prio sucesso. Podemos ter um apagão de
capital humano no curto prazo".

O governo, por sua vez, tem procurado
melhorar a competitividade das empre-
sas. O Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), que já
tinha um programa voltado ao setor de
software, lançou uma linha de crédito de
l bilhão de reais para os projetos de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D). No Mi-
nistério do Desenvolvimento, os números
são ambiciosos. O titular da pasta, Luiz

GARGALO "O maior risco para o nosso sucesso é o próprio sucesso. Podemos
ter um apagão de capital humano a curto prazo", diz Veloso, do Porto Digital
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Fernando Furlan, estabeleceu em 2004 a
meta de exportação de softwares de 2 bi-
lhões de dólares para 2007. No entanto, a
um ano do prazo estipulado, ainda não
existe uma metodologia para quantificar
quanto o Brasil exporta, segundo infor-
mação da assessoria do ministério.

Na parte financeira, os recursos do
BNDES poderão impulsionar os negócios.
Em fevereiro, o banco anunciou a criação
de um pacote de financiamentos para pes-
quisa, desenvolvimento e inovação. Um
dos diferenciais é a taxa de juro, de 6% ao
ano. "Antes essa taxa só era oferecida para
fármacos e software, mas percebemos que
P&D abrange vários setores", comenta De-
mian Fioca, vice-presidente do BNDES.
Outra linha será voltada à produção de
bens portadores de inovação.

Fioca cita uma previsão feita por João
Alberto De Negri, da Diretoria de Estudos
Setoriais do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA). Nos próximos dez
anos, se o Brasil mantiver a atual política
para o setor, a taxa de investimento em
P&D passará de 0,6% do PIB para 1,5%.
Parece pouco, mas é um porcentual mais
que considerável, levando-se em conta
que os países com maior nível de investi-
mento mantêm uma taxa de 2%.

TEMPEST
A pernambucana Tempest faz no mundo
virtual o que uma empresa de segurança
faria no mundo real. Seu trabalho é mo-
nitorar redes de grandes companhias e
protegê-las de ataques de hackers.

"Começamos no fim de 1999 como
uma empresa incubada no C.E.S.A.R,
que é um instituto no Recife. Éramos
três pessoas, sem dinheiro para o inves-
timento inicial. O C.E.S.A.R era o quar-
to sócio", explica Cristiano Lincoln, só-
cio e CEO da companhia.

Em 2002 a Tempest foi selecionada
pela Finep para participar de um fórum
de empresas de base tecnológica. De-
pois, ela passou por um processo de trei-
namentos para que tivesse condições de
atrair recursos de algum venture capital.
No ano seguinte, a Tempest conseguiu
deixar o C.E.S.A.R. e ter autonomia.

A forma encontrada pela empresa
para conquistar clientes estrangeiros foi

a busca de um parceiro no
exterior. O objetivo foi al-
cançado em 2005, depois de
uma apresentação de em-
presas do Porto Digital a in-
vestidores. O interessado foi
o grupo francês Net2S, uma
integradora de soluções para
os mercados financeiro, de
telecom e farmacêutico, que
começou a se dedicar mais à
área de segurança. "Os fran-
ceses perceberam que ofere-
cíamos outsourcing em segu-
rança, que é algo que já que-
riam fazer, e a um custo mui-
to bom. O negócio ficou in-
teressante para eles", diz Lin-
coln. A Net2S tornou-se só-
cia da Tempest, por meio de
uma joint venture, para con-
tratos fora do Brasil.

A vantagem de conseguir uma parcei-
ra forte como a Net2S é evitar os proble-
mas de se apresentar no exterior como
uma pequena empresa brasileira. "Em
janeiro deste ano, fechamos com o pri-
meiro cliente internacional, a Viacom,
dona da Paramount e da MTV. O custo é
imbatível. Consegui-
mos fazer um tra-
balho de quali-

SENHA. Dados guardados

pelo sistema da EverSystems

SEGURANÇA.

A Tempest, de

Lincoln, protege

a rede da

americana

Viacom

dade, com padrão interna-
cional", garante o CEO.

Lincoln acredita que o
próximo passo seja o esta-
belecimento do nome da
empresa no exterior. "Em
relação à competência, não
devemos nada. Isso anima
muito, dá toda uma segu-
rança", diz.

EVERSYSTEMS
Fundada em São Paulo, a
EverSystems é especializada
em soluções para transações
financeiras por meio de ca-
nais como caixas eletrôni-
cos, internet banking e ce-
lulares. Em 15 anos de mer-
cado, a empresa conseguiu
destaque também no mer-

cado internacional e agora se prepara para
atuar com mais força nos EUA. Raul Pa-
vão, diretor de marketing, conta que os
negócios começaram a ganhar corpo em
1993, com a criação de um sistema de en-
vio em tempo real de informações como
cotação de dólar e bolsa para pagers.

"De lá para cá, surgiram várias opor-
tunidades nos EUA, na América Latina
e na África. Um conjunto de fatores tor-
nou essa ascensão possível. O principal
deles é a avançada tecnologia bancária
brasileira. É um excelente cartão de vi-
sita no exterior", diz Pavão.

A EverSystems tem no currículo, por
exemplo, a implantação do projeto de

internet banking em Angola, do Banco
Africano de Investimentos. O aten-

dimento on-line do BROU, maior
banco do Uruguai, também foi
feito pela empresa brasileira.

Hoje, a EverSystems conta
com 260 funcionários, espalha-
dos por escritórios no Brasil, Ar-
gentina, Uruguai, Venezuela e
EUA. O faturamento em 2005
foi de cerca de 40 milhões de
reais. Os negócios no exterior
representam 38% dessa receita.

Agora a estratégia é apostar
mais fortemente no mercado
americano. Recentemente, o
FDIC, uma agência independente

CAPITAL DE INCENTIVO O BDNES lançou uma linha de crédito de l bilhão de
reais para os projetos de pesquisa e desenvolvimento com juros mais baixos
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do governo dos EUA, recomendou que
todas as instituições bancárias daquele
país adotassem um sistema de autentica-
ção dupla. A tecnologia une o que o usuá-
rio sabe, geralmente sua senha, com algo
que ele possui, como um cartão de segu-
rança. A diferença da solução desenvolvi-
da pela EverSystems é que a segunda par-
te da equação (algo que o cliente possui),
é um aplicativo contido no celular que
gera uma senha diferente a cada acesso.
A senha é válida durante um minuto.

"O mesmo aplicativo pode gerar senhas
para internet banking, acesso a caixas ele-
trônicos, entrada em redes de computa-
dores, até para bloqueio do computador,
tudo sem precisar carregar uma coleção
de cartões ou chaveiros", explica Pavão.

POSITIVO
INFORMÁTICA

Crianças americanas que
aprendem a ler e a escrever
em inglês com tecnologia
brasileira? Parece inacreditá-
vel, mas é o que a paranaense
Positivo Informática faz com
suas mesas de alfabetização,
que unem blocos coloridos
com letras a um software que
atrai a atenção infantil - e,
por que não dizer, até dos
professores que conhecem a
mesa pela primeira vez.

Existem versões da mesa em
português (a Alfabeto), e inglês
(a E-Blocks). A Alfabeto é usa-
da, por exemplo, na educação dos filhos
de brasileiros residentes no Japão. A ver-
são em inglês serve para a alfabetização
de crianças americanas nos estados do Te-
xas e da Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo Elaine Guetter, gerente de
informática educacional da empresa, a
mesa começou a conquistar mercados
internacionais durante uma feira edu-
cacional em Lisboa, em 2002. "Como
na época a internet ainda era uma atra-
ção, uma novidade, achamos que nossos
portais educacionais seriam o centro
das atenções. O pessoal enlouqueceu
com a Alfabeto. Não só quem entendia o
que acontecia, mas até quem não enten-
dia o português. Os espanhóis queriam,

os chineses também queriam a mesa."
O passo seguinte foi definir o modelo

a ser exportado, já que o custo de produ-
zir versões para a língua de cada país in-
teressado diminuiria a competitividade.
"E se fizéssemos uma versão em inglês,
para ganhar esse mercado do ensino de
inglês? Era um produto já pronto, elimi-
naríamos a dificuldade de implantação
em qualquer país. Podíamos vender o
mesmo produto para a China, para os Es-
tados Unidos, como para a Espanha, para
o Brasil, para a Argentina", diz Elaine.

Uma adaptação curiosa e específica
foi feita para o mercado dos EUA. As leis
locais exigem que o software educacio-
nal mantenha seus "conteúdos sociais"
dentro de certos limites. Não se pode

usar uma arma, mesmo que de brinque-
do, dentro do software. "Um indiozinho
apontar uma arma não é legal. Não se
pode nem dizer que é um índio, mas um
native american. Não se pode colocar to-
tens, imagens religiosas, porque podem
ferir a sensibilidade de diferentes usuá-
rios", conta Elaine. Tudo precisava-ser
isento. A empresa teve de fazer algumas
alterações para respeitar as regras e sub-
meter o software a um órgão certifica-
dor na Califórnia.

Depois do mercado americano, outra
grande aposta da Positivo é a China, para
onde a empresa já começou a exportar
mesas para escolas de inglês. Atualmente
a fabricante vende para 22 países.

BEMATECH
Muitos consumidores da Staples, gigan-
te americana de material para escritó-
rio, usam tecnologia brasileira em suas
transações. São mais de 1.400 lojas es-
palhadas pelos EUA e pelo Canadá. A curi-
tibana Bematech fornece as impresso-
ras que emitem os recibos dos quiosques
de fotografia digital. O sucesso é intri-
gante - o projeto original dos fundado-
res da empresa era uma impressora de
telex, que à época do surgimento da Be-
matech já começava a desaparecer.

Quem conta é Mareei Malczewski, co-
fundador e diretor-presidente. "Eu e um
colega de mestrado, Wolney Betiol, de-
senvolvemos duas teses complementares.

Juntando o meu trabalho ao
dele seria possível criar uma
impressora, isso em meados
de 1989", lembra Malczewski.
Com esse projeto, a dupla foi
aceita na incubadora de tecno-
logia de Curitiba, do Instituto
de Tecnologia do Paraná.

O primeiro cliente da Be-
matech quebrou pouco depois,
por causa do declínio do telex.
"Criamos então uma das pri-
meiras miniimpressoras do
Brasil, daquelas encontradas
na boca do caixa ou em qual-
quer loja, supermercado ou
restaurante." Em 1993, a em-
presa fechou o primeiro con-
trato com a HP (que atendia o
Bamerindus, depois comprado

pelo HSBC) para o fornecimento de equi-
pamentos voltados à automação bancária.

O negócio com a HP abriu as portas
para outros contratos. "Tínhamos uma
engenharia forte e um desenvolvimen-
to de produtos sólido aliados a um custo
baixo, uma agilidade de empresa peque-
na. O modelo tinha dado certo aqui, en-
tão talvez desse certo replicá-lo", expli-
ca Malczewski. Um dos exemplos foi o
negócio com a Unisys para a venda de
75 mil impressoras usadas nas eleições
brasileiras de 2002.

Hoje a Bematech exporta para a Eu-
ropa, América Latina, Israel, Paquistão
e Estados Unidos. Malczewski acredita
que o apelo principal da empresa é a

PIONEIRISMO A EverSystems implantou os primeiros ambientes de home
banking em Angola e no maior banco do Uruguai, o Banco de Ia República
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BEMATECH. A empresa
tem contrato com
a Staples, rede de 1.400
lojas nos EUA

flexibilidade. "Temos
um produto customiza-
do e competitivo, mesmo
em baixos volumes. Essa agili-
dade os chineses não têm." O fa-
turamento da empresa chegou a 140
milhões de reais, em 2005, e para este
ano é esperado um aumento de 20%.

MEANTIME
A Meantime é uma companhia brasilei-
ra de jogos para celulares que tem no
portfólio mais de 60 itens distribuídos
entre Europa, América Latina, Ásia,
Austrália e EUA e que trabalha com um
décimo do número de pessoas que uma
empresa estrangeira similar.

O projeto foi incubado no Centro de
Estudos e Sistemas Avançados do Recife
(C.E.S.A.R), da Universidade Federal de
Pernambuco, em parceria com a Moto-
rola. Com o tempo, o grupo dominou a
tecnologia necessária para a criação de
aplicativos e percebeu que os jogos para
celular poderiam constituir um ótimo ni-
cho de negócio. Haim Mesel, CEO da
Meantime, conta que ele e Geber Rama-
Iho, outro sócio, decidiram em 2003 pro-

financiadora de estudos e proje-
tos ligada ao Ministério de Ciência

e Tecnologia. Pouco depois a Meantime
recebeu um aporte financeiro do FIR
Capital Partners, um fundo de capital
(venture capital) brasileiro.

Com uma equipe reduzida, apenas
75 funcionários, a
Meantime aposta na CELULAR.
parceria com outras Meantime cria
empresas para cres- jogos para quatro
cer. "Além de criar jo- continentes
gos, representamos no
mercado local vários desenvolvedores
internacionais que querem vender seus
jogos no Brasil e na América Latina, ex-
plica Mesel. Agora o plano é abrir escri-
tórios nos EUA e na Europa, para facili-
tar a expansão internacional.

O empresário acredita que o gover-
no tem ajudado a empresa a exportar
seus produtos. "As ações de fomento à
exportação e inovação do governo fe-
deral, que incluem linhas de crédito do
BNDES e editais da Finep, contribuem

A COMPETIÇÃO NAS MULTINACIONAIS As filiais
brasileiras lutam por mais verbas das matrizes

Ooutro lado do crescimento das ex-
portações brasileiras de tecnologia
pode acontecer com a ajuda das

subsidiárias locais das grandes multinacio-
nais. Diretores de 60 dessas filiais querem
que o Brasil se torne um centro de geração
de serviços de TI para suas matrizes.

O movimento foi iniciado depois da de-
claração do ministro Furlan sobre a meta
de exportações. Flávio Grynszpan, diretor
do departamento de tecnologia do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp), e Fernando Birman, diretor de TI
da Rhodia, perceberam que China e índia
competem com o Brasil também nas fi-
liais das empresas. "Não faz muita dife-

rença para a Rhodia se ela pede um servi-
ço da subsidiária indiana ou brasileira,
porque o trabalho vai acabar sendo feito
de qualquer maneira. Mas para Birman is-
so pode ser a diferença entre a sobrevi-
vência da área dele ou a perda de todos
esses empregos", explica Grynszpan.

Os executivos acreditam que as subsidiárias
podem gerar 1,4 bilhão dos 2 bilhões de
dólares pretendidos por Furlan. "Temos de
trabalhar em todas as frentes para mos-
trar nossas competências", diz Birman.

Luiz Carlos Heiti Tomita, diretor de tec-
nologia da Philips para a América Latina,
acredita ser possível que as filiais das multi-

para os esforços de internacionalização
da Meantime", afirma Mesel.

SOUTHLOGIC
Cada edição do jogo Deer Hunter (um si-
mulador de caçadas), da Atari, vende
cerca de 100 mil cópias nos EUA. O
game permite que o usuário escolha um
tipo de caçador e o cenário - depois é só
partir para o abate. Os ambientes flores-
tais, sempre elogiados, tiveram origem
numa demonstração que se inspirava
na floresta amazônica. Não é coinci-
dência que parte do desenvolvimento
da série de jogos tenha sido feita por uma

nacionais contribuam para a meta, mas que
o maior obstáculo é a escassez de recursos
humanos. "Posso até conseguir gerar uma
demanda da matriz na Holanda, mas é uma
dificuldade disponibilizar os recursos a par-
tir do Brasil. O gargalo é esse", diz.

A avaliação de Tomita é que falta uma
aceleração grande na formação de profis-
sionais competentes. "Hoje não há mate-
rial humano. Não dá pra depender só do
governo, é claro, mas também não pode
ser um vôo-solo das empresas."

Segundo o executivo da Philips, é im-
portante entender quais nichos explorar
- os concorrentes estão numa escala mui-
to diferente. "A gente não se dá conta de
que está competindo com a China, com a
índia. Agora é preciso saber o que preci-
samos fazer para ser gente grande. Falta
entender que isso é uma oportunidade."

VOTO ELETRÔNICO A Unisys Brasil comprou 75 mil impressoras da curitibana
Bematech para as urnas computadorizadas das eleições de 2002
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tos com recursos da Finep -
guns games - foram fei-

ção de uma empresa
focada nesse mercado.

Os primeiros protó-
tipos da nova empresa
- um servidor de jogos
multiusuários e al-

por ao C.E.S.A.R a cria-
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companhia brasileira, a Southlogic, fun-
dada em 1996, em Porto Alegre. Os ser-
viços para a empresa americana foram
concluídos, mas o contrato é considera-
do um marco na história da Southlogic.

O início foi difícil, conta o americano
Chris Kastensmidt, diretor-comercial da
empresa: "Começamos com um escritó-
rio pequeno. Fizemos um jogo com pou-
cas pessoas, lançado somente no Brasil".
Os funcionários saíram e Christian
Lykawka, o fundador, ficou sem nenhum
projeto. Em 1998, foi formada uma nova
equipe, que começou a desenvolver pro-
gramas com a tecnologia 3D, segundo
Kastensmidt, bem avançada para a época.

Entre 1998 e 1999, os atuais sócios en-
traram na companhia. Na época, o único
investimento feito foi em computadores.
"Naquele recomeço, a Southlogic entrou
para a incubadora da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, onde conse-
guiu um espaço. Coube aos sócios trazer
os computadores. A empresa partiu daí.
Não houve um investimento externo."

Foi em 2001 que a Southlogic teve sua
grande chance, durante a feira de games
E3, realizada todos os anos em Los Ange-
les. O projeto levado para demonstrações
no evento era o de um jogo cujo cenário
era a floresta amazônica. Houve muito in-
teresse, mas ninguém quis arriscar uma
aposta numa empresa brasileira. Foi
quando um demo foi feito para a Atari.

"Eles faziam a série chamada Deer
Hunter, muito popular nos EUA há
anos. A Atari procurava empresas que
pudessem trabalhar nesse jogo. Viram a
tecnologia, gostaram, mas não se entu-
siasmaram com a idéia do game. Na ver-
dade, a Atari queria usar a tecnologia e
a arte de reprodução de flo-
restas para seu produto",
lembra o diretor-comercial.

Segundo o executivo, o fim
do contrato com a Atari, em
2004, foi um baque, mas a
Southlogic encontrou cami-
nhos para continuar funcio-
nando. "Passamos a fazer ser-
viços de arte e jogos comple-
tos. Temos outros cinco pro-
jetos neste ano em que a nos-
sa empresa vai participar na
arte, ou na tecnologia, ou no

ALTUS. Felizzola lida com

o "pepino da exportação"

jogo completo. Os negócios estão real-
mente começando a esquentar, estamos
em fase de crescimento", diz Kastensmidt.

ALTUS
Sediada em São Leopoldo (RS), a Altus
desenvolve controladores programáveis
- os computadores que gerenciam os ro-
bôs em linhas de produção, como os da
indústria automobilística. O diferencial
da companhia é que seu presidente, Ri-
cardo Felizzola, enxerga empresas seme-
lhantes na índia, China e Rússia não co-
mo concorrentes, mas como parceiras. "Já
passei dessa fase, não conseguiria compe-
tir com uma empresa chinesa no merca-
do local deles. Agora, isso não impede que
eles possam adaptar uma solução minha
num produto vendido lá", explica.

"Éramos três engenheiros eletrônicos
dentro de uma garagem", lembra Feliz-
zola, ao descrever o início das operações.
A Altus começou em 1982, dentro da
UFRGS, durante o período da reserva de
mercado no Brasil. "Decidimos aprovei-
tar a oportunidade criada pela impossi-
bilidade de importar e escolhemos o seg-
mento da automação industrial. Era al-

go muito interessante, por-
que o mercado ainda não
existia no Brasil."

O final da reserva de mer-
cado, no início dos anos 90,
foi um despertar duro para a
empresa, que precisou abrir
o capital para outros investi-
dores. O BNDES tornou-se
sócio da companhia nessa
época. "Com a abertura, co-
meçou uma forte importa-
ção de máquinas. A indús-
tria nacional foi desapare-

cendo, pelo menos em quantidade. Come-
çamos a perder clientes", diz Felizzola.

A solução foi trabalhar com os competi-
dores estrangeiros que tinham dizimado a
indústria local de máquinas. A Altus abriu
um escritório na Alemanha. "Os equipa-
mentos que vinham de lá para o Brasil pre-
cisavam de uma parte eletrônica que nós
fabricávamos. Nós exportávamos a tecno-
logia daqui para a Alemanha e ela chegava
ao País pronta", explicou o presidente.

Com o tempo, mesmo as máquinas es-
trangeiras perderam o apelo, com incom-
patibilidades que só as grandes multina-
cionais conseguiam resolver. A Altus, en-
tão, buscou trabalhar com softwares de
administração de processos industriais.

"Percebemos que esses países igno-
ram que o Brasil possa exportar tecnolo-
gia, o que é excelente, porque não exis-
tem tarifas ou impostos que detenham
nossa entrada", conta Felizzola.

A Altus, hoje, fatura por ano 20 milhões
de dólares e espera que 10% da receita se-
ja proveniente de exportações. Uma ação
inovadora, iniciada há três anos, foi a for-
mação de um grupo de cooperação entre
indústrias do setor na China, na índia e na
República Tcheca (pela proximidade com
a Rússia). Isso impede, avalia Felizzola, a
chamada "barreira cultural" da tecnologia.

"A solução que eu desenvolvo no Bra-
sil pode não ser útil no mercado india-
no, por exemplo. Mas alguns de seus as-
pectos podem complementar produtos
e ajudar na economia em pesquisa e de-
senvolvimento."

Felizzola conclui com uma frase que
poderia muito bem ser aplicada a todas
as outras companhias citadas aqui: "Se
a gente é case de alguma coisa, a gente
é case de pepino, de como enfrentar o
pepino de exportar tecnologia". •

UNIÃO DE FORÇAS O presidente da Altus acredita que o caminho para
os bons resultados é a cooperação com empresas da China, Rússia e índia
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