
Tecnologia inovação

Os nerds pernambu
O Porto Digital de
Recife é uma prova
de como é possível
produzir tecnologia
de primeira no Brasil

João Paulo Gomes, de Recife

U MA DAS MAIORES HISTÓRIAS DE
sucesso em inovação do país fi-
ca num lugar onde até pouco
tempo atrás pouca gente ousa-

va pisar: o centro velho de Recife. Os pré-
dios da área portuária estavam abandona-
dos. Andar sozinho por ali, mesmo à luz
do dia, não era recomendado. O pouco mo-
vimento que havia nas ruas era de gente
indo a uma agência bancária ou a uma re-
partição pública. Mas o cenário mudou
muito de alguns anos para cá. Revitaliza-
do, o Recife Antigo tornou-se ponto de vi-
sita obrigatório para os turistas — e pa-
ra as principais empresas de tecnologia fa-
zerem negócios no Brasil. O que atrai em-
presas corno Motorola, LG, Nokia e Sam-
sung ao centro da capital pernambucana é
o Porto Digital, um pólo de empresas de
tecnologia criado há cinco anos.

Com um investimento de 33 milhões de
reais do governo, os casarões da região fo-
ram reformados, e instalou-se uma moder-
na infra-estrutura de telecomunicações e
serviços. Além da preparação do terreno,
o Porto Digital oferece impostos reduzi-
dos e um fundo que pode ser utilizado na
capacitação de mão-de-obra. Hoje, o cen-
tro histórico da cidade reúne 94 empresas,
que empregam 2 500 pessoas. "Nosso ne-
gócio não é software, mas gente", diz o
economista Valério Veloso, presidente do
núcleo de gestão do Porto Digital. O fatu-
ramento das companhias ali reunidas de-
ve atingir 500 milhões de reais neste ano,
o dobro em relação a 2004, quando o pó-
lo já tinha 68 empresas. "Eles miraram o
futuro. Acabaram se tomando centro de ex-
celência", diz Roberto Soboll. diretor de

Funcionários da Meantime responsáveis pelo jogo Zaak, para celulares: sucesso no

desenvolvimento da Motorola no Brasil.
A Motorola tem conhecimento de cau-

sa. Foi uma das primeiras empresas a per-
ceber o potencial do Porto Digital e a tes-
tar sua eficiência, em 2001. O projeto mais
bem-sucedido desenvolvido em Recife é
o Vivo Agenda, que permite a assinantes
da operadora de telefonia transferir a agen-
da dos celulares Motorola para novos apa-
relhos automaticamente. O serviço, lan-
çado há um ano, é um dos mais procura-
dos no site da Vivo. No final do ano pas-
sado, a Motorola inaugurou no Porto seu
centro mundial de testes de software, ba-
tizado de Brazil Test Center. Nenhum pro-
grama entra nos celulares da marca sem o
selo de qualidade conferido por um dos
300 técnicos instalados em Recife. A con-
corrência também ancorou no Porto. Em

2003, o Instituto Nokia de Tecnologia ini-
ciou uma parceria para jogos e, no início
de 2005, abriu um laboratório de softwa-
re livre para celulares. A Samsung firmou
contratos de mais de 5 milhões de reais
para desenvolver programas multimídia e
jogos. A coreana LG, última a chegar, só
confirma que desenvolve um novo jogo.
totalmente original, previsto para 2006.
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canos deram certo

Brasil, China, Europa e Estados Unidos

Por trás dos resultados das multinacio-
nais também figura o trabalho do César,
incubadora de novos negócios instalada
no Porto Digital e idealizada pelo profes-
sor da Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE) Silvio Meira. Dentro de um
casarão de fachada amarela que já foi ar-
mazém de açúcar funciona um laborató-
rio de alta tecnologia onde circulam mais

Fábrica de celulares na Europa: tecnologia brasileira atrai multinacionais

de 200 engenheiros. Meira cita uma esta-
tística: de cada dez empresas que nascem
na incubadora, sete sobrevivem — ante
cinco da média registrada no país. A Mean-
time, especializada em jogos para celula-
res, é uma delas. Fruto da primeira enco-
menda feita pela Motorola, em 2001, a em-
presa já lançou mais de 60 títulos, vendi-
dos por operadoras de 15 países. No ano
passado, vendeu 40% de seu capital ao
Fundotec, do grupo do empresário Gui-
lherme Emrich, o mesmo que vendeu a
mineira Akwan ao Google, em julho pas-
sado. "Para trabalhar aqui é preciso gos-
tar de jogar", diz o projetista de games Ale-
xandre Damasceno, de 27 anos, um dos
mais velhos da Meantime. A idade média
na empresa é de 23 anos. Damasceno criou

um dos hits da empresa, o Zaak, um jogo
de aventura com distribuição já negocia-
da na Europa, na Ásia e nos Estados Uni-
dos. No Brasil, o Zaak é um dos jogos mais
populares no portal da Oi.

Uma decisão curricular tomada pela
UFPE há dez anos também foi fundamen-
tal para que Recife se tornasse um centro
tecnológico. Desde 1995 a universidade
oferece cursos na linguagem de programa-
ção Java, uma das mais adequadas para
criar programas para aparelhos portáteis.
Saiu na frente até mesmo da Universida-
de Stanford, na Califórnia, principal ber-
ço de engenheiros do Vale do Silício. Cria-
da pela Sun Microsystems para a indústria
de TV a cabo, o Java acabou se tomando
um dos principais padrões de programa-

ção para dispositi-
vos portáteis.

Mas nem só de
telefonia móvel vi-
ve o Porto Digital.
A Neurotech se es-
pecializou em siste-
mas de análise de
crédito para bancos
e redes de varejo.
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Porto Digital, área revitalizada em Recife: não há mais para onde crescer

Os sócios Paulo Adeodato e Germano
Vasconcelos, professores da UFPE, fo-
ram recrutados pelo César para desen-
volver um software de crédito para a re-
de de supermercados Bompreço. O mes-
mo sistema, utilizado pela rede varejis-
ta Leader Magazine, no Rio de Janeiro,
reduziu a inadimplência em 34% e au-
mentou em 42% a aprovação de clien-
tes considerados bons pagadores. Além
das iniciantes, o Porto também atrai em-
presas já estabelecidas. A maior delas é
a Provider, prestadora de serviços tec-
nológicos pernambucana que chegou
neste ano ao Porto. Tem 3 100 funcio-
nários espalhados pelo país e faturou, no
ano passado. 40 milhões de reais.

O maior desafio do Porto Digital ago-
ra é manter o crescimento. Para atingir a
meta de l bilhão de dólares de faturamen-
to em 2015, será necessário resolver pro-
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blemas cujas res-
postas não estão nas
linhas de programa-
ção. Os primeiros
são os conhecidos
vilões da economia
brasileira, como bu-
rocracia e carga tri-
butária. Outros de-
rivam de questões
mais práticas. O es-
paço está se esgo-
tando, e a adapta-
ção do centro velho
esbarra em restri-

ções do Patrimônio Histórico. O mais crí-
tico dos problemas é a falta de mão-de-
obra qualificada. Há mais de 200 vagas à
espera de engenheiros em todo o Porto.
Ainda assim, os empreendedores do Por-
to Digital apostam no futuro, também fo-
ra do Brasil. Algumas empresas já expor-
tam, e 35 companhias criaram uma mar-
ca única, a Noordtek, para tentai" conquis-
tar o mercado americano. "Ainda não es-
tamos na cabeça dos compradores inter-
nacionais", diz Paulo Tadeu, responsável
pela internacionalização do Porto. Tadeu,
que passa pelo menos 20 dias por mês
em feiras no exterior, diz que abrir espa-
ço é uma tarefa difícil. "Enquanto o Bra-
sil chega com uma dúzia de empresários,
a China leva um pavilhão inteiro."
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