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Nossos especialistas em futuro  
são mestres no ioga das melhores  
ideias em todas as posições.

Evonik é o grupo industrial criativo da Alemanha.  
Nossos entusiasmados especialistas analisam e desen-
volvem as soluções do amanhã – da construção leve  
aos dispositivos médicos. A Creavis, nossa unidade de 
inovação estratégica, é uma força propulsora que abre 
novos mercados para os nossos clientes, preparando  
o caminho para uma parceria longa e bem-sucedida.  
Visite-nos no futuro em www.creavis.com.
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editorial >

Dr. Wolfram Anders | Presidente da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo

A inovação é um ingrediente de suma importância para as 
empresas que querem caminhar alinhadas não somen-
te às tendências tecnológicas, mas também almejando 

sempre posições de liderança em seus negócios. Sendo o ponto 
de partida para inúmeros resultados, proporciona à sociedade 
relevante progresso, juntamente com uma vivência moderna, co-
nectada e sustentável. E mais: gera valor econômico, impulsiona 
a competitividade, possibilita novas descobertas, e potencializa 
posições de liderança.

Considerando a qualidade da tecnologia alemã e dos seus altos 
investimentos em inovação, a Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo), juntamente com 
seu Departamento de Inovação e Tecnologia (DIT), apresenta a 
primeira edição da Revista Brasil-Alemanha de Inovação.  

A publicação visa expor aos seus leitores informação relevantes 
e dados estratégicos sobre este cenário, os processos que o envol-
vem e as suas principais tendências. Temas transversais foram 
estabelecidos com o objetivo de contribuir para a disseminação 
de boas práticas de gestão tecnológica e de incentivar a discussão 
acerca do tema recorrente entre o Brasil e a Alemanha. 

Nesta primeira edição, a revista tem como assunto principal a 
Internet das Coisas (Internet of Things – IoT, em inglês), trazendo 
ao leitor vertentes, tendências e alguns casos práticos. Ademais, 
serão apresentados temas que envolvem a Indústria 4.0, a coope-
ração tecnológica entre Brasil e Alemanha na educação, econo-
mia e política. O profissional do futuro e a inovação em tempos 
de recessão também serão abordados.

A publicação será lançada durante o III Seminário Brasil- 
Alemanha de Inovação e o III Prêmio Brasil-Alemanha de 
Inovação, que acontecem no dia 12 de novembro de 2015. 
Além disso, será entregue nos demais eventos da Câmara 
Brasil-Alemanha, focados em inovação, para seus associados 
e divulgada no formato digital.

Boa leitura!
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Quando o assunto é a Revolução Industrial, a his-
tória nos mostra que há países que se destacam e 
vivenciam esses momentos de ruptura com mais 

facilidades que outros. Passar por esses períodos com in-
formação, sabedoria e técnica, coloca uma nação não ape-
nas em destaque, mas décadas à frente de sua época. Nos 
dias de hoje, vivemos a já conhecida “4ª Revolução Indus-
trial”. O mundo passa por mudança, principalmente por 
conta da Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), da 
Indústria 4.0, da Produção Inteligente, entre outros. Neste 
cenário destaca-se a Alemanha, que já há um bom tempo 
vem desenvolvendo pesquisas inovadoras, tornando-se 
pioneira no panorama tecnológico mundial. 

O país é sem dúvida destaque em inovação. Já o Brasil, 
com parcerias e acordos de cooperação, vem mostrando 
seu potencial. No âmbito de parcerias, Brasil e Alemanha 
possuem uma estreita, próspera e longa união, a qual já tem 
mais de cinco séculos de colaboração e desenvolvimento. 
Este ano (2015), são completados exatos 515 anos desde 
que os primeiros alemães pisaram em solo brasileiro, ini-
ciando um relacionamento que pode ser qualificado por 
termos e expressões como pioneirismo, transferência de 
tecnologia, disseminação de conhecimento científico, em-
preendedorismo, formação profissional com foco especial 
no sistema alemão dual e investimentos de longo prazo. Es-

tes fatores, implementados durante longos anos de trabalho 
em conjunto, permanecem presentes até hoje. 

Recentemente, durante as primeiras Consultas Gover-
namentais Brasil-Alemanha, realizadas no dia 20 de agos-
to, diversas iniciativas de cooperação entre os dois países 
foram lançadas. A convite da Chanceler Alemã Angela 
Merkel, ocorreu um encontro econômico exclusivo com 
representantes de empresas associadas à Câmara de Co-
mércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo. Sob 
a direção de Dr. Wolfram Anders, Presidente da Câmara 
Brasil-Alemanha, os representantes das empresas tiveram 
a oportunidade de apresentar suas propostas de melhoria 
à chanceler. Angela Merkel aceitou incluir as propostas na 
pauta do encontro subsequente que teria com a Presidente 
Brasileira Dilma Rousseff, que reagiu positivamente às su-
gestões e encarregou os respectivos ministros de dar conti-
nuidade ao trabalho.

Para impulsionar a ponte tecnológica Brasil-Alemanha, 
há diversas iniciativas. Um exemplo recente, lançado em 
setembro deste ano, é conhecido como a 1ª Chamada para 
Apresentação de Propostas Conjuntas para Projetos de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D) entre empresas brasileiras 
e alemãs, realizada em parceria entre o MDIC (Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e 
BMWi (Ministério de Economia e Energia Alemão).
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B r a s i l a l e m a n h a

DaDos PrinciPais (2014)

PiB (trilhões de dólares) 2.346 3.853

crescimento anual do PiB 0,10% 1,60%

PiB per capita (dólares) 11.612 47.627

População total em milhões 202 81

Taxa de inflação (preços ao consumidor) 6,30% 0,90%

Taxa de desemprego (agosto de 2015) 7,60% 4,50%

DaDos soBre inovação

Porcentagem do PiB investido em P&D (2011) 1,21% 2,89%

exportações de alta Tecnologia (bilhões de dólares) - (2013) 8.391 193.087

Pedidos de patentes no país (2013) 30.884 89.743

Pedidos de patentes no exterior (2013) 1.887 110.546

Pesquisadores trabalhando em P&D por milhão de pessoas (2010) 710 3.950

Porcentagem das pessoas entre 25 - 64 anos com nível superior completo (2012) 13% 28,10%

estoque estimado de robôs multifunções (2014) 9.557 175.768

DaDos soBre sTarTuPs 2015 são Paulo Berlin

valor total do ecosistema (bilhões de dólares) entre 14.1 e 17.3 entre 24.7 e 30.2

clientes no exterior 18% 47%

idade média dos fundadores 31.7 31.8

startups com pelos menos um fundador da área de tecnologia 81% 95%

5panorama tecnológico brasil-alemanha >

no quadro comparativo abaixo entre a alemanha e o Brasil, pes-
quisado e elaborado pelo Departamento de inovação e Tecnologia 
da câmara Brasil-alemanha, é possível observar um comparativo 
tecnológico entre os dois países.

Relacionamentos de confiança e parceria com os seus clientes.
Consultoria jurídica ampla a empresas nacionais e estrangeiras.

Langfristige Beziehungen zu den Mandanten, die auf Vertrauen und
Partnerschaft in der Zusammenarbeit beruhen

LAUTENSCHLAGER, ROMEIRO e IWAMIZU ADVOGADOS

Avenida Paulista, 1.842 - 22º andar - Torre Norte - 01310-200 - São Paulo - SP - Brasil - Tel.: +55 11 2126-4600  Fax.:  +55 11 2126-4601
www.lrilaw.com.br

Fontes: Destatis, IBGE, International Federation of Robotics, OECD, The Global Startup Ecosystem Report 2015, UNESCO, WIPO, World Bank 
Group.
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Ana Paula Calegari

Marcos Vinícius de Souza

Entrevista com Secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento,  

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) traz temáticas relevantes da parceria com  

a Câmara Brasil-Alemanha, assim como o posicionamento atual brasileiro em  

assuntos como Indústria 4.0, Competitividade, Inovação, Estratégias para Indústria, 

Startup, Empreendedorismo, entre outros.

Transformar uma ideia em inovação é de suma im-
portância para o sucesso e progresso da indústria. 
O Brasil precisa desse impulso para se fortalecer 

no competitivo mercado internacional. Seguindo pelo 
caminho da inovação, mais um passo foi dado na coope-
ração Brasil-Alemanha. Dr. Wolfram Anders, Presidente 
da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de 
São Paulo (AHK São Paulo), assinou um documento, jun-
tamente com o Ministro de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Armando Monteiro, firmando a coope-
ração em inovação entre os dois países.  O acordo foi assi-
nado durante a 33ª edição do Encontro Econômico Brasil-
-Alemanha, que aconteceu no final de setembro deste ano 
na cidade de Joinville (SC).

A iniciativa visa apoiar, reciprocamente, ações de difusão 
de boas práticas e conhecimentos entre os dois países; fo-
mentar a troca de experiências e facilitar o matchmaking e a 
parceria entre empresas brasileiras e alemãs e institutos de 
pesquisa; catalisar oportunidades públicas e privadas entre 
Brasil e Alemanha ligadas à P,D& I (Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação) e empreendedorismo; desenvolver proje-
tos conjuntos para a realização de diagnósticos; e identificar 
propostas comuns de aprimoramento de políticas bilaterais.
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brasil e alemanha firmam acordo em inovação >

Marcos Vinicius de Souza, Secretário de Inovação do 
MDIC concedeu uma entrevista sobre a parceria.

I: Como o senhor vê o tema inovação nos 
dias de hoje no Brasil?

MV: O Brasil avançou significativamente no tema inovação 
nos últimos anos, em especial após a aprovação da Lei de 
Inovação em 2004. De lá para cá, tivemos outras conquis-
tas importantes, como o Plano Inova Empresa (BNDES/
FINEP), o surgimento da Embrapii (Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação Industrial), o amadurecimento do 
ecossistema de startups, entre outros. Nos últimos 10 anos, 
o investimento público em inovação aumentou mais de 4 
vezes e toda esta aplicação em pesquisa começará agora a se 
transformar em novas tecnologias e startups. Atualmente, 
o Brasil possui um “cardápio” completo de apoio à inova-
ção no setor privado: financiamento subsidiado, subvenção 
econômica, incentivo fiscal, compras públicas, fundos de 
capital de risco, dentre outros. Por outro lado, sabemos que 
são necessárias melhorias em termos da governança do sis-
tema (integrando políticas e programas, por exemplo), ma-
nutenção e ampliação dos fundos destinados à inovação, 
maior apoio às pequenas e médias empresas e ao empreen-
dedorismo inovador, mais parcerias internacionais, entre 
outros desafios. Nosso objetivo é tornar os instrumentos de 
apoio à inovação maiores, mais simples e rápidos de serem 
acessados pelas empresas.  

I: Como a Alemanha pode beneficiar o Bra-
sil e vice-versa no quesito inovação?

MV: O grande mercado brasileiro e a competência na-
cional em alguns setores de ponta, aliados à competência 
tecnológica alemã podem gerar grandes oportunidades 
de negócios. O Edital Brasil-Alemanha de Cooperação 
em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), lançado pelo 
MDIC e BMWi (Ministério de Economia e Energia ale-
mão) em agosto, gera benefícios para os setores priva-
dos de ambos os países. Empresas brasileiras e alemãs 
que tenham interesse em desenvolver projetos conjuntos 
terão agora apoio financeiro dos dois governos, sendo 
que no caso brasileiro serão apoiados pelo BNDES e Em-
brapii. Apesar do Edital estar aberto a todos os setores 
industriais, vemos grande potencial de desenvolvimento 
de projetos conjuntos nas áreas de Tecnologia da Infor-
mação (TI) e Comunicação, Biotecnologia, Nanotec-
nologia, Tecnologias de Energia Renovável, Eficiência 
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ParCeria >

Energética e Saúde, setores prioritários para os dois paí-
ses e nos quais, tanto Brasil quanto Alemanha, possuem 
grande potencial de mercado, infraestrutura tecnológi-
ca, capacidade de inovação e empreendedora. 

I: Na visão do MDIC, quais são as necessida-
des e estratégias para que a indústria brasi-
leira ganhe mais competitividade?
MV: O ponto principal é a construção de um ambien-
te de negócios que garanta 
competitividade às empre-
sas. Além disso, inovação e 
talentos competitivos são a 
base para o Brasil avançar 
na atual economia do conhe-
cimento. Em paralelo, são 
necessárias ações no sentido 
de aprimorar o marco legal 
da inovação, direcionar mais 
instrumentos para fomentar 
o empreendedorismo inova-
dor, atuar em áreas de fron-
teira - como bioeconomia e 
economia digital -, ampliar 
as parcerias internacionais 
em inovação entre empresas, 
atrair centros globais de ino-
vação ao Brasil, entre outras 
medidas. A competitividade 
é o resultado de um conjunto 
de medidas governamentais 
e privadas, que devem estar 
alinhadas à formulação de políticas públicas. A Alemanha, 
neste caso, é um benchmarking inspirador para o Brasil de-
senhar seus instrumentos de apoio de acordo com as neces-
sidades das empresas.  

I: Estamos vivendo, como dizem, a “4ª Revo-
lução Industrial”, a indústria brasileira está 
preparada para ‘essa indústria do futuro’?
MV: De igual modo, foram dados passos importantes nos 
últimos anos, como por exemplo a estruturação dos Ins-
titutos SENAI de Inovação, que abrem oportunidade para 
firmas brasileiras atuarem no que há de mais avançado no 
mundo. São recursos significativos sendo aplicados e isso 
é muito positivo. Na Alemanha, que podemos chamar de 

berço desse processo, a Indústria 4.0 começou a se tor-
nar realidade recentemente. Nos Estados Unidos também. 
Penso que o Brasil possui, sim, significativas oportunida-
des nesse campo, especialmente em nichos onde já pos-
suímos competitividade, como a Agroindústria, Petróleo 
& Gás, Setor Aeroespacial, entre outros. O que se nota é 
que a Industria 4.0 permitirá transbordamento de compe-
tências de um setor para outro. Mas o caminho é desafia-
dor. Precisamos assegurar infraestrutura de ultra banda 
larga, recursos humanos qualificados, interoperabilidade, 

cybersegurança, pesquisa 
& desenvolvimento, entre 
diversas outras frentes de 
trabalho que em agregado 
serão a plataforma para 
competirmos em manufa-
tura avançada.

I: Sobre o acordo de 
cooperação assina-
do com a Câmara 
Brasil-Alemanha, 
qual é a relevância 
desta parceria para 
o cenário industrial 
brasileiro? O que se 
pode esperar dessa 
parceria por parte 
do MDIC?

MV: O Acordo de Coo-
peração MDIC-AHK im-

-pulsionará as parcerias que envolvam Pesquisa, Desen-
volvimento e Inovação (P,D&I) e empreendedorismo entre 
os setores privados do Brasil e da Alemanha. Do lado do 
MDIC, podemos citar três exemplos de atuação com a Câ-
mara. O primeiro é mobilizar executivos das empresas ale-
mãs para se tornarem mentores de startups do programa 
Inovativa Brasil, maior programa de aceleração de negócios 
do País. O segundo é promover o edital de cooperação em 
P&D entre as empresas associadas. O terceiro é divulgar o 
programa Innovate in Brasil, que apoia a atração de centros 
e projetos de P&D de multinacionais para o Brasil.  Essas 
iniciativas foram fruto de uma parceria que já vinha se con-
solidando há algum tempo, inclusive com visitas da secre-
taria de Inovação à Alemanha, e que dará mais efetividade 
às políticas de cooperação em inovação.
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HDI Bate-pronto. O centro de atendimento  
que libera em minutos o conserto do veículo.
Com a HDI, o segurado economiza até tempo.
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I: Professor Kagermann, o senhor é tido 
como ilustre defensor da visão da Indústria 
4.0. No seu ponto de vista, por que este de-
senvolvimento é tão importante? 

P.D.HK: A Indústria 4.0 tem uma imensa importância 
para o nosso polo econômico e, por isto, temos de enfren-
tar essa onda de inovação. Essa temática deixa duas coisas 
claras: em primeiro lugar, a política econômica moderna 
é, no fundo, uma política da inovação, que cuida para que 
o nosso país seja o motor e não apenas levado por tais de-
senvolvimentos. Em segundo lugar, observamos a grande 
dinâmica de inovação, não mais no centro de áreas isoladas 
de pesquisas e setores, mas sim nas interfaces. 

I: O que ocorre com esta interface da Indús-
tria 4.0?

P.D.HK: Na Indústria 4.0, os setores da produção e da 
automatização crescem juntos com as tecnologias da 
informação e da comunicação. É a introdução da In-
ternet das Coisas (Internet of Things), dados e serviços 
na fábrica. O ser humano, as máquinas e os produtos 
comunicam entre si em uma rede social. Não é mais a 
produção rígida que determina o produto fabricado de 
maneira igual; mas, sim, a peça isolada que determina 
seu caminho individual de produção.

  

I: Por que a Indústria 4.0 é tão importante, 
especialmente para a Alemanha?

P.D.HK: O polo industrial é a espinha dorsal do êxito da 
nossa economia nacional. Podemos contar com as bases de 
um setor de produção supermoderno, um ramo de auto-
matização líder no mundo e um vigoroso setor de negócios 
de TI (Tecnologia da Informação). Mas temos de configu-
rar a implantação da Indústria 4.0, de uma forma que sua 
consequência seja eficiente e eficaz para que preserve a ge-
ração de valores, o bem-estar e milhões de empregos.
 

Prof. Dr. Henning Kagermann
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Prof. Dr. Henning Kagermann, presidente da Academia Alemã de Ciências Técnicas 

(acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), fala sobre as vertentes 

da Indústria 4.0: implementação, desenvolvimento, emprego, sistemas ciberfísicos, 

segurança da informação, futuro, entre outras.



indústria 4.0 >

I: Com que condições prévias a Alemanha 
processa o desenvolvimento da Indústria 
4.0?
P.D.HK: A Alemanha possui o know-how. Temos fortes 
empresas na produção, nas tecnologias de produção e no 
software empresarial. Outros países também já reconhe-
ceram essa tendência. Mas as nossas chances são boas, 
principalmente porque somos o primeiro país a desen-
volver para o futuro do nosso polo econômico uma visão 
incisiva, ampla e, sobretudo, apoiada por todos – pelo 
setor econômico, pela política, pelos sindicatos e pela 
área científica.

I: Como o senhor quer solucionar a questão 
central da segurança para a Indústria 4.0? 

P.D.HK: A segurança dos dados é uma condição necessá-
ria. Este desafio tem componentes técnico, jurídico e cul-

tural. No nível técnico é decisivo estabelecer a segurança 
como princípio de construção – “security by design”. A se-
gurança jurídica deve ser introduzida internacionalmente 
da mais ampla forma possível e, se necessário, defendida 
em nível nacional ou europeu. E a segurança tem também 
um componente cultural. Precisamos de uma produtiva 
cultura de internet, visando a soberania do usuário, com 
relação às informações que deseja mostrar ou ocultar so-
bre si próprio.

I: O senhor fala de inovações que surgem na 
interface dos mundos físico e digital. O que 
se deve imaginar concretamente em rela-
ção a isto? 
P.D.HK: Onde sistemas internos trocam dados em tempo 
real pela internet, formando sistemas mais amplos, falamos 
de sistemas ciberfísicos. Já falamos sobre o exemplo de apli-
cação da Indústria 4.0. Um outro exemplo são as redes elé-
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tricas inteligentes. Em tais sistemas ciberfísicos, juntam-se 
o mundo físico (produtor de energia, redes, consumidor) 
com o mundo virtual da internet. Simplificando: a máquina 
de lavar roupas nos domicílios privados só começa a traba-
lhar quando a eletricidade é barata. Por trás deste exemplo 
simples está uma infraestrutura inteligente.

I: O que o consumidor pode esperar com es-
sas transformações?

P.D.HK: As redes elétricas inteligentes são apenas uma 
área de aplicação dos sistemas ciberfísicos. Também nos se-
tores da saúde ou da mobilidade, por exemplo, podem ser 
empregados tais sistemas. Na área da saúde, os sistemas in-
teligentes de assistência possibilitarão maior independên-
cia dos médicos ou dos enfermeiros, o que também signifi-
ca um aumento da qualidade de vida. Nós vamos conhecer 
setores de negócios inteiramente novos, que combinam 
coisas, dados e serviços entre si, fazendo pacotes indivi-
duais. Os clientes vão adquirir produtos feitos individual-
mente sob medida, inclusive serviços pós-venda, como, por 
exemplo, assistência e manutenção durante toda a vida útil 
de um produto. 

deStaQUe >

I: Quando a Indústria 4.0 será realidade?

P.D.HK: Já existem empresas que oferecem com êxito 
módulos da Indústria 4.0. E já existem completas fábricas-
-modelo, por exemplo no Centro Alemão de Pesquisa da 
Inteligência Artificial (Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz, em alemão). Temos também fortes 
consórcios de pesquisa, como o “cluster” de sistemas técni-
cos inteligentes de OstWestfalenLippe (OWL). A Indústria 
4.0 já é, pois, realidade. Porém, vai tardar décadas, até que 
todos os padrões sejam desenvolvidos, todas as questões 
jurídicas e de segurança técnica sejam solucionadas e todos 
os componentes atuem conjuntamente sem problemas. 
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Dr.-Ing. Martin Landherr | responsável pelo centro 

de aplicações da indústria 4.0 do instituto Fraun-

hofer da engenharia de manufatura e automação 

(iPa)  da siemens

A Indústria 4.0 significa soluções inteligentes para o con-
trole e a organização da cadeia produtiva, agregando valo-
res, por meio de ligações conhecidas como sistemas de pro-
dução cyberfísicos, nos quais sensores inteligentes dizem às 
máquinas como elas devem ser processadas, possibilitando 
uma integração entre pessoas e máquinas no ciclo da pro-
dução industrial. 

É visto um enorme potencial no empenho em massa de 
sistemas de produção cyberfísicos, uma vez que possibili-
tam o aumento de eficiência nas áreas de produção modu-
lares e complexas. 

Segundo uma pesquisa da PwC, os investimentos na In-
dústria 4.0, somente no setor industrial alemão, irão movi-
mentar 40 bilhões de euros por ano até 2020. 

O ‘Centro de Aplicações Indústria 4.0’ (Applikationszen-
trum Industrie 4.0, em alemão), do Instituto Fraunhofer 
IPA, proporciona um ambiente para pesquisas sugeridas 
pelas necessidades industriais, para o desenvolvimento 
em conjunto e para demonstrações comprovadas destes 
sistemas cyberfísicos no ambiente de produção.  Neste pro-
jeto-modelo simulações de tecnologia aditivas, próximas à 
realidade da produção e em tempo real, são igualmente de-
senvolvidas para avançar em soluções e para serem, poste-
riormente, integradas ao ambiente de produção industrial.

instituto Fraunhofer 
acelera indústria 4.0 –  
da pesquisa à prática

O Laboratório de Sistemas Computacionais para 
Projeto e Manufatura (SCPM) da Universidade Me-
todista de Piracicaba (UNIMEP) possui uma parce-
ria de mais de 20 anos com o Fachgebiet Datenverar-
beitung in der Konstruktion (DiK) da Universidade 
Técnica de Darmstadt (Technische Universität Dar-
mstadt - TUD). 

O foco deste trabalho é a pesquisa aplicada sobre 
os desafios e oportunidades que se apresentam para a 
indústria. Dentre eles o ‘Programa Indústria 4.0’, re-
presentando pelo projeto Smart Components within 
Smart Production Processes and Environments (SCo-
PE), o qual faz parte do programa teuto-brasileiro 
BRAGECRIM (Iniciativa Brasil-Alemanha para Pes-
quisa Colaborativa em Tecnologia de Manufatura). 

O objetivo deste projeto é transformar componen-
tes físicos individuais em portadores de informa-
ções, para que possam ser empregados como agentes 
ativos em ambientes físico-cibernéticos. Incrementa-
dos com informações sobre seu ciclo de vida, suas 
propriedades físicas individuais e seus propósitos, 
esses componentes inteligentes podem controlar 
os processos de manufatura aplicados a eles e à sua 
movimentação dentro de uma fábrica equipada com 
sistemas de produção físico-cibernético.

A partir da introdução de componentes inteligentes, 
os quais transportam suas informações em processos 
de produção e em ambientes de manufatura também 
inteligentes, são esperados ganhos de produtividade, 
melhoria na utilização dos recursos e dos meios de 
produção, dentre outras aplicações inovadoras.

Os desafios do ‘Programa 
Indústria 4.0’ e a parceria da 
UNIMEP com a Universida-
de Técnica de Darmstadt

indústria 4.0 >

Prof. Klaus Schützer

Diretor do laboratório de 

sistemas computacionais  da 

unimeP (universidade meto-

dista de Piracicaba)
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ForMaÇÃo ProFiSSioNal >

Martina Schulze | Diretora do serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DaaD) no Brasil

O programa Ciência sem Fronteiras (CsF) fortaleceu 
as parcerias entre universidades alemãs e brasi-
leiras e consolidou a troca de experiências entre 

jovens de ambos os países. Com o programa, o número de 
estudantes brasileiros em universidades alemãs passou de 
2.561 para 4.733. Nota-se também uma postura diferente 
em relação ao idioma alemão. Em 2014, mais de 13.000 jo-
vens brasileiros estavam aprendendo alemão. Este dado nos 
mostra um aumento de 34% desde o último levantamento, 
feito em 2010. Além disso, está em andamento o detalha-
mento do programa “Idiomas sem Fronteiras – Alemão”   
com previsão de implementação no próximo ano (2016). 
Para isso, serão disponibilizados testes de alemão gratuitos 
e cursos online para alunos de algumas universidades do 
Brasil, ainda a serem definidas.

Aproximadamente 100 instituições de ensino superior e 
institutos de pesquisa alemães oferecem, semestralmente, 
cerca de 2.600 vagas para bolsistas CsF, sendo que 400 de-
las são para doutorandos e pós doutorandos brasileiros. As 
universidades de ciências aplicadas alemãs, onde a teoria e 
a prática andam juntas, são muito procuradas pelos estu-
dantes de graduação.  Muitos aproveitaram para combinar 
os estudos com um estágio na indústria, em empresas ou 
laboratórios, como conta o ex-bolsista Olavo Amorim, que 
cursou Engenharia Automotiva e Gerencial, em Zwickau:

Essa experiência abriu muitas portas para Olavo. Ele teve 
mais destaque em relação aos outros candidatos e foi es-
colhido para fazer um estágio de um semestre na Porsche 
em Stuttgart. A Alemanha tem uma forte tradição nas En-
genharias, principalmente na Engenharia Mecânica. Como 
no caso de Olavo, para 4.000 estudantes de Engenharias do 
programa CsF-Alemanha passar um ano no país consiste, 
definitivamente, na possibilidade de realizar um estágio 
que significa um passo importante na vida profissional, 

SEM FRONTEIRAS
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programa ciências sem fronteiras >

além de ser um diferencial no momento de se candidatar 
ao primeiro emprego. 

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é 
o parceiro do Programa Ciência sem Fronteiras na Alema-
nha. Com base em acordos de cooperação assinados com 
as agências CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) e CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o DAAD ge-
renciou até hoje a colocação de mais de 5.000 bolsistas bra-
sileiros nas instituições de ensino superior da Alemanha. 
O DAAD também presta auxílio e acompanhamento aos 
bolsistas, orienta as instituições de ensino superior em re-
lação ao programa CsF e financia os cursos de alemão para 
os bolsistas de Doutorado. 

O Programa Ciência sem Fronteiras foi lançado em 2011 
pelo Governo Brasileiro com o objetivo de promover o for-
talecimento, a expansão e internacionalização da ciência 
e tecnologia, da inovação por meio do intercâmbio, e da 
mobilidade internacional. O foco do programa está nas Ci-
ências Naturais, Engenharias e Ciências da Vida.  

O DAAD deseja também fortalecer e dar continui-
dade ao programa com iniciativas diferenciadas. Para 

isso, quer chamar a atenção da indústria alemã no Bra-
sil para esses jovens recém-formados, os quais tiveram 
uma experiência na Alemanha. Pensando nisso, realiza 
a primeira “Feira de Carreiras CsF” que acontecerá no 
dia 12 de novembro de 2015 no âmbito do Seminário 
Brasil-Alemanha de Inovação, no Espaço Transatlântico 
em São Paulo.

Para o futuro próximo está previsto o lançamento da mo-
dalidade “Mestrado Profissional na Alemanha”, cujos cur-
sos poderão ser feitos em inglês ou em alemão. 

acesse o site do programa ciência sem Fronteiras:

B r a s i l a l e m a n h a

fastplas_um_ter_julho_13.indd   1 31/07/13   13:04
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Joe Kaeser | ceo global da siemens

inovação em foco >

Joe Kaeser

É ceo global da siemens desde agosto de 2013. nasceu em arnbruck, na alemanha, e  

estudou administração de empresas na universidade de ciências aplicadas de regens-

burg. Sua carreira na Siemens iniciou-se em 1980, após a finalização dos estudos.

Siemens: Inovação ontem, hoje e amanhã

Poucas palavras estão tão em voga como “inovação”. 
A palavra é um sinônimo de poder e aqueles que a 
praticam, como os empreendedores que constroem 

impérios a partir de suas garagens ou alojamentos univer-
sitários, são tidos como heróis. O interessante, no entan-
to, é observar que, apesar da importância dada à inovação 
na atualidade, sua relevância para sociedade e economia, 
transcende os séculos. 

Uma pequena startup, criada em Berlim, com o propósito 
de trazer uma revolucionária inovação ao mercado de teleco-
municações, exemplifica bem isto. A inovação foi o telégrafo 
de ponteiro, equipamento que permitiria pessoas sem conheci-
mento de código Morse operar um telégrafo. O ano era 1847. O 
empreendedor à frente desta startup era Werner von Siemens. 
Como fruto de uma mente inovadora, aos moldes do que ve-
mos hoje com intensidade no Vale do Silício, nascia a Siemens.

Atualmente, a Siemens emprega mais de 350 mil cola-
boradores e possui um valor de mercado superior a 300 
bilhões de reais, e esta posição não se deu por acaso. O pri-
meiro dínamo patenteado, o primeiro elevador elétrico, o 
primeiro trem elétrico, o diagnóstico por imagem mais pre-
ciso e o gerador eólico mais eficiente da atualidade; enfim, 
a constante importância dada ao processo de inovar trouxe 
a empresa ao ponto onde ela está. 

Para que no futuro a Siemens siga o mesmo trilho de 
prosperidade, não há alternativa. Em todo o mundo, inclu-
sive no Brasil, são investidos anualmente mais de 20 bilhões 
de reais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de produ-
tos e soluções, no aprimoramento de processos e na criação 
de novos modelos de negócio. Em média, são geradas 8.000 
invenções ao ano. Estas invenções, que apenas passarão a 
se chamar inovação no momento em que resolverem um 
problema real, são a aposta da Siemens.

Dessa forma, guiado por megatendências globais, a em-
presa possui uma estratégia clara de Pesquisa e Desenvol-
vimento para direcionar as tecnologias de eletrificação, 
automação e digitalização. Por meio de tecnologias de ele-
trificação, almejamos a obtenção de uma maior eficiência 
energética em toda a cadeia de geração e fornecimento de 
energia. As tecnologias de automação visam guiar o que 
virá a ser a “4ª Revolução Industrial” nos próximos anos e 
aumentar a produtividade da indústria e de processos em 
todo o mundo. Com a tecnologia de digitalização, o foco 
é atingir todos os negócios em que atuamos por meio da 
conexão entre o mundo digital e o físico. Isso irá permitir 
a geração de sistemas inteligentes, maior eficiência e pro-
dutividade para nossos clientes, garantindo seu sucesso 
em longo prazo.
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Rony Sato | Gerente de Tecnologia e inovação da BasF para a américa do sul

Por meio da inovação, temos a oportunidade de bus-
car respostas às grandes questões da sociedade – os 
desafios do presente e do futuro envolvem diversas 

esferas, como Tecnologia, Infraestrutura e Transportes. 
Não se trata apenas de descobrir novas tecnologias dife-
renciadas, mas também de encontrar soluções sustentáveis, 
as quais permitam um consumo mais consciente e melhor 
aproveitamento dos recursos naturais, hoje escassos, para 
reduzir o impacto em seu uso. As empresas têm incorpo-
rado este entendimento, notado no aumento significativo 
em investimentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):  
US$ 647 bilhões foi o montante aplicado globalmente pelas 
mil maiores companhias de capital aberto nesta área, se-
gundo a edição 2014 de pesquisa da consultoria Strategy& 
(anteriormente Booz & Company). 

Neste cenário, inovação é um dos pilares da estratégia da 
BASF. Até 2050, seremos nove bilhões de pessoas no pla-
neta e cerca de 70% viverão em centros urbanos. Quem 
pretende se manter competitivo e liderar o crescimento do 
mercado nos próximos anos deve exercitar constantemente 
a busca de soluções para algumas questões-chave: o boom 
no consumo de energia e de alimentos, exigindo readequa-
ção para geração e gestão destes recursos, a nova organiza-
ção das cidades para comportar o crescimento populacio-
nal e a mobilidade, entre outras. 

Assim, o conceito de cocriação está se disseminando cada 
vez mais nas grandes empresas e tornando-se chave para os 
processos de inovação. A cocriação é um passo para nos 
aproximarmos da realidade, já que as corporações, normal-
mente, estão mais voltadas para dentro. É um conceito que 
prevê a participação de diversos stakeholders em discussões 
para o desenvolvimento de soluções. 

Na BASF, não é diferente. Como parte integrante do 
programa de celebração dos seus 150 anos, em agosto 
deste ano, a companhia realizou, na cidade de São Paulo, 
o Creator Space™ Tour, um evento colaborativo que está 
percorrendo seis cidades mundialmente, composto por 

um espaço de oficinas de cocriação, conferências, com-
petições de ideias e eventos culturais, com o objetivo de 
debater, com diversos stakeholders, os principais desafios 
globais da sociedade. O tema selecionado para o evento, 
no Brasil, foi o desperdício de alimentos. Cada localidade 
estabeleceu um desafio relevante para sua região. O início 
foi em Mumbai, seguindo para Xangai, Nova York, São 
Paulo, Barcelona e Ludwigshafen. 

Essa foi uma das mais de 50 atividades de cocriação 
realizadas pela empresa em busca de contribuições sig-
nificativas para o processo de inovação. O BASF Creator 
Space™ Tour São Paulo recebeu mais de 2 mil participan-
tes ao longo de sete dias e 93 horas de atividades, contan-
do com a participação de clientes, parceiros, especialistas, 
acadêmicos, políticos, representantes de ONGs e públi-
co em geral, o que possibilitou a discussão de mais de 20 
propostas inovadoras, que serão avaliadas e selecionadas, 
sendo as melhores iniciativas financiadas pela companhia 
a partir do próximo ano. 

O caminho, no entanto, ainda é longo. Quando se fala 
em inovação, é preciso pensar no longo prazo, nos próxi-
mos 10, 20, 30 anos. Por isso, a cocriação é um processo 
contínuo. Uma plataforma online e interativa, criada pela 
BASF, convida a todos os seus públicos para fazer o mesmo 
exercício que foi realizado no Creator Space™ Tour, porém 
no ambiente digital. A ideia é que especialistas, parceiros, 
clientes e consumidores, em geral, possam trocar ideias e 
pensamentos sobre os desafios globais. Qualquer pessoa 
pode se cadastrar no Creator Space™ e participar das dis-
cussões (www.creator-space.basf.com).

Iniciativas como esta refletem a importância da em-
presa em desenvolver este novo ecossistema de inova-
ção; capaz de conectar e integrar seus parceiros, esta-
belecer colaborações com centros de excelência e de se 
relacionar com a sociedade para nortear os investimen-
tos em Pesquisa e Desenvolvimento na busca por solu-
ções sustentáveis. 

Inovação e cocriação de mãos dadas
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Rony Sato

É Gerente de Tecnologia e inovação da BasF na área corporativa de desenvolvimento 

de novos mercados, excelência em marketing e inovação. É formado em engenharia Quí-

mica, mestrado em Biotecnologia, pós-graduado em administração industrial e mBa em 

conhecimento, Tecnologia e inovação.
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Paulo Pereira | Diretor de comunicação corporativa do Grupo Bayer no Brasil

inovação em foco >

Inovação é a palavra-chave na Bayer para melhorar a 
vida das pessoas em todo o mundo. Por isso, investi-
mos constantemente em Pesquisa & Desenvolvimento 

(P&D).  Uma prova disso é a ASPIRINA®, que completou 
115 anos de história no ano passado. Para se ter uma ideia, 
em 1950 a Aspirina® já era o analgésico mais vendido do 
mundo, segundo o Guinness Book of Records. Em 1998, 
lançamos a ASPIRINA® Prevent, que marcou a entrada do 
medicamento na prevenção de eventos cardiovasculares. 

Atualmente, os medicamentos do portfólio de ASPIRI-
NA® e o ácido acetilsalicílico, seu princípio ativo, são re-
ferência na medicina para o alívio de diversos tipos de do-
res, assim como importantes aliados para reduzir o risco 
de doenças cardiovasculares. Este é um grande exemplo 
da nossa história, do nosso passado que se projeta para 
o nosso futuro, pois demonstra a nossa capacidade cons-
tante de reinvenção.  E aquilo que já era uma tradição se 
torna incrivelmente novo.

Recentemente, lançamos o programa Grants4Apps 
Accelerator 2015 em Berlim, Alemanha, que consiste 
na seleção de cinco startups digitais de saúde de todo o 
mundo.  Elas irão alavancar novas ideias de negócios e 
tecnologias em áreas como testes hormonais, adesão do 

paciente, padrões de respiração, ensaios clínicos e defi-
ciência de vitaminas.

Em 2014, o portfólio Bayer CropScienceBrasil também 
passou a contar com uma importante inovação. O produ-
to Veritas™, que contribui para a eficiência dos cultivos 
de soja e feijão, integrou o portfólio da empresa no País. 
Ele melhora a capacidade das plantas de soja e feijão de 
fixar flores e vagens, contribuindo para o preenchimento 
de grãos em estágios críticos de seu desenvolvimento.

Para encerrar o ano, a CropScience lançou o “De Pri-
meira, Sem Dúvida”, programa inovador que tem como 
proposta mostrar que, o momento certo para aplicar fun-
gicidas, pode fazer toda a diferença no manejo de doenças 
nas lavouras de soja. Por meio de câmeras, o programa 
gera imagens em tempo real das seis principais regiões da 
cultura no Brasil.

Desta forma, a Bayer se posiciona como uma empresa 
líder mundial na área de Saúde Humana, Saúde Animal e 
Ciências Agrícolas. A expectativa é investir até o fim deste 
ano 4 bilhões de euros e continuar empregando mais de 
118.900 funcionários que são a base, o alicerce de nossa 
inesgotável capacidade de inovar todos os dias. Sem eles, 
isso não seria possível.

Paulo Pereira

É Diretor de comunicação corporativa do Grupo Bayer no Brasil desde 2011. Formado 

em Comunicação Social e especialização em Marketing pela FAAP, possui pós-graduação 

em marketing & advertising pela nYu (new York university). Possui 31 anos de ex-

periência na área de comunicação e há 11 anos trabalha na Bayer.

Ter a inovação por tradição
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internet of things >

Vladimir Goitia

revoluciona dia a dia das  
pessoas e faz indústria renascer

Entramos numa era na qual a Internet já tem o poder de melhorar dras-
ticamente a vida das pessoas ao redor do mundo. De atendimentos 
simples e complexos em hospitais ao entendimento das mudanças cli-

máticas no planeta; da melhor forma de fazer negócios à colheita de grãos no 
campo; da busca de trajetos menos congestionados no trânsito à transforma-
ção do tempo em momentos menos estressantes. Em suma, a nova onda da In-
ternet desencadeou uma revolução no dia a dia das pessoas e o fortalecimento 
da indústria graças a tecnologias e a soluções que vêm sendo desenvolvidas 
com uma única finalidade: conectar o maior número possível de objetos, pro-
cessos e pessoas e fornecer dados e informações precisas em tempo real. 

Já imaginaram uma geladeira avisar a data de vencimento dos alimentos ali 
armazenados? Ou informar que alguns desses itens estão acabando e provi-
denciar um pedido automaticamente ao fornecedor desejado? Ou mesmo um 
tênis registrar dados de quanto determinada pessoa correu, em que velocidade 
e que trajeto percorreu? Ou até um vaso sanitário analisar a urina e recomen-
dar a dieta mais conveniente a ser seguida? Pois são esses alguns pequenos 
exemplos do que é possível alcançar hoje e ao que os especialistas do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) chamaram de Internet das Coisas (IoT, 
na sigla em inglês).

25



“Cloud computing e Internet das 
Coisas estão liberando um poten-
cial de transformação digital nunca 
visto antes”, afirma Orlando Cintra, 
Vice-Presidente Sênior de Tecno-
logia e Inovação da SAP Brasil. “As 
soluções em IoT transformaram a 
maneira de interagir com os dispo-
sitivos, desde a otimização da gestão 
remota de ativos em tempo real até a 
prevenção de falhas e respostas rápi-
das para adotar medidas”, completa 
Afonso Lamounier, Vice-Presidente 
para Assuntos Corporativos e Rela-
ções Governamentais da SAP Brasil 
e América Latina.

Para os especialistas, o futuro está 
nessa combinação, além da inteli-
gência artificial, na qual as máqui-
nas poderão entender as pessoas. As 
mudanças tecnológicas e as soluções 
inteligentes que vêm sendo criadas 
são tão impressionantes e avançam 
com tamanha velocidade que os 
entendidos dessa área avaliam que 
estamos apenas no começo, e que as 
oportunidades para aproveitar o que 
está por vir vão além do que pode-
mos imaginar.

Graças a sistemas como o RFID 
(Radio Frequency Identification), por 
exemplo, bastará integrar um chip em 
qualquer objeto da casa, do trabalho, 
da rua ou da cidade para poder pro-
cessar e transmitir constantemente 
informações em tempo real por meio 
dele. Calcula-se que, em 2020, entre 
22 bilhões e 50 bilhões de disposi-
tivos estarão conectados à Internet 
com o objetivo de proporcionar ao 
mundo uma série de serviços e apli-
cativos inteligentes sem precedentes.  
As maiores e principais companhias 
de tecnologia do mundo perceberam 
isso há algum tempo e vêm investin-
do alguns bilhões de dólares nesse fu-
turo modelo de negócio.

A SAP, por exemplo, aporta mais 
de 2 bilhões de euros por ano em 
P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). 
“Sem dúvida, as soluções inteligentes, 
dentro da transformação digital, ten-
do em seu core a tecnologia HANA e 
Cloud, é a via pela qual a SAP leva e 
implementa inovação para seus mais 
de 250 mil clientes em mais de 190 
países”, diz Cintra ao se referir à tec-
nologia de multiprocessamento em 
nuvem desenvolvida pela empresa. 
Ele explica que tudo que a empresa 
vem desenvolvendo está ligado a esse 
processo por entender que é o futuro 
do mundo dos negócios. “A SAP não 
segue tendências, ajuda seus clientes 
a criar um novo futuro por meio de 
uma jornada de transformação digi-
tal. Essas inovações estão no DNA da 
SAP”, diz.

Em conjunto com empresas ao re-
dor do mundo, a SAP também vem 
buscando soluções para integrar li-
nhas industriais de produção, chão 
de fábrica, máquinas e dispositivos. 
Cintra explica que hoje é possível co-
nectar quase tudo à Internet e a redes 
privadas e, com isso, utilizar de forma 
inteligente informações para análises 
preditivas, informações financeiras, 
pesquisa e desenvolvimento. “Solu-
ções práticas como a automação de 
linhas de produção em altíssimo nível, 
a previsibilidade de manutenções com 
nível mínimo de erros e o controle 
de equipamentos de campo (drones, 
smart meters e dispositivos pessoais) 
já se aplicam no setor agrícola, na área 
de saúde e em serviços (eletricidade e 
saneamento)”, completa o Vice-Presi-
dente da empresa.  

Ele conta ainda que a companhia 
está hoje ajudando a cidade de Buenos 
Aires a minimizar os transtornos cau-
sados pelas frequentes inundações que 
ocorrem na região, por meio de dispo-
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sitivos especiais que detectam se o fluxo de água em esgotos 
aumenta ou diminui. “A solução da SAP cruza esses dados 
com informações meteorológicas,  o que permite emitir aler-
tas com diferentes graus de severidade sobre a existência, 
por exemplo, da probabilidade de uma tempestade próxima 
a um local crítico que tem entupimentos”, diz Cintra.

A T-Systems, outra multinacional alemã, também de-
senvolve soluções praticamente para todos os setores da 
economia. Do varejo ao financeiro, de serviços em geral ao 
agronegócio, da indústria à saúde. “Trata-se de uma ten-
dência sem volta”, resume Jorge Brito, Diretor de M2M e 
Sistemas Incorporados da T-System do Brasil, que tem qua-
se 2 mil clientes. Presente em mais de 20 países, a empresa 
emprega atualmente cerca de 50 mil colaboradores e atende 
mais de 182 mil clientes ao redor do mundo. 

“Qualquer investimento em soluções inteligentes é relati-
vamente alto, mas em um ou dois anos já é possível verifi-
car um retorno”, explica Brito. “Ninguém investe em devices 
pela beleza ou por algo semelhante, mas porque é necessá-
rio, integrar tudo que for possível”, diz. Ele lembra que o 
futuro exigirá cada vez mais simplicidade e, para chegar a 
isso, ainda há um longo caminho a ser percorrido. “Quan-
do uma pessoa dá um comando e não recebe resposta em 
segundos fica bravo. A IoT permitirá eliminar isso”, afirma 
o diretor da T-Systems.

A Bosch Software Innovations, subsidiária da Bosch, 
lançou no início do ano a segunda geração da suíte Bosch 

IoT, sua plataforma de software para a Internet das Coisas. 
O objetivo foi criar uma linguagem comum para a rede de 
equipamentos e máquinas, independentemente do fabri-
cante. “A Bosch é a única empresa que está presente nos três 
níveis de conectividade: tecnologia de sensores, software e 
serviços”, diz José Luis Barboza, Diretor de TI da Bosch. 

Mas o que a suíte Bosch IoT realmente faz? “A suíte nada 
mais é do que um tipo de condutor de comunicação má-
quina a máquina que identifica todos os objetos que estão 
habilitados para Web e orquestra o intercâmbio de dados”, 
explica Barboza. Para ele, o mais importante é contar com 
soluções que ofereçam a seus clientes benefícios claros e 
objetivos. “Quando se trata de aproveitar a conectividade 
para gerar novos modelos de negócios, baseados em ser-
viços, a Bosch tem boas credenciais. Nós não só temos 
nossa própria plataforma de software in-house, como tam-
bém centros de serviço”, afirma o executivo da Bosch.

Todos lembram que, com o potencial da IoT, as cidades 
também serão mais inteligentes. A disponibilidade de da-
dos no carro, por exemplo, não será mais uma via de mão 
única. Os veículos não vão apenas usar informações, mas 
também fornecê-las. A Bosch é uma das que está tornando 
os veículos uma parte da Internet e desenvolvendo soluções 
de segurança específicas, como a criptografia autônoma. 
No futuro, os veículos irão coletar informações sobre seu 
arredor e trocar esses dados com outros veículos ou com 
um servidor. Essas informações serão úteis para o desen-
volvimento de mapas altamente dinâmicos e para melhorar 
a segurança dos veículos. “A IoT promete não mais uma 
revolução na indústria, mas o renascimento dela. A Indús-
tria 4.0”, diz Brito.
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inovar na recessão >

Mesmo com a economia desacelerada, o momento 
pede que as empresas tenham planos estratégicos 
em inovação. Reduzir drasticamente ou até cor-

tar investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
pode ser o pior caminho para uma empresa manter-se com-
petitiva no cenário atual e vencer o período de crise. Com a 
economia enxuta, a melhor saída são estratégias específicas 
e bem elaboradas.  Mas como identificar essas estratégias, 
manter-se competitivo e ainda continuar inovando?

O engenheiro e administrador Valter Pieracciani, espe-
cialista em inovação, concedeu uma entrevista à Revis-
ta Brasil-Alemanha de Inovação, trazendo os principais 
passos para inovar na recessão. Autor de diversos livros e 
consultor de dezenas de entidades e empresas, Pieracciani 
trabalha na área há 20 anos e criou a consultoria que leva 
seu nome para orientar a implantação de estratégias de ino-
vação dentro das companhias.

I: Como inovar na recessão? 

VP: Mesmo durante momentos de crise, as pessoas conti-
nuam tendo necessidades e as empresas precisam continuar 
produzindo e vendendo. A inovação na recessão é a meto-
dologia que faz com que as companhias revisitem seu port- 
fólio de projetos e produtos, buscando promover aqueles 
que absorvam menos recursos, tenham qualidade satisfató-
ria e possibilitem praticar menores preços. De forma muito 
resumida, essa é a abordagem para inovar na recessão.

I: Quais são os primeiros passos para ser 
inovador em tempos de crise?

VP: Mais do que nunca é preciso fazer as coisas de um 
jeito diferente se quisermos ter resultados satisfatórios. 
O primeiro passo é colocar uma lente especial sobre o 
portfólio de projetos, tendo a coragem de dizer não para 
uma boa parte deles e acelerar aqueles que podem fazer 
sucesso, mesmo em épocas de crise. O controle de por-
tfólio de projetos é chave nesse momento. A ideia aqui 
é fazer uma abordagem diferente que premie produtos e 
serviços que caibam no bolso do consumidor. Esta é uma 
regra fundamental.

 

I: Como aproveitar um momento ruim de 
recessão para não estagnar?

VP: Nossa recomendação para os clientes é lançar um 
olhar para o período de recessão como o que antecede a 

retomada. “Pensar para frente” já que, no momento de re-
cuperação, há naturalmente uma reordenação dos negócios 
e transferência de participações de mercado. Além disso, 
é um momento no qual as empresas inovadoras brilham 
muito mais do que as outras.

 

I: Qual a sua dica para ser competitivo e 
inovador em momentos de crise?

VP: Existem diversas metodologias para tratar a inovação 
durante a recessão. Temos investido muito em pesquisa e 
em desenhos de soluções para esse tipo de crise. Estamos 
aplicando isto amplamente nos negócios de nossos clientes 
e os resultados são fabulosos. Isto comprova que a última 
coisa que se deve ser feita em um momento como esse é 
simplesmente colocar o pé no breque.

I: Quais exemplos poderia nos dar para de-
fender que inovar gera valor econômico?

VP: Sim, é verdade. Inovação gera desenvolvimento eco-
nômico. Basta olhar para a Coreia, que é um país que tem 
território equivalente ao estado de Pernambuco e um PIB 
correspondente a 1/3 do PIB brasileiro. Poderíamos olhar 
também para os países que menos sofreram com a crise 
na Europa, no qual se destaca claramente a Alemanha, um 
dos países mais inovadores do mundo. Se passarmos para o 
mundo das empresas, saltarão aos nossos olhos a Siemens, 
Embraer, Natura, Apple e muitas outras companhias que 
conseguem gerar emprego, riqueza e satisfação dos clientes 
por meio da inovação.

Valter Pieracciani
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Esqueça da “Inovação Lam-
pejo” e implante a metodo-
logia / sistemática de ação
Para a inovação acontecer rapida-
mente são precisos processos clara-
mente estabelecidos. Verifique onde 
as ideias de sua empresa nascem e 
que caminhos elas seguem. 

Deixe a sofisticação de lado

O que o cliente busca em épocas de 
recessão são soluções simples, fun-
cionais e econômicas. Deixe de lado 
produtos e serviços opcionais e su-
pérfluos e foque nos projetos que re-
almente resolvem problemas dos seus 
clientes.

Olhe para a realidade do 
seu cliente

Todo mundo está sentindo a crise e 
escolhendo muito bem onde colo-
car o seu dinheiro. Viva a realidade 
do seu cliente para entender melhor 
suas reais necessidades.

Identifique a expertise de 
sua empresa 

Toda empresa tem alguns produtos 
e soluções que são gerados mais na-
turalmente. Ou seja: com menores 
custos, mais velocidade e menos er-
ros. Escolha quais são suas vocações 
naturais e alinhe-as aos seus projetos.

Monte times para atuar no 
novo tipo de inovação

A inovação não é um processo solitá-
rio. Monte “times” especiais que tra-
balharão na inovação frugal*.

* Significa criar produtos e serviços simples e 
eficazes, porém de alta qualidade.

Revisite seu portfólio com 
a lente da frugalidade

Não há recursos para todos os proje-
tos. Quais deverão ser salvos? A res-
posta está nos projetos de inovação 
frugal, conforme comentado ante-
riormente.

Acelere os projetos de 
inovação 

Não basta fazer inovação, é preciso fa-
zer inovação rápido. Velocidade é tão 
importante quanto criatividade quan-
do se trata de lançar um projeto. Uti-
lize as técnicas de gestão de projetos 
em alta velocidade (scrum, agile etc.)

Não pare de investir e dire-
cione seus investimentos 
para a inovação frugal
As empresas precisam continuar ge-
rando caixa mesmo na recessão. As 
inovações frugais são os produtos 
que vendem neste tipo de ambiente. 
Além disso, esta medida permite pre-
servar os times de Pesquisa, Desen-
volvimento e Inovação (P,D&I) para 
atuarem com força total na retomada 
da economia.

Valter Pieracciani
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Universidade Técnica de Munique (TUM)

“E o vencedor é...” Em meados de outubro, mais uma vez, uma brisa com ar  

de Hollywood soprou através da Universidade Técnica de Munique (Technische  

Universität München - TUM). Três finalistas suavam diante do grande público no 

momento em que a vice-presidente da TUM, Evelyn Ehrenberger, abriu um  

envelope e anunciou as palavras decisivas: “E o vencedor é... 
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...Celonis!”
Bastian Nominacher e Alexander Rinke, que então er-

gueram os braços para o alto. Não se tornarão estrelas de 
cinema festejadas mundialmente, mas por estarem no ca-
minho certo para assumir uma influência global dentro 
das empresas. Em 2011, em parceria com Martin Klenk 
fundaram, a partir da TUM, a Celonis GmbH. Os três de-
senvolveram um software para o chamado process mining, 
com o qual empresas avaliam e visualizam todos os dados 
de processos armazenados em seus sistemas de TI e, assim, 
podem compreender melhor os fluxos de seus negócios. 
Apenas quatro anos depois, a Celonis tornou-se líder mun-
dial de mercado em process mining; conglomerados como 
a Siemens e a Bayer estão entre seus clientes. Esta evolução 
convenceu também o júri do TUM Presidential Entrepre-
neurship Award, com o qual a TUM premia, todos os anos, 
uma de suas spinn-offs.

Os fundadores da Celonis puderam se inspirar em exem-
plos famosos e históricos. A primeira startup da TUM cha-
ma-se Linde Group, tem 65.000 funcionários e faturamento 
de 17 bilhões de euros – o que ninguém poderia esperar 
quando Carl von Linde inventou em 1871, na outrora Tech-
nische Hochschule München, a máquina de gelo e refrigera-
ção e, pouco depois, fundou uma empresa. 

Não apenas a TUM, mas as universidades técnicas 
(TUs) alemãs em geral possuem uma significativa tradi-
ção em pesquisar no mais alto nível científico e, ao mesmo 
tempo, de forma aplicada, em estreita cooperação com a 
indústria. Entretanto, ao longo das décadas, elas foram 

 
é um termo em inglês utilizado para descrever uma 
nova empresa, a qual surge a partir de um grupo de 
pesquisa de uma empresa, universidade ou centro 
de pesquisa público ou privado, normalmente com o 
objetivo de explorar um novo produto ou serviço de 
alta tecnologia. Quando uma spin-off nasce a partir de 
uma empresa é denominada de spin-off corporativa. 
Quando a spin-off nasce de universidade ou centro de 
pesquisa é denominada spin-off acadêmica.

1. A oficina high-tech “markerspace” fornece máquinas, ferra-
mentas e software para a construção de protótipos no centro de 
empreendedorismo da Tum.

2. Durante a sua visita à incubadora da Tum, a chanceler alemã 
angela merkel se reúne com os ceos da start-up Magazino , Fre-
derik Brantner e lukas Zanger (a partir da esquerda).

3. Vencedores felizes do prêmio “TUM Presidential Entrepre-
neurship awards 2015”: a equipe de celonis Gmbh, alexander 
rinke, Bastian nominacher (3o, 4o partir da esquerda), Julia 
meier e Julian Baumann (2o, 3o da direita) com o prêmio do júri.
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perdendo um pouco de vista que os cientistas e os estu-
dantes poderiam aplicar – eles próprios – seus conheci-
mentos em produtos e serviços. 

Hoje, as TUs alemãs, assim como muitas das universi-
dades clássicas, consideram a transferência de tecnolo-
gia, por meio da criação de empresas, como seu terceiro 
pilar, ao lado do ensino e da pesquisa. De acordo com 
o ranking Gründungsradar (Radar do Empreendorismo), 
nenhuma das grandes instituições de ensino superior é 
tão bem-sucedida quanto a TUM. Em 2002, com a em-
preendedora Susanne Klatten como sócia, foi fundado 
o centro de inovação e empreendorismo Unternehmer-
TUM – hoje o maior de seu tipo na Europa. Startups da 
TUM recebem consultoria e apoio muito além da etapa 
de abertura da empresa – do desenvolvimento de um 
modelo de negócio a um workshop para formar equipe 
e do treinamento de gestão ao requerimento de verbas 
de fomento. Além do mais, o centro disponibiliza para 
elas uma infraestrutura ideal, com instalações para a 
fase inicial e uma oficina high tech para a construção de 
protótipos. O Instituto de Pesquisa de Empreendorismo 
(Entrepreneurship Research Institute) da TUM funciona 
no mesmo prédio, de modo que cientistas e realizadores 
podem comunicar-se pessoalmente. 

Desde 1990, cerca de 700 empresas, hoje com mais de 
14.000 postos de trabalho, foram fundadas a partir da 
TUM. Quando o envelope com o nome da Celonis como 
vencedora do Presidential Entrepreneurship Award foi 
aberto, outras duas equipes de empreendedores estavam 
nominadas no palco, que igualmente teriam merecido 
o prêmio. A Magazino constrói robôs, que com câme-
ras 2D/3D medem e reconhecem objetos, além de poder 

mais informações: 

pegá-los com segurança. Estes podem, por exemplo, em 
centros de logística, coletar mercadorias de forma autô-
noma – o que, até agora, ainda precisa ser feito por hu-
manos. A startup ImevaX, por sua vez, desenvolve vacinas 
altamente específicas contra agentes causadores de infec-
ções disseminadas por todo o mundo. Atualmente, o foco 
recai sobre a bactéria Heliobacter pylori, que pode provo-
car úlcera péptica e câncer de estômago.

Motor da economia, progresso social, empregos: a polí-
tica também reconhece quão grande o benefício pode ser 
quando surgem inovações lá onde a pesquisa de ponta re-
vela diariamente novas descobertas. Recentemente, a chan-
celer federal Angela Merkel visitou o centro de inovação 
da TUM e prometeu continuar melhorando o fomento pú-
blico e as condições políticas. A TUM deseja, sobretudo, 
que sejam ampliadas as possibilidades legais para apoiar 
startups, assim como as possibilidades para que ela própria 
participe de empresas. 

Mais capital de risco e uma abordagem positiva dos fra-
cassos de startups são outros dois objetivos que marcam 
a discussão na Alemanha. O reitor da TUM, Wolfgang A. 
Herrmann, está sempre conclamando por mais espírito 
empreendedor – como base da sociedade como um todo, 
mas também de sua própria instituição. Afinal, ainda não 
é todo cientista e estudante que pensa na oportunidade 
de desenvolver suas ideias e resultados de pesquisas em 
produtos comercializáveis. Motivar todos da comunida-
de universitária para o empreendorismo é, por isso, uma 
parte central da Estratégia de Empreendorismo da TUM, 
por exemplo com estímulos como o Presidential Entrepre-
neurship Award. Sendo assim, no próximo ano haverá no-
vamente um “E o vencedor é...”.
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O ser humano tem a incrível habilidade de 
projetar cenários, adiantando-se ao tem-
po, prevendo o futuro. Essa talvez seja 

uma das suas principais qualidades. Mas usá-la é 
cada vez mais difícil.

Talvez por conta das ideias de dois importantes 
líderes: de um lado, o criador da elegante teoria da 
evolução das espécies, Charles Darwin; do outro, 
Gordon Moore, que profetizou o que vem se con-
firmando na prática, ou seja, o poder de processa-
mento computacional dobra a cada 18 meses.

Vivemos no mundo do “Darwinismo Digital 
Exponencial”, uma sociedade com prevalência 
tecnológica, mudanças exponencialmente rápidas 
e sobrevivência dos mais adaptáveis digitais.

De que forma isso afeta os Profissio-
nais do Futuro?

Se a previsibilidade diminui, tornando difícil o 
exercício de tomar decisões sobre qual profissão 
seguir, emergem alguns princípios fundamentais 
que podem ajudar os profissionais na construção 
de uma carreira sustentável:
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Ferramentas Tecnológicas e a  
colaboração Homem Máquina

A evolução tecnológica é uma força irre-
freável, que avança em diversas direções. 
Desde a revolução industrial, quando má-
quinas a vapor facilitaram o esforço físico, 
até os dias atuais, da computação quântica e 
compartilhada na nuvem, a sociedade par-
ticipa do fenômeno de hibridização, no qual 
o ser humano divide cada vez mais espaço 
com as máquinas. E, no atual estágio, fica 
fácil constatar que um profissional pode ser 
mais produtivo se lançar mão de recursos 
tecnológicos. Por exemplo: um engenheiro 
que usa um software de projeto, um mo-
torista de táxi que utiliza um aplicativo de 
rotas, um médico que acessa sua base de 
diagnóstico remoto para consultar possíveis 
causas de enfermidade etc. Nenhum profis-
sional pode abrir mão de recursos de supor-
te como os citados acima, se pretende ter 
um desempenho compatível com os níveis 
modernos de exigência.

Os modelos de trabalho e de relação econômica 
com empresas e com o mercado mudaram, pois a 
disponibilidade tecnológica faz com que não seja 
mais necessária a presença física, abrindo espaço 
para o freelancing;

o profissional do futuro >

1

Perfil e Competências  
Essenciais

Não se pode menosprezar que o avanço tecnoló-
gico alcançou o estágio da computação cogniti-
va, especialmente pelo advento do “Aprendizado 
de Máquina” (Machine Learning).

Os pesquisadores em inteligência artificial 
desenvolveram algoritmos capazes de emular o 
modelo de aprendizagem humana e, portanto, 
adquirir capacidades e competências antes ti-
das como exclusivas. Os famosos exemplos dos 
supercomputadores Deep Blue (que venceu o 
campeão mundial de xadrez Garry Kasparov) e 
Watson (que venceu os dois melhores jogadores 
humanos do jogo Jeopardy) demonstram capaci-
dade de raciocínio lógico e analítico.

Essa é somente a ponta do iceberg no processo 
de substituição de pessoas por máquinas e siste-
mas em diversas funções.

Desta constatação conclui-se: é necessário de-
senvolver, constantemente, competências essen-
ciais, aquelas que ainda não podem ser feitas por 
máquinas, pois isso garantirá um incrível dife-
rencial na carreira. 

Entre os exemplos estão: bom senso, inovação, 
motivação, liderança e política. Enquanto o pro-
fissional as tiver, ele terá um alicerce sobre o qual 
construir uma atuação profissional sustentável.

2

3

3-A

Modelo de Trabalho e  
Disponibilidade Digital

A ubiquidade da Internet e a possibilidade de 
comunicação instantânea permitem a organi-
zação rápida de milhares de pessoas em torno 
de tarefas, propósitos e ideias, por meio de 
plataformas colaborativas e redes sociais.

Isso significa que qualquer profissional 
almejando espaço no futuro precisa aceitar 
algumas condições:
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3-B

3-C

3-D

3-E

É necessário que o profissional do futuro de-
senvolva uma eficiente presença digital, para 
poder se colocar à disposição neste novo ecos-
sistema de interação profissional;

Surge a possibilidade de trabalhar de forma 
empreendedora, baseada num propósito, pois 
a busca pela felicidade no trabalho é uma das 
principais tendências.

Em adição à sua presença, ele precisa estar pre-
parado para atuar de forma colaborativa;

A competição global é uma realidade;

Os exemplos são muitos. Vale citar sites de 
freelance com vários projetos lançados. Neles, 
qualquer um pode contratar projetos criati-
vos, que serão desenvolvidos por profissionais 
cadastrados em qualquer parte do globo, com 
base no preço ofertado e em sua reputação.

4
Persona e Presença Digital

Finalmente, todos estão deixando algum tipo de impressão no es-
paço virtual que frequentam. Ao fazer buscas na internet, postar 
fotos em redes sociais e outras atividades, as pessoas delimitam 
sua pegada digital (o resultado direto de sua atuação no ciberes-
paço) e sua sombra digital (o resultado indireto dessa mesma atu-
ação). Pegada e sombra juntas constroem a reputação pessoal e 
profissional, algo como a persona, que fica acessível na rede.

Um dos motivos fundamentais que embasa a decisão de com-
pra eletrônica é a opinião dos consumidores sobre o produto ou 
vendedor, sobre sua reputação. Esse também servirá de motivo 
para a seleção dos profissionais do futuro.

Basta lembrar que diversas empresas já estão contratando 
seus funcionários considerando sua atuação em redes sociais, e 
essa mesma atuação serve de motivo para demissões sumárias.

E agora?

Esses quatro princípios funda-
mentais, Ferramentas, Perfil, 
Modelo e Persona, precisam 
ser utilizados de forma con-
junta para pavimentar uma 
trajetória de sucesso. Mas é 
necessário começar já, rede-
senhando como o trabalho 
pode ser feito com apoio de 
recursos tecnológicos, desen-
volvendo competências essen-
ciais, disponibilizando-se de 
forma virtual e colaborativa e 
cuidando para que discurso e 
prática não estejam separados 
por um abismo que fique ex-
posto na internet.

Além disso, não houve ne-
nhuma época anterior à nossa 
em que as pessoas estivessem 
tão engajadas em trabalhar 
por um propósito e buscando 
felicidade.

Também é fato que têm sur-
gido definições inusitadas so-
bre as características do pro-
fissional do futuro, como, por 
exemplo, o Supertasker – pes-
soa capaz de realizar duas ou 
mais tarefas simultâneas com 
sucesso.

Finalmente, o contexto atual 
permite que qualquer um am-
bicione conceber sua própria 
profissão.

Talvez essa seja a maior mar-
ca do Profissional do Futuro: a 
autonomia para, a partir dos 
seus talentos, e em coerência 
com seus propósitos, inventar 
sua atuação profissional de 
maneira inovadora, aumen-
tando assim seus níveis de rea-
lização e felicidade.

?
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Comemoração 100 anos

Jantar de Gala

Livro 100 anos

Future Day

Torneio de Futebol

Cobertura em

9 Estrelas em Campo

Tempo Real

Confira os projetos propostos 
neste QR-CODE.
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Projetos especiais

100 anos Câmara Brasil-Alemanha



oPiNiÃo >

Ronald Martin Dauscha | Diretor da associação nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das empresas inovadoras (anPei)

Inicialmente, é importante abordar um tema polêmico 
apontado por profissionais e gestores ligados às empre-
sas: a crítica às ICTs – recentemente chamadas ICTIs 

(Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação) – voltadas 
somente para suas próprias organizações, que se concen-
tram em pesquisa pura e não estão preparadas e não fazem 
questão de trabalhar com o setor privado.  

Não podemos esquecer: para que as empresas tenham 
interesse em realizar reais projetos conjuntos de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) com universidades, é necessário 
que estas ICTIs tenham conhecimento avançado e sejam 
reconhecidas internacionalmente. Assim, poderão ser ver-
dadeiros parceiros tecnológicos de empreendimentos com 
centros próprios de P&D. Sem esta grande e profunda den-
sidade de pesquisa nas universidades, não há especialida-
des e especialistas nos diversos ramos da ciência para aten-
der de forma diferenciada e de vanguarda às necessidades 
de empresas locais (nacionais ou internacionais).  

Ressaltamos que não se trata apenas de núcleos de facul-
dades renomadas (USP e UNICAMP), mas também de ins-
titutos conceituados habilitados a cooperarem com o setor 
privado, a exemplo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas do Estado de São Paulo), do INT (Instituto Nacional 
de Tecnologia do Rio de Janeiro) e do TECPAR (Instituto 
de Tecnologia do Paraná). 

Vale citar um dado que esclarece e desmitifica a impres-
são errônea que se tem no Brasil sobre o pouco relacio-
namento entre o setor acadêmico e o empresarial, tema 
estudado e evidenciado continuamente pelo atual diretor 
científico da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo), Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz. 
Cruz aponta que apenas 7,5% do orçamento das universi-
dades nos EUA (considerados a meca da pesquisa e de ino-
vações tecnológicas) provém de projetos conjuntos entre 
estas e as empresas, com exceção do MIT - Massachusetts 
Institute of Technology, que chega a algo em torno de 18%, 
considerando sua natureza específica.

Já no Brasil, o interessante é que há um outro posiciona-
mento distorcido, proveniente do próprio setor acadêmico. 
Para eles, são as empresas que não sabem aproveitar tudo 
o que é gerado pela universidade, defendendo uma linha 
errada, a qual indica que são os resultados das pesquisas 
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que devem ser aproveitadas e industrializadas pelo setor 
privado, independentemente do segmento, maturidade e 
aplicação. Obviamente, nenhuma das posições é totalmen-
te correta e ambas devem ser consideradas com cautela.

Outro ponto importante, é entender o porquê das em-
presas no Brasil fazerem P&D e qual o tipo estas realizam. 
Algumas fazem desenvolvimento avançado e pesquisas 
menores, em função de fomentos e financiamentos públi-
cos. Outras, já possuem seus próprios centros de P&D no 
país, devido à inserção em setores diretamente associados 
às peculiaridades dos recursos e mercados no Brasil e por 
terem total independência local. Estas empresas estão acos-
tumadas a fazer parcerias com ICTIs de todos os tipos, sa-
bendo prospectar e optar por parceiros que estão à altura 
de suas demandas técnico-científicas. Além disso, também 
fazem uso, até com mais intensidade e eficácia, de fomentos 
e financiamentos públicos existentes no Brasil (ou até inter-
nacionais), a fim de viabilizar as relações com institutos de 
ilibada e reconhecida competência nos temas que necessi-
tam. Embora não tenhamos feito distinção de companhias 
multinacionais até o momento, é mais raro termos exem-
plos de núcleo de excelência em P&D de empresas interna-
cionais no Brasil. 

Outra categoria de ICTIs que pode ser parceira de empre-
sas, principalmente no caso de atendimento a contraparti-
das de fomentos governamentais, setoriais ou fiscais, e no 
caso da empresa não ter equipe própria para uma interface 
com ICTIs públicas ou privadas (inclui-se aqui renomadas 
escolas como PUC e Mackenzie, entre outras), são as insti-
tuições particulares, sem fins lucrativos, que possuem tanto 
expertise interno em várias tecnologias, como experiência 
em cooperações com empresas. No Brasil, temos cerca de 
dez ICTIs de ótimo nível, como o CERTI, o Eldorado ou o 
C.E.S.A.R. de Recife no Porto Digital. 

Desta forma, a relação com ICTIs de qualquer tipo - de-
pendendo inicialmente de uma escolha própria da empresa 
em função de porte, segmento, transnacionalidade, estra-
tégia, entre outros - apresenta uma série de oportunidades, 
entre elas, de se ter acesso a conhecimento científico-tecno-
lógico inexistente na organização e/ou redução de custos de 
investimentos. Entretanto, a iniciativa vem acompanhada 
de uma série de desafios que tentamos esclarecer de forma 
didática neste artigo. 

Em tempos de crise no País, várias empresas já entende-
ram que “praticar mais inovação” é a única forma de ga-
rantir o aumento da competividade e internacionalização 
tão necessárias para reverter a dependência do mercado 
interno e nos inserir no pelotão de frente de países globais. 
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Pesquisa aplicada apoia a indústria brasileira 
no aumento da competitividade

O Intituto Fraunhofer IPK (Instituts für Produktion-
sanlagen und Konstruktionstechnik) já trabalha há 
vários anos em parceria com o Brasil no intuito de 
preencher a lacuna entre a pesquisa universitária e 
a aplicação industrial. Da mesma forma que o IPK 
dá suporte estratégico ao parceiro SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial) nos 26 Cen-
tros de Inovação do Brasil, também coloca em prá-
tica, juntamente com grupos de trabalho, a trans-
ferência de tendências tecnológicas em diferentes 
áreas da produção.

“Inovação nem sempre significa uma mudança ou 
novidade radical. Especialmente pequenas melhorias 
nos processos de produção e nos processos organiza-
cionais podem gerar grandes efeitos na produtivida-
de”, explica Markus Will, Gerente do Departamento 
de Projetos do Instituto Fraunhofer - IPK Brasil.  

Enquanto uma equipe do IPK é especializada em 
planejamento estratégico e desenvolvimento de sis-
temas de gestão, especialistas em tecnologia traba-
lham em conjunto com parceiros de pesquisa brasi-
leiros em projetos no campo da manufatura aditiva 
para a indústria aeroespacial ou em novos métodos 
de tecnologia de microprodução para a construção 
de moldes e ferramentas.

Outros Institutos Fraunhofer também represen-
tam grupo de pesquisa fixados no Brasil, como por 
exemplo em Campinas (SP) na área de tecnologia de 
alimentos e em Salvador (BA) no campo de desen-
volvimento de software.

Pesquisadores do Instituto 
Fraunhofer no Brasil

Markus Will

Gerente do Departamento  

de Projetos do instituto 

Fraunhofer - iPK Brasil
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Ana Paula Calegari

A inovação chegou com tudo e mostrou logo que 
veio para ficar, tornando-se pauta de reuniões 
e ocupando a agenda das empresas. Cada vez 

mais a indústria necessita de produtos e processos ino-
vadores e de alta tecnologia para acompanhar o desen-
volvimento de suas próprias inovações. Nesse sentido, 
o Brasil tem se apresentado como um país atrativo para 
centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e para 
empresas que buscam inovar e desenvolver produtos de 
alta tecnologia. Mesmo com estas demandas, um dos 
principais obstáculos para o crescimento da indústria 
nacional continua sendo a falta de qualidade e tecnolo-
gia da cadeia produtiva. 

Sabendo da posição de liderança da Alemanha em ino-
vação, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alema-
nha (AHK São Paulo), representada pelo seu Departa-
mento de Inovação e Tecnologia (DIT), dedica-se ao tema, 
tornando-o um de seus pilares de atuação. “A inovação é 
a essência imprescindível para o sucesso de qualquer em-
preendimento, alinhado sempre a assuntos sustentáveis. 
Foi pensando nisto que criamos o Comitê de Inovação, 
que nos permite analisar e promover os assuntos mais im-
portantes dentro da programação anual do Departamento 
de Inovação e Tecnologia da Câmara Brasil-Alemanha na 
forma de eventos, cursos, pauta bilateral Brasil Alemanha, 
Seminários, entre outras.”, diz Paulo Stark, Presidente do 
Comitê de Inovação da Câmara Brasil-Alemanha e Presi-
dente e CEO da Siemens no Brasil.  

Inaugurado em 2012, o DIT atua como uma plata-
forma para o setor e é regido pelo Comitê de Inova-
ção, formado pelas empresas BASF, Bayer, Boehringer  
Ingelheim, KUKA, Merck, SAP e Siemens, que estipu-
la suas diretrizes, baseado em suas necessidades e nas 
do mercado. Ademais, o Departamento visa estimular 
oportunidades relevantes e catalisadoras para relação 
entre os dois países, além de possibilitar à indústria e ao 
setor privado brasileiro o acesso a informações estraté-
gicas, por meio de suas atividades e ações.

Por isso, assuntos em pauta na Alemanha são diretamen-
te apresentados pelo DIT, como por exemplo o tema “In-
dústria 4.0”. Esse novo processo já é pauta recorrente na 
Alemanha, país que implementou o conceito e trabalha no 
seu desenvolvimento. Neste cenário, o Departamento sur-
ge como uma ponte de informações e aplicações para que 
a indústria brasileira possa não apenas conhecer, mas ca-
minhar junto às novas tendências.  Entre as atividades que 
impulsionam e possibilitam essa troca, o DIT tem como 
destaque os tradicionais Seminário Brasil-Alemanha de 
Inovação, o Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação, o Grupo 
de Trabalho e o Innovation Speed Dating.  

 No decorrer deste ano, várias ações se concretizaram a 
fim de compartilhar o conhecimento e motivar instituições 
e interessados a caminhar junto às novas tecnologias. E a 
ideia é que, para os próximos anos, cada vez mais ações e 
iniciativas sejam potencializadas e colocadas em prática, 
possibilitando e impulsionando, assim, a inovação.
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Guarulhos / SP
Phone: (55-11) 2303.0023
figwal.gru@figwal.com.br

Viracopos / SP
Phone: (55-19) 3725.5646
figwal.vcp@figwal.com.br
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Home Office - Itajubá / MG

Belo Horizonte / MG
Phone: (55-31) 3427.6456
figwal.bhz@figwal.com.br

Joinville / SC
Phone: (55-47) 3481.1500
figwal.joi@figwal.com.br

São José dos Campos / SP
Phone: (55-12) 3946.1500
figwal.sjk@figwal.com.br

Campinas / SP
Phone: (55-19) 3738.1600
figwal.cpq@figwal.com.br

Porto Alegre / RS
Phone: (55-51) 3358.1500
figwal.poa@figwal.com.br

Santos / SP
Phone: (55-13) 3229.1200
figwal.ssz@figwal.com.br

Rio de Janeiro / RJ
Phone: (55-21) 3461.9300
figwal.rio@figwal.com.br

Curitiba / PR
Phone: (55-41) 3282.9833
figwal.cwb@figwal.com.br

Vitória / ES
Phone: (55-27) 2123.1500
figwal.vix@figwal.com.br

Caxias do Sul / RS
Phone: (55-54) 3211.1552
figwal.cxj@figwal.com.br

Ribeirão Preto / SP
Phone: (55-16) 3995.8800
figwal.rao@figwal.com.br

Salvador / BA
Phone: (55-71) 3272.1699
figwal.ssa@figwal.com.br

Recife / PE
Phone: (55-81) 3326-3410
figwal.rec@figwal.com.br 

 
Fortaleza / CE

Phone: (55-85) 3268.3633 
figwal.for@figwal.com.br

International Experience - Brazilian Flexibility
Experiência Internacional e Flexibilidade Brasileira

• International Freight Forwarder since 1983  
Agente de Cargas Internacionais desde 1983

• Agent IATA, FIATA, NVOCC  
Agente IATA, FIATA, NVOCC

• Regular Air and Sea Import / Export Consolidations 
Serviços regulares de Consolidação por via aérea e marítima

• Partial and Full Charters (air and sea import/ export)  
Fretamento parcial e/ou total (aéreo e marítimo)

• Project Cargo (door-to-door and turn-key)  
Cargas de Projeto (porta-à-porta e “turn key”)

• Export Documentation  
Documentação de exportação

• Weekly Full and Consolidated Truck Service BRASIL - 
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay  and Bolivia 
Serviço Rodoviário FTL e Consolidado, semanal, entre Brasil, 
Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia

Head Office / Matriz - São Paulo
 Phone: (55-11) 5098.1500 | figwal@figwal.com.br | www.figwal.com.br 

• Logistics Integrator 
Integrador Logístico

• Customs Consulting  
Consultoria Aduaneira

• Transport Insurance  
Seguro de Transporte

• Warehouse and Trucking 
Armazenagem e transporte rodoviário

• Global Network present in over 75 countries and 20 
important business centers in Brazil  
Presença Global em mais de 75 países e em 20 importantes 
Centros de Negócios no Brasil

• Fumigation  
Fumigação

• Domestic Airfreight 
Frete Aéreo Doméstico




