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Pensando em gerar cada vez mais inovação para a vida, a Bosch agora conta 
com um novo centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado à busca de 
soluções para os desafios do futuro. Localizado em Renningen, na Alemanha, 
o campus reúne várias disciplinas de ciência, tecnologia e engenharia avançada. 
Neste inovador ambiente, cerca de 1.700 mentes pioneiras da Bosch trabalham 
no desenvolvimento constante de soluções à frente de seu tempo.

Mit dem Ziel, ständig neue, innovative Lösungen für unser Leben zu schaffen, hat Bosch jetzt 
ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Dort wird fokussiert nach Lösungen 
für die Herausforderungen der Zukunft gesucht. Auf dem Campus in Renningen, Deutschland, 
sind an einem Standort eine Vielzahl der fortschrittlichsten Disziplinen der Wissenschaft, 
der Technik und des Ingenieurswesens vernetzt. In diesem innovativen Ambiente arbeiten 
rund 1.700 hochkreative Pioniere von Bosch daran, konstant neue Lösungen für die Zeiten, 
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• 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-a-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

• Logistics Integrator 
Integrador Logístico

• Customs Clearence and Consulting  
Desembaraço e 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, Int’l Courier and 
Multimodal Transports Frete Aéreo 
Doméstico, Courier Internacional e Transp. 
Multimodais

Guarulhos / SP
Phone: (55-11) 2303.0023

Viracopos / SP
Phone: (55-19) 3725.5646

International Experience - Brazilian Flexibility

Phone: (55-31) 3427.6456

Phone: (55-47) 3481.1500

Phone: (55-12) 3946.1500

Phone: (55-19) 3738.1600

Phone: (55-51) 3358.1500

Phone: (55-13) 3229.1200

Phone: (55-21) 3461.9300

Phone: (55-41) 3282.9833

Vitória / ES
Phone: (55-27) 2123.1500

Phone: (55-54) 3211.1552

Phone: (55-16) 3995.8800

Phone: (55-71) 3272.1699

Phone: (55-81) 3326-3410
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Karin Klempp Franco, Luiz Fernando Plastino Andrade e Danielle Ferreira Roberto | sócia e advogados, 

equipe de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação de Rothmann Advogados

Como definir inovação? Em termos gerais, pode-
mos dizer que inovação é a criação de tecnologia 
nova ou melhorada. Já em termos jurídicos, tra-

ta-se da “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, 
serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 
novas funcionalidades ou características a produto, servi-
ço ou processo já existente que possa resultar em melhorias 
e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho”.1 O fato 
de o Brasil possuir uma lei e previsão constitucional2 de 
fomento à inovação nos mostra a relevância do assunto 
dentre as prioridades do Estado. 

No entanto, nem sempre foi esse o mote do Estado bra-
sileiro. Se voltarmos algumas décadas, veremos que o Bra-
sil começou a industrializar-se de fato apenas a partir dos 
anos 1930. Nas décadas seguintes, adotou políticas ativas 
de substituição de importações e a política cambial acele-
rou o movimento de internacionalização do capital do pós-
-guerra, elevando a participação das empresas estrangeiras 
no setor Industrial. Mas, não se falava em inovação e sim 
em construção de uma indústria nacional. A proteção da 
indústria nacional – assim entendida a produção indus-
trial em território nacional – e o foco restrito ao mercado 
já existente de produtos anteriormente importados gerou 
o crescimento econômico almejado, mas não estimulou o 

aprimoramento destes produtos e tecnologias, tampouco o 
desenvolvimento de tecnologias novas e inovadoras.

Mudanças drásticas ocorreram na estrutura industrial 
em consequência da redemocratização e a posterior aber-
tura de mercados e adoção de políticas mais liberais na 
década de 1990. Neste contexto, o País viu-se em situação 
de defasagem tecnológica perante o restante do mundo, na 
medida em que o Governo priorizou a implementação de 
políticas de estabilização da economia em detrimento da 
política industrial e tecnológica, afetando o nível de inves-
timento, preços, produção e produtividade. Nos anos 90 o 
foco era outro, ou, antes, outros dois: estabilizar a economia 
interna e integrar-se à economia e comércio mundial. As-
sim, no mesmo contexto da política de estabilização no pla-
no interno, o País decidiu aderir às discussões internacio-
nais que levaram à ratificação dos tratados da Organização 
Mundial de Comércio (OMC). Merece especial destaque a 
assinatura do Acordo TRIPS , que levou à adoção de nova 
legislação de patentes, cultivares, software e direitos auto-
rais nos anos seguintes.

Passada essa fase, o Brasil inicia um período economi-
camente ainda mais liberal, e encontra-se em situação 
na qual o parque industrial já foi instalado (pela política 
desenvolvimentista), a economia está estabilizada (pela 
política de estabilização) e as leis vigentes aptas a lançá-lo 
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no mercado internacional. Com isso, o foco da política in-
dustrial e tecnológica volta-se ao estímulo do desenvolvi-
mento da capacidade competitiva das empresas nacionais, 
por meio da inovação. Tal cenário refletiu-se no Plano Plu-
rianual de 2004 e na respectiva Política Industrial, Tecno-
lógica e de Comércio Exterior (PITCE), parte integrante 
desse plano. Pretendia-se aumentar a estrutura produtiva 
e a capacidade de inovação, além de expandir e qualificar 
as exportações, inserindo, assim, o Brasil no comércio in-
ternacional. Os objetivos iniciais ainda não foram inteira-
mente alcançados, mas a PITCE 
deixou como legado importan-
tes marcos legais: a Lei de Ino-
vação e sua irmã com viés fiscal, 
a Lei do Bem4. 

A Lei de Inovação surgiu da 
identificação da necessidade de 
unir duas pontas no Brasil: as 
universidades e as instituições 
científicas e tecnológicas - berço 
da Pesquisa e Desenvolvimen-
to - e a iniciativa privada - local 
de inserção da inovação no pro-
cesso produtivo e no mercado. 
A Lei de Inovação federal, em 
boa parte reproduzida nas di-
versas legislações de inovação 
estaduais, tem como principal mecanismo o incentivo de 
contratações entre o setor público e o setor privado, a fim 
de permitir ao setor privado o uso da infraestrutura física 
(laboratórios, equipamentos) e do capital humano (i.e. co-
nhecimento acumulado) das instituições públicas de ensi-
no e pesquisa. A Lei de Inovação estabelece várias formas 
de parceria possíveis, desde a simples utilização da infraes-
trutura, passando pela prestação de serviços, licenciamento 
e transferência de tecnologia e indo até o desenvolvimento 
conjunto de inovações. A Lei prevê, também, a possibilida-
de de o setor privado utilizar-se dessa cooperação para des-
frutar de recursos financeiros e incentivos governamentais 
do setor público, como dotação, participação no capital, 
compras governamentais e bônus tecnológico. 

Entretanto, não se pode perder de vista que, se por um 
lado a legislação foi concebida para fomentar o desenvol-
vimento da competitividade do setor privado nacional no 
âmbito da Pesquisa e Desenvolvimento, por outro ela tra-
ta de contratações com entidades públicas. Sua aplicação 
deve seguir as regras e princípios da administração pública 
como a legalidade, impessoalidade, finalidade, moralidade 

e publicidade. Tais princípios, em regra, são estranhos à 
atividade empresarial, mas neste cenário são transporta-
dos para o setor privado, que precisa arcar com esse estrei-
tamento de sua atuação – inclusive com eventuais limi-
tações para dispor contratualmente sobre titularidade de 
propriedade intelectual, exclusividade, necessidade de dar 
publicidade aos contratos, bem como a possibilidade de 
fiscalização das operações pelos tribunais de contas. 

Ainda que a utilização desses mecanismos tenha sido, 
até o momento, relativamente tímida, pode-se afirmar que 

o fomento à inovação nesses 
moldes tem sido um sucesso. 
Tanto o é que os planos e po-
líticas surgidas após a PITCE 
só têm aprofundado a busca 
pelo aumento da inovação, o 
que foi refletido na Política de 
Desenvolvimento Produtivo 
(PDP - 2008) e no Plano Brasil 
Maior (PBM - 2011), contexto 
no qual o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia foi renomea-
do para Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Ade-
mais, as sucessivas Estratégias 
Nacionais de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (ENCTI), 

corroboraram o apelo governamental à inovação. 
Por meio do marco legal, o Estado brasileiro tem de-

monstrado que a inovação é objetivo importante para a 
economia e a sociedade e que a atuação conjunta dos seto-
res público e privado é o modo pelo qual esse objetivo será 
mais efetivamente alcançado. Inclusive, alterações recentes 
na Lei de Inovação preveem, de forma inédita, a participa-
ção de entidades privadas estrangeiras no Sistema Nacional 
de Ciência Tecnologia e Inovação.5
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1. Lei de Inovação - Lei nº 10.973/2004 Art. 2 inc. IV.

2. Constituição Federal, arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 
219-A

3. Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelec-
tual Relacionados ao Comércio (Decreto 1.355/1994).

4. Leis 10.973/2004 e 11.196/2005.

5. Lei nº 13.243/2016.
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Roseli de Deus Lopes | professora da Escola Politécnica da USP e Coordenadora Geral da FEBRACE

Cada vez mais, para que os países e regiões possam se 
desenvolver e proporcionar qualidade de vida aos 
seus habitantes é preciso que tenham capacidade 

de inovar, gerar novos conhecimentos e novas tecnologias 
e agregar valor a produtos e processos. Para isso, é preciso 
provocar desde cedo a criatividade dos indivíduos, dando-
-lhes oportunidades de escolher e desenvolver temas que 
lhes interessem, de buscar caminhos e de reforçar suas au-
toestimas e, assim, poderem se preparar para serem empre-
endedores e inovadores.

Outro aspecto a se considerar é a acelerada evolução 
dos meios e mídias eletrônico-computacionais, que traz 
não apenas oportunidades mas grandes desafios. Surgem 
novas formas de acesso a informações e possibilidades de 
comunicação entre pessoas e objetos; de representação, 
simulação e análise de modelos; e de produção e implan-
tação de soluções. Essa evolução vem alterando todas as 
áreas de conhecimento e atuação humana, eliminando 
profissões e criando a necessidade de novos tipos de pro-
fissionais. Neste cenário, um dos maiores desafios é o de 
formar inovadores. 

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - FEBRACE, 
realizada na Universidade de São Paulo (USP) - Universi-
dade de excelência reconhecida internacionalmente - , foi 
criada em 2003 com o objetivo de induzir um movimento 
nacional capaz de estimular e desenvolver a cultura inves-
tigativa, de inovação e de empreendedorismo na educação 

fundamental, média e técnica do Brasil, por meio da reali-
zação de feiras e mostras científicas e tecnológicas em todo 
o País. A FEBRACE, juntamente com as 125 feiras atual-
mente afiliadas à ela, com a visibilidade que dá aos estu-
dantes e professores finalistas, induz: nas crianças e jovens, 
o desejo de realizar pesquisas científicas e tecnológicas; 
nos professores, a necessidade de se prepararem para se-
rem orientadores; e nas Escolas, a necessidade de implantar 
espaços e estratégias que favoreçam a descoberta, a criati-
vidade e a invenção pelos estudantes. A participação nas 
feiras e mostras possibilita a interação entre estudantes, 
professores, pesquisadores e profissionais de empresas par-
ceiras gerando novas conexões e parcerias, identificação de 
caminhos para desenvolvimento acadêmico e profissional. 

Jovens que participaram como estudantes finalistas da 
FEBRACE quando cursavam a Educação Básica relatam 
mudanças importantes em suas vidas, e comprovam a im-
portância das feiras de ciências para estimular o desenvol-
vimento acadêmico e profissional de jovens e de professores 
da educação básica. Os trechos de depoimentos aqui apre-
sentados fazem parte da série Inspiradores | Talentos em 
Ciências e Engenharia. Estes jovens se sentem e fazem parte 
da cultura de inovação e também se tornaram ativistas em 
prol da cultura científica e tecnológica contribuindo para 
inspirar, despertar e desenvolver outros jovens inovadores. 

Fica evidente nas falas, atitudes, trajetórias e produções 
destes jovens que eles têm certeza de que...
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 “O jovem que tem contato com a pesquisa durante a educação básica pode 
explorar diferentes áreas e descobrir por meio da ciência uma alternativa para 
enfrentar seus próprios problemas. Ainda, o estudante que participa de feiras, 
além de expandir sua visão de mundo, conhece uma rede de jovens que juntos 
podem se ajudar e motivar uns aos outros para gerar um impacto enorme nas 
suas vidas, na comunidade e no mundo.”

RAISSA MÜLLER (19 anos) | técnica em Química, Fundação Escola Técnica Li-
berato Salzano Vieira da Cunha; cursando Abnormal Psychology and Neurobio-
logy, Programa de Verão, Harvard (EUA)

 “A FEBRACE foi um sonho, 
eu nunca vi tanta gente reu-
nida. Os alunos, pessoas que 
você não conhecia, mas que 
estavam ali com projetos 
inovadores, projetos super 
bacanas, de diferentes áre-
as, e que tinham o propósito 
de fazer a diferença.”

NAYROB PEREIRA (19 anos) | graduanda em Biologia, 
Instituto Federal de São Paulo

“Durante o ensino médio, quando a gente tem um pouco daquela lavagem ce-
rebral de ‘decora pra passar no vestibular’, foi extremamente gratificante par-
ticipar da FEBRACE e poder aplicar um pouco do que a gente estava aprenden-
do em um projeto de verdade.”

LUCAS REMOALDO TRAMBAIOLLI (26 anos) | doutorando em Neurociência 
e Cognição, Universidade Federal do ABC
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“A escolha da minha 
carreira foi impulsio-
nada pela participa-
ção nas feiras cientí-
ficas, pois assim tive a 
chance de me colocar 
no lugar de um profis-
sional da área e tomar 
gosto por determina-
dos assuntos.”

KAWOANA TRAUTMAN VIANNA (23 anos) | graduanda 
em Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
cofundadora da Plataforma Cientista Beta

“(...) Como dizem que o primei-
ro amor a gente nunca esquece, 
acredito que nunca me esquecerei 
das experiências vividas durante 
minhas três participações na FE-
BRACE que, com certeza, foram 
essenciais para confirmar as esco-
lhas: de ser cientista e de divulgar 
a ciência para todos.”

IGOR OGASHAWARA (26 anos) 
| doutorando em Applied Earth 
Sciences, Indiana University (EUA) 

“A educação básica é muito conteudista... Participar de feiras de ciências que-
bra totalmente com isso. Os alunos se apropriam do conhecimento, formulam 
questões próprias, elevam a curiosidade e ainda produzem ciência de ponta.”

IVAN LAVANDER CANDIDO FERREIRA (24 anos) | graduando em Ciências 
Biológicas, Universidade de São Paulo (USP)

“A FEBRACE foi um grande estímulo para o avanço nas pesquisas e consequen-
temente na minha carreira profissional. A oportunidade de interagir com tan-
tos jovens de diferentes locais, e acima de tudo detentores de grandes pesqui-
sas, foi essencial para o meu crescimento pessoal e profissional.”

LUCAS MADER DE OLIVEIRA REIS (24 anos) | oceanógrafo, Universidade do 
Vale do Itajaí; diretor de inovação da BRASTAX – Biotecnologia com Micro-
algas, empresa que fundou em 2012 com outros estudantes de Oceanografia
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“A experiência que adquiri aumentou a credibi-
lidade das pessoas na minha vida profissional e 
até mesmo pessoal. Hoje, quando eu falo dos 
meus sonhos, as pessoas acreditam que pos-
so conquistá-los. Escutei muito que nunca iria 
conseguir por ser de família humilde. Depois 
que ganhei prêmios na FEBRACE e o creden-
ciamento para a Intel ISEF, mudaram a forma 
de pensar, viram que não importa se você não 
tem condições, basta ter sonhos e correr atrás.”

ÂNGELA FERREIRA DE OLIVEIRA (19 anos) 
| técnica em Curtimento e Meio Ambiente, 
Escola Técnica Estadual Professor Carmelino 
Corrêa Junior

PARA OBTER MAIS INFOR-
MAÇÕES E TEXTOS E VÍDE-
OS COM ESTES E OUTROS 
DEPOIMENTOS, ACESSE:

As contribuições que a FEBRACE e outras feiras de ciências deram para minha 
vida profissional é muito grande. O aluno vem até a feira, entra em contato com 
diferentes culturas, diferentes projetos, diferentes áreas e abordagens.”

CONRADO LEITE DE VITOR (26 anos) | doutorando em Applied Earth Sciences, 
Indiana University (EUA); representante do Brasil na International Conference 
of Young Scientists
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Gianna Sagazio | Diretora de Inovação - CNI/IEL

Em tempos difíceis, é necessário olhar além do horizonte e perseverar nos avanços 

recentes. Com a indústria 4.0, o Brasil poderá manter o dinamismo de sua indústria 

e aumentar a sua competitividade.
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A Mobilização Empresarial pela Inovação - MEI, 
criada em 2008, é um grupo de líderes empresa-
riais coordenado pela presidência da Confedera-

ção Nacional da Indústria - CNI, cujo propósito é a amplia-
ção da capacidade de inovação da indústria estabelecida no 
Brasil. Nesse fórum, considerado um dos mais bem-suce-
didos espaços de diálogo público-privado do País, as lide-
ranças empresariais assumem protagonismo na proposição 
de políticas públicas ao governo e se organizam sob a lógi-
ca de construção coletiva para o cumprimento de objetivos 
estratégicos à inovação. Ademais, cabe ressaltar que a MEI 
foi reconhecida internacionalmente pela Federação Glo-
bal dos Conselhos de Competitividade (Global Federation 
of Competitiveness Councils – GFCC) como uma das seis 
melhores iniciativas de competitividade em todo o mundo. 

Atualmente, mais de 100 empresas fazem parte desse gru-
po, sempre representadas por seus fundadores ou CEOs. No 
que diz respeito ao relacionamento com o Governo, a inter-
locução mais próxima se dá com BNDES, MDIC, MCTIC, 

Gianna Sagazio
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SEBRAE, Capes, CNPq, Finep, EMBRAPII, MEC, entre ou-
tros, também sempre representados por seus titulares. 

Os esforços da MEI e de sua Secretaria Executiva (Dire-
toria de Inovação da CNI) estão voltados à modernização 
do marco regulatório à inovação e melhoria do sistema de 
financiamento (público e privado),  ao aperfeiçoamento de 
mecanismos para a internacionalização e inserção das em-
presas em cadeias globais, ao estímulo ao investimento, ao 
engajamento das lideranças empresariais e atores de gover-
no em projetos estruturantes de PD&I (tanto em termos de 
arquitetura institucional e financeira como de desafios tec-
nológicos críticos à competitividade da indústria nacional), 
a iniciativas de formação de talentos, e, finalmente o auxílio 
de Pequenas e Médias Empresas inovadoras.

Desde 2008, a MEI contribui para a evolução do cenário 
de inovação brasileiro. Dentre muitas conquistas alcança-
das nesses anos podemos citar a criação da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação Industrial – a Embrapii, assim 
como o Programa SENAI de Competitividade. No âmbito 
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dessa iniciativa, a CNI está construindo 57 Institutos SE-
NAI de Tecnologia e de 25 Institutos SENAI de Inovação, 
em todo o País, com o apoio do Instituto Fraunhofer e do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT.

A MEI também teve papel atuante no incentivo ao pro-
grama Inova Empresa (BNDES), contribuição para as 
Plataformas de Conhecimento,  Inserção da Inovação na 
Constituição Federal (EC nº 85), colaboração na formula-
ção do o novo Código de CT&I e proposta de regulamen-
tação (Lei 13.243/2016), negociação pela não suspensão 
da Lei do Bem, subsidiou à Estratégia Nacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2019, criação do 
programa INOVA talentos, criação do programa de imer-
sões em ecossistemas de inovação, criação do Sistema de 
Núcleos Estaduais de Inovação que possui 25 unidades. 

Contudo, recentemente foi observado um movimento de 
retrocesso na Política de Inovação. O contingenciamento 
dos recursos dos Fundos Setoriais, o uso excessivo de ações 
transversais em instrumentos de fomento à inovação seto-
rial, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e na Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) e, sobretudo, a suspensão da aplicação dos incen-
tivos fiscais previstos na Lei do Bem para os gastos com 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), entre janeiro e maio 
de 2016, são fatos que evidenciam a inflexão na trajetória 
recente de ampliação da prioridade conferida pelo Gover-
no ao tema da inovação tecnológica. 

Diante desse quadro, todos os que veem a inovação 
como fonte do crescimento econômico e requisito neces-
sário para a superação dos desafios do desenvolvimento 
têm razões de sobra para externar profunda preocupação. 
Devido ao momento delicado da economia brasileira, 
temos observado ajustes, que tem como foco principal a 
vertente fiscal e as incertezas sobre as estratégias de su-
peração da recessão. A MEI acredita que em tempos de 
difícil travessia, é necessário olhar além do horizonte e 
perseverar nos avanços recentes. O equilíbrio das contas 
públicas e a responsabilidade fiscal são valores inegociá-
veis para a liderança empresarial. Entretanto, a gestão da 
economia precisa combinar o necessário ajuste de curto 
prazo com uma orientação promissora de desenvolvimen-
to, da qual a inovação é parte central.

Diante desse contexto, é importante buscar soluções cria-
tivas que não apenas evitem retrocessos, mas que também 
permitam novos avanços. A MEI entende que precisamos 
fazer muito mais para o Brasil se posicionar entre as econo-
mias mais competitivas do mundo como,  por exemplo: for-
matar e implementar políticas voltadas para promover um 

salto na participação empresarial em P&D e que também 
sejam capazes de impactar a qualidade e a efetividade dos 
dispêndios públicos e privados em inovação; repensar a es-
trutura de financiamento à inovação vigente no Brasil, para 
que se destinem montantes mais expressivos e sustentáveis 
ao financiamento às empresas; aperfeiçoar instrumentos, de 
maneira que o sistema de fomento possa ampliar o número 
de empresas beneficiárias; fortalecer as Pequenas e Médias 
Empresas inovadoras, com a adoção de uma agenda regula-
tória de investimentos para fomentar o empreendedorismo, 
criando ambientes e sistemas locais de inovação ancorados 
em startups e em parcerias com o Governo e as instituições 
acadêmicas. Enfim, devemos conhecer nossos diferenciais 
para alavancar capacidades e solver deficiências econômicas 
e sociais, promovendo desenvolvimento.

Nesse sentido, a indústria 4.0 se insere como meio pelo 
qual o Brasil pode manter o dinamismo de sua indústria 
e aumentar a sua competitividade. Os esforços das econo-
mias mais avançadas e o reconhecimento da relevância do 
tema para a competitividade revelam a urgência da discus-
são no Brasil. No médio e longo prazo, incorporar diretrizes 
de manufatura avançada em uma estratégia de desenvolvi-
mento da indústria é essencial para ampliar a competitivi-
dade do País e melhorar a sua inserção nas cadeias globais 
de valor. Isso remete a um duplo desafio: além incorporar e 
desenvolver tecnologias por meio do incentivo à Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I), atuar com agilidade 
a fim de evitar que o gap de competitividade em relação 
às referências mundiais se amplie. Sabendo disso, a MEI se 
compromete em promover, discutir, e auxiliar no agenda-
mento de políticas públicas sobre o tema para que sigamos 
no desenvolvimento do Sistema de Inovação Brasileiro. 

Gianna Sagazio | diretora de Inovação - CNI/MEI



VAGAS LIMITADAS
Desconto de 5% para cinco ou mais inscrições de 
uma mesma empresa. Até 4/9/2016 é oferecido 
desconto de 30% para professores universitários 
e 40% para estudantes de pós-graduação.

» Os desafios do programa “Industrie 4.0” para o 
produto e produção

» Produtos Inteligentes e Produção Inteligente

» Produtos e componentes físico-cibernéticos

» Sistemas de produção físico-cibernéticos

» Abordagem multi-criterial para o desenvolvimento 
de produtos

» Estratégias inovadoras de produção e de logística

Renomados pesquisadores, especialistas 
e profissionais abordarão as tecnologias 
e processos mais atuais na manufatura.
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TEMAS ABORDADOS 

6 OUT 2016
Teatro Unimep | Piracicaba  SP

INVESTIMENTO
Até 4/9 - R$ 510,00

A partir de 5/9 - R$ 600,00

Informações
19 3124 1792
unimep.br/scpm/seminario
labscpm@scpm.unimep.br
@labscpm    

Patrocínio Realização Apoio

PRODUTOS
INTELIGENTES E

MANUFATURA
INTELIGENTE
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• Elaborar planejamento de longo prazo pelo 
Governo Federal junto com a iniciativa pri-
vada para priorizar estratégias de inovação e 
manufatura avançada 
- AGENDA DE MARCO INSTITUCIONAL

• Articular competências com base em infraes-
truturas de CT&I entre empresas e institui-
ções de PD&I, por meio de arranjos público-
-privado e privado-privado 
- AGENDA DE INSERÇÃO GLOBAL VIA INOVAÇÃO

• Incentivar maior cooperação entre centros de 
PD&I brasileiros e estrangeiros, integrados 

aos projetos de internacionalização das em-
presas brasileiras via inovação 
- AGENDA DE INSERÇÃO GLOBAL VIA INOVAÇÃO

• Criar programa de incentivo à modernização 
das engenharias com foco em inovação e ma-
nufatura avançada e integração entre cursos 
de engenharia e o setor produtivo 
- AGENDA DE RHS PARA INOVAÇÃO

• Desenvolver mecanismos de incentivo à apro-
ximação de startups e grandes empresas 
- AGENDA DE PMES INOVADORAS
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Com as tendências tecnológicas se concretizando no 
mundo e transformando não só a realidade da in-
dústria, como também a sociedade, a inovação se 

torna um diferencial essencial para as empresas que bus-
cam figurar em posições de liderança dentro de suas áreas 
de atuação.

O tema é de grande interesse do Brasil e da Alemanha, 
e existe um grande potencial de cooperação entre os dois 
países em diferentes níveis e setores. Acredita-se que a di-
versidade do mercado nacional aliada à tecnologia alemã 
de qualidade pode contribuir para a geração de novas opor-

tunidades de negócio. A relação entre os dois países já vem 
de muitos anos, tendo em vista que o Brasil é o principal 
parceiro comercial do país europeu na América Latina, e a 
Alemanha representa um exemplo a ser seguido pelo País. 

Tendo isso em mente, a Revista Brasil-Alemanha de 
Inovação convidou empresas e instituições apoiadoras das 
atividades do Departamento de Inovação e Tecnologia da 
Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo) a 
apresentarem sua visão das novas tendências da inovação 
em suas respectivas áreas de atuação.
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Cynthia Navarro e Stephanie M. Viehmann
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Inovação é um dos pilares estratégicos da BASF e faz 
parte do DNA da empresa. Preocupada em trazer tec-
nologias inovadoras para atender as necessidades de 

seus clientes e as demandas da sociedade, a BASF investe 
constantemente em pesquisa e desenvolvimento de novas 
soluções para os mercados em que atua. Uma dessas so-
luções é o Soluplus®, um excipiente desenvolvido especifi-
camente para dissolver ativos farmacêuticos (API’s) pouco 
solúveis. Economizar tempo no processo de produção e 
promover ganhos ambientais, devido à eliminação dos sol-
ventes, são alguns dos benefícios dessa solução. “A BASF 
desenvolve produtos para ajudar seus clientes a produzir 
medicamentos mais eficazes, seguros e com menor efeito 
adverso, nossa inovação está no desenvolvimento de exci-
pientes que aumentam significativamente a biodisponibi-
lidade dos medicamentos, consequentemente aumentando 
o potencial de cura ao paciente”, ressalta Fernanda Furlan, 
gerente de Soluções Farmacêuticas para  América do Sul.

Como parte de seu esforço para encontrar soluções ino-
vadoras e efetivas para os desafios de seus clientes, a empre-
sa investiu € 1 milhão em dois laboratórios, inaugurados 
em 2014, no complexo industrial de Jacareí (SP), a fim de 
estender sua rede de inovação global para as indústrias far-
macêutica e alimentícia na América do Sul. O laboratório 
farmacêutico é especializado no desenvolvimento de for-
mas farmacêuticas sólidas e expande a capacidade global 
dos laboratórios da companhia para América do Sul. “Hoje, 
mais de 90% dos projetos de desenvolvimentos farmacêu-
ticos da BASF na América do Sul envolvem a cooperação 
direta com nossos clientes, de maneira adaptada às carac-
terísticas e necessidades específicas de suas formulações. O 
laboratório fortalece nosso serviço técnico e estreita nosso 
relacionamento com os clientes no mercado sul-america-
no”, afirma Furlan.

Inovação e sustentabilidade 
no desenvolvimento de  
excipientes
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Na indústria farmacêutica, a inovação é uma pre-
missa. É impossível falar em cuidados com a Saú-
de e Qualidade de Vida sem levar em considera-

ção um amplo cenário de pesquisa no desenvolvimento 
de novas terapias, e o investimento que anualmente é feito 
para descobrir novas moléculas que levem à criação de tra-
tamentos mais modernos.

Com 120 anos de atuação no Brasil, a Bayer coleciona 
momentos históricos no País, desde a chegada no mercado 
brasileiro da Aspirina® em 1901, passando pela introdução 
das pílulas anticoncepcionais na década de 60, até os mais 
recentes lançamentos em áreas importantes da Saúde como 
Oncologia, Cardiologia e Oftalmologia.

Tendências sociais, como o aumento da expectativa de 
vida, por exemplo, impactam diretamente em novas de-

mandas de cuidados com a saúde, fazendo com que a ino-
vação se torne ainda mais importante para atender as ne-
cessidades contemporâneas.

O investimento em inovação é foco da área Farmacêu-
tica da empresa. Em 2014, o setor recebeu 64% da verba 
destinada à Pesquisa & Desenvolvimento do grupo Bayer, 
além de contar com um pipeline com mais de 30 projetos 
em andamento. 

A preocupação da companhia em contribuir com a ma-
nutenção da saúde dos brasileiros, ajudando a população 
a envelhecer com mais qualidade de vida, reforça o poder 
e a importância da inovação dentro dessa área. Inovar é 
assegurar que hoje e sempre existirão soluções capazes de 
salvar e transformar vidas.  

Inovação como premissa
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O Club Transatlântico acredita que cultura, inova-
ção e desenvolvimento formam uma tríade indis-
sociável. Pensar a cultura é também refletir sobre 

nossos atos e nossa formação. Num mundo cada vez mais 
conectado, é primordial buscarmos apoiar e caminhar para 
um formato onde as artes reflitam o desenvolvimento so-
cial e humano. Buscamos apoiar iniciativas que ousem, que 
dêem suporte às novas formas de pensar a cultura como 
um todo, independente da área. A inovação para a cultu-
ra vem de diversas formas, seja com o fomento ao público, 

formatos de exibição, passando por projetos técnicos que 
viabilizem a produção e execução de ações culturais. O 
mais relevante é que o apoio à inovação e cultura possam 
traduzir as expectativas da sociedade, apresentando novas 
formas e conceitos de exibição, de aproximação, divulga-
ção, e também de captação de recursos, parcerias e afins. 
Acreditamos que a cultura deve ser observada como uma 
indústria potente, geradora de negócios, fomentadora de 
parcerias, disseminadora de ideias.

Inovação e Cultura
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Inovações não surgem do nada. Elas requerem de seus 
autores criatividade, visão de futuro e senso de negó-
cio. Mas as inovações, sobretudo as tecnológicas, são 

também resultado de pesquisa científica, direta ou indire-
tamente. A interação entre instituições de pesquisa e em-
presas tem se mostrado fundamental para acelerar o surgi-
mento de inovações.

Esse tipo de parceria responde por boa parte do sucesso 
da economia alemã. Por trás de inovações que revolucio-
nam modos de produção ou conquistam rapidamente os 
consumidores, costumam estar anos de trabalho em cen-
tros de pesquisa universitários e não-universitários. 

No Brasil, a contribuição do setor de pesquisa para a eco-
nomia ainda é desproporcional a seu potencial. Entretanto, 
nos últimos anos, algumas iniciativas têm sido tomadas 
para gerar cooperações entre centros de pesquisa e empre-
sas. A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial), os institutos Senai de Inovação (ISIs), vários 
programas da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo) e o recente Marco Legal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação são alguns exemplos nesta linha.

As iniciativas brasileiras, porém, limitam o uso de recur-
sos públicos ao desenvolvimento de projetos de empresas 
com centros de pesquisa nacionais. Por outro lado, com sua 
experiência de longa data e competências em áreas que o 
Brasil ainda não está tão avançado, as instituições de pes-
quisa alemãs também podem contribuir para o êxito de 
projetos voltados à inovação no Brasil. 

Por meio de parcerias com centros de pesquisa brasilei-
ros, elas podem colaborar significativamente para desen-
volver as soluções inovadoras desejadas por vários setores 
empresariais. Atualmente, a maioria das empresas desco-
nhece essa possibilidade, a qual deveria fazer parte dos 
contratos de cooperação entre empresas e centros de pes-
quisa, bem como ser mais bem explicitada em programas 
de fomento brasileiros ou binacionais com a Alemanha. 

A chamada pública MDIC-BMWi, encerrada em ou-
tubro de 2016, convocou empresas brasileiras e alemãs a 
apresentar projetos de P&D voltados à inovação, permitin-
do a participação de instituições de pesquisa de ambos os 
países. Mais do que permitir, iniciativas assim deveriam no 
futuro induzí-las.

Inovação requer mais colaboração entre 
empresas e instituições de pesquisa
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A Indústria 4.0 representa uma mudança de para-
digma no modo em que produzimos e fabricamos. 
Por quê? Processos de manufatura realizados pela 

internet combinam produção com as últimas informações 
e tecnologia da comunicação.

Sistemas conectados digitalmente facilitam uma forma 
de produção, que é principalmente auto-organizada. Isso 
causa uma cadeia de valor inteligente que abrange todas as 
fases do ciclo de vida de um produto – desde a ideia por 
trás do produto, do desenvolvimento e fabricação de uso, 
manutenção e reciclagem. Dessa forma, as necessidades do 
cliente podem pensar junto, por assim dizer, em um pro-
cesso que se extende desde a ideia do produto à reciclagem, 
incluindo os serviços relacionados. Por essa razão, empre-
sas podem produzir produtos sob medida baseados em 
instruções individuais muito mais facilmente do que antes. 

Produção e manutenção individual poderiam se tornar o 
novo padrão. Ao mesmo tempo, os custos de fabricação 
diminuirão mesmo que o processo de produção indivi-
dualizada seja empregado. Conectando todas as empresas 
participantes, é possível otimizar não só um passo da pro-
dução, mas toda uma cadeia de valor. Quando todas as 
informações estão disponíveis em tempo real, as empresas 
podem fazer coisas como reagir à disponibilidade de certas 
matérias-primas em estágios iniciais. Os enormes benefí-
cios para empresas industriais como a Siemens são óbvios. 
Mas é claro que a Indústria 4.0 também representa um de-
safio para pessoas e empresas. Aqueles que não se juntam 
à corrida ou ficam para trás, podem enfrentar problemas 
maiores. É por isso que estamos determinados a modelar a 
direção da digitalização e buscar as oportunidades que ela 
cria sistematicamente.

Tendências da Inovação nos diferentes 
setores da economia
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Indústria 4.0 
no Brasil e as 
oportunidades 
com a Alemanha

Bruno Vath Zarpellon | diretor do Departamento de Inovação e Tecno-

logia da da Câmara Brasil-Alemanha

Dr. Bernd dos Santos Mayer | Coordenação para o desenvolvimento 

sustentável - Câmara Brasil-Alemanha

Câmara Brasil-Alemanha apresenta considerações preliminares 
sobre estudo encomendado pela GIZ - Cooperação Alemã para o 
Desenvolvimento Sustentável. 

Um estudo encomendado pela GIZ – Cooperação Alemã para o Desen-
volvimento Sustentável, e subsidiada pelo Ministério da Cooperação 
Internacional e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ, na 

sigla em alemão), gerou um levantamento em torno da 4ª Revolução Industrial 
no Brasil. A pesquisa é assinada pela ACATECH e pela Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo).

Como o tema ganhou relevância nas atividades da AHK São Paulo, uma 
vez que muitas das empresas associadas, em sua maioria indústrias alemãs, 
passaram a questioná-lo, tornou-se imprescindível a atuação intensa em prol 
dessa tendência.

A partir da experiência adquirida com a pesquisa realizada, alguns pontos se 
sobressaem quando se pensa na Indústria 4.0 no Brasil:
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O conhecimento sobre a 
Indústria 4.0 ainda é mui-
to baixo e se concentra 
nas grandes empresas, 
Pequenas e Médias Em-
presas (PMEs) de base 
tecnológica e algumas 
startups. Fora isso, a 
maioria das companhias 
brasileiras ainda está 
longe do patamar ideal 
de automação e não pos-
sui processos robustos;

CAPA >24

Muitas associações setoriais vêm tra-
tando o tema, porém ainda de forma 
muito superficial e sem um objetivo 
claro. Nesse sentido, existe um gran-
de boom de eventos sobre a Indústria 
4.0 e de criação de fóruns de discus-
são. Na contramão da informação 
anterior, vale citar uma iniciativa da 
Associação Brasileira de Máquinas 
e Equipamentos, que expôs na Feira 
Internacional de Máquinas e Equipa-
mentos (FEIMEC) um demonstrador 
em conjunto de diversas empresas, 
em sua maioria alemãs;

Algumas universidades (ex.: USP - Uni-
versidade de São Paulo e INSPER) bus-
cam criar laboratórios, a fim de capacitar 
seus alunos para Indústria 4.0. Algumas 
destas universidades planejam até mes-
mo desenvolver seus próprios demons-
tradores. Para viabilização de ambas as 
ideias, essas universidades passaram a 
convidar diversas empresas, a partir de 
diferentes modelos de cooperação, a se 
tornarem parceiras, cedendo equipa-
mentos e serviços para tais laboratórios.  
Podemos citar, como exemplo, o Labora-
tório de Manufatura Avançada lançado 
neste ano pelo Centro Universitário FEI, 
em parceria com a Siemens;

Existe um movimento crescente pelo interesse no tema, tan-
to por parte das empresas e institutos de ciência, tecnologia e 
inovação (ICTIs), quanto do Governo. Como exemplo do inte-
resse pelo lado privado, podemos citar diversas empresas que 
já possuem profissionais dedicados aos assuntos relacionados 
à Indústria 4.0 (ex.: Robert Bosch, Siemens, BASF, T-Systems 
etc.) e ICTIs focados no tema (ex.: Campus Integrado de Ma-
nufatura e Tecnologia do SENAI). Os profissionais citados em 
parte buscam promover seus produtos voltados à Indústria 
4.0 e outros, almejando promover e implementar o tema den-
tro de suas próprias companhias e nas respectivas cadeias;

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou 
em 2016 uma pesquisa com 2.225 empresas de todos 
os portes, identificando a adoção de dez tipos de tec-
nologias digitais e seus usos em diferentes estágios 
da cadeia industrial;



Levando em conta os fatos expostos no texto acima e na 
pesquisa realizada pela ACATECH, fica claro que é neces-
sária uma série de ações que visem habilitar empresas de 
todos os portes para a Indústria 4.0. É necessário também 
dar suporte às grandes empresas, a fim de viabilizar suas 
estratégias para essa nova realidade e promover a atualiza-
ção das respectivas cadeias. Ademais, devem ser realizadas 
ações focadas nas competências e oportunidades já existen-
tes, a fim de não as desperdiçar. Em paralelo, é imprescin-

dível sensibilizar os principais atores sobre a importância 
do tema, uma vez que grande parte dos obstáculos só serão 
superados com o envolvimento de todos. 

Isso posto, é importante priorizar ações que tenham 
como objetivo informar e capacitar, ao invés de ações que 
objetivam dar ferramentas para aplicação da Indústria 4.0.  
Conclui-se isso, já que a maioria das empresas ainda não 
está pronta para operá-la e nem reconhecem seus respec-
tivos benefícios.
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Mesmo com a instabilidade política e 
econômica atual, e todos outros os fa-
tores já citados na pesquisa aplicada 
pela ACATECH, o Brasil possui diversas 
competências essências (ex.: desenvol-
vimento de softwares) e também algu-
mas oportunidades (ex.: agronegócios e 
startups) para a Indústria 4.0; 

O Banco Nacional do Desenvolvi-
mento (BNDES) promove um edital 
tendo como objetivo propostas para 
a realização de um amplo estudo 
técnico de diagnóstico e sugestão de 
políticas públicas no tema Internet 
das Coisas (IoT). Realizado a partir 
de uma parceria com Ministério das 
Comunicações, a ideia é ter o pano-
rama mais abrengente sobre o tema 
no Brasil. O estudo também avaliará 
o estágio e as perspectivas de implan-
tação da IoT no mundo e no País;

Diversos Ministérios passaram a se envolver no 
assunto, como o Ministério de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) e Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC). Inclusive, o Governo já adotou um 
termo próprio para tratar o tema, a “Manufatura 
Avançada”. Como exemplo desse envolvimento, 
podemos citar a série de workshops realizados em 
conjunto destes dois ministérios, e outras institui-
ções, em diversas capitais brasileiras. As ações têm 
como objetivo colher sugestões para elaboração da 
Estratégia Nacional para Manufatura Avançada;

Um dos maiores problemas 
das empresas brasileiras é a 
produtividade e competivida-
de, problemas que podem ser 
solucionados com a utilização 
de atributos da 4ª revolução 
industrial. 
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Jorge Guimarães, diretor-presidente da EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial, conversou com a redação da Revista Brasil-Alemanha de Inovação 

sobre o surgimento da instituição, a parceria com a Sociedade Fraunhofer para a capaci-

tação em inovação e as perspectivas para a indústria do futuro.
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I: A EMBRAPII, criada pelo Governo Fede-
ral em 2013, é inspirada na Sociedade Frau-
nhofer da Alemanha, considerada a maior 
organização de pesquisa aplicada da Eu-
ropa. Como e por qual motivo surgiu essa 
ideia?
JG: A primeira menção à existência da EMBRAPII surgiu 
em 2007, por meio de uma publicação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
como resultado de um estudo encomendado à Sociedade 
Brasileira de Física (SBF). No estudo, a SBF sugere a criação 
de uma empresa similar à EMBRAPA para área Industrial. 
Essa organização seria a Empresa Brasileira de Ciência e 
Tecnologia Industrial, Embracti, que teria a missão de via-
bilizar soluções para o desenvolvimento industrial, por 
meio da geração, adaptação e transferência de conhecimen-
tos e tecnologias, em benefício da sociedade brasileira. 

A discussão sobre a necessidade de criação dessa nova 
instituição evoluiu e, em  janeiro de 2012, o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações – MC-
TIC, a Confederação Nacional da Indústria – CNI e a  So-
ciedade para o Fomento da Pesquisa Aplicada – FRAU-
NHOFER assinaram um Memorando de Entendimento 
com o objetivo de “conjugar esforços e trocar experiências 

e conhecimentos, que possam subsidiar a concepção e 
constituição da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial – EMBRAPII”.

Um dos compromissos assumidos pelas partes era a co-
laboração institucional com vistas ao aprimoramento do 
conceito e do arcabouço institucional e operacional da 
EMBRAPII, de modo a unir as descobertas científicas com 
os trabalhos da pesquisa aplicada e as práticas industriais. 
Ou seja, a Fraunhofer oferecia ao MCTIC e à CNI a sua ex-
pertise no que diz respeito à articulação institucional entre 
os setores público e privado para a execução de projetos de 
pesquisa aplicada à inovação industrial. 

Ana Paula Calegari e Cynthia Navarro
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Em 2013, com o apoio dos líderes da Mobilização Em-
presarial pela Inovação (MEI) e da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a proposta foi efetivada, sendo a EM-
BRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Indus-
trial) instituída pelo Governo Federal como uma organiza-
ção social sem fins lucrativos. 

O modelo operacional da Sociedade Fraunhofer foi, por-
tanto, uma das principais inspirações para a criação da EM-
BRAPII, por desenvolver trabalho eficiente e semelhante ao 
que se buscava à época para a nova instituição a ser criada. 

Em 2014, a EMBRAPII deu um primeiro passo para efe-
tivar sua parceria com a Fraunhofer por ocasião do seu pro-
cesso de avaliação dos planos de ação das propostas apre-
sentadas no edital publicado em 2014. Naquela ocasião, 
conversamos com alguns dirigentes da Sociedade Fraunho-
fer convidando-os a participar da comissão de seleção de 
nossas primeiras Unidades, ajudando a avaliar as propostas 
das 87 candidaturas de ICTs (Instituições de Ciência e Tec-
nologia) brasileiras, sendo que das dez instituições pré-sele-
cionadas pelo lado brasileiro, nove foram igualmente apro-
vadas pelos avaliadores alemães, demonstrando a sinergia 
entre ambas as instituições quanto aos princípios nortea-
dores do fomento às atividades voltadas à PD&I (Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação).

I: Em 2015, a EMBRAPII e Sociedade Frau-
nhofer firmaram uma parceria de capacita-
ção em inovação. Como está essa parceria?
JG: No intuito de formalizar essa parceria, em julho de 2015, 
foi assinado o Memorando de Entendimento, dessa vez da 
EMBRAPII diretamente com a Fraunhofer, com o objetivo 
de promover a cooperação internacional e permitir o inter-
câmbio de cientistas, técnicos, pesquisadores e professores 
das Unidades EMBRAPII e os institutos Fraunhofer. O Me-
morando permite também a capacitação de profissionais em 
gestão de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) nas especifi-
cidades vinculadas aos projetos apoiados pelos dois países. 

As principais áreas de cooperação serão definidas em 
tópicos e temas de interesse e benefício mútuo com vistas 
a atender às demandas de ambas as partes em relação ao 
desenvolvimento de competências relativas ao processo da 
pesquisa aplicada. Pretende-se também promover a troca 
de informações e de dados científicos, bem como o com-
partilhamento de boas práticas voltadas à inovação e sua 
absorção pelo setor produtivo. 

Esse Memorando abre também a possibilidade de rea-
lização de seminários, encontros, reuniões temáticas e vi-

sitas de técnicos e especialistas dos dois países. A ideia é 
que as empresas brasileiras que tenham projetos de PD&I 
alinhados às linhas de atuação apoiadas pela EMBRAPII 
possam usufruir da expertise e da excelência dos institutos  
Fraunhofer e vice-versa.

Ainda não foi possível usufruir dessa parceria de forma 
mais concreta, mas estamos empenhados para que em bre-
ve ela possa ser viabilizada.

Nesse sentido, temos contado com o apoio do presidente 
do Conselho de Administração da EMBRAPII, Pedro Won-
gtschowski, que propôs às autoridades alemãs a criação de 
um fundo compartilhado EMBRAPII-Fraunhofer de 10 mi-
lhões de Euros para dar suporte às ações conjuntas de P&D. 

A criação desse fundo abrirá um amplo leque de oportu-
nidades a ser explorado de forma mais efetiva. Para isso, já 
estamos em contato com autoridades dos órgãos governa-
mentais da Alemanha que poderão nos auxiliar a concreti-
zar essa iniciativa, que certamente trará enormes benefícios 
para a cooperação científica entre o Brasil e a Alemanha de 
um modo geral e para nossa parceria em particular.

I: Na sua opinião, como o Brasil pode se 
beneficiar dessa parceria com a Sociedade 
Fraunhofer e vice-versa?
JG: Do nosso ponto de vista, essa parceria pode possibilitar 
às Unidades EMBRAPII e à indústria brasileira a oportuni-
dade de contar com a experiência e excelência profissional 
de uma organização reconhecida no campo da pesquisa 



aplicada e da inovação industrial de que tanto precisamos 
no Brasil.  Por outro lado, a parceria pode oferecer ao lado 
alemão a oportunidade de explorar muitas das nossas van-
tagens comparativas como na área da Bioeconomia, na 
existência de grande potencial da nossa indústria em vários 
setores estratégicos, na exploração de nossas riquezas na-
turais e na plena disponibilidade de pessoal para pesquisa, 
jovem e qualificado.

A parceria pode também possibilitar, em mão dupla, a 
condução de projetos de P&D entre empresas brasileiras e 
alemãs envolvendo na execução de tais projetos, tanto as 
Unidades Fraunhofer como as Unidades EMBRAPII.

I: Como a EMBRAPII pode melhorar a com-
petitividade da indústria?

JG: Na quase totalidade dos setores industriais, as empre-
sas brasileiras são desprovidas de centros de P&D, ou seja, 
não despertaram ainda para a necessidade de inovar para 
competir globalmente.  Isso afeta também as multinacio-
nais aqui instaladas e que competem globalmente, mas 
que no Brasil atuam, produzem e/ou simplesmente ven-
dem seus produtos num dos grandes mercados mundiais 
com mais de 200 milhões de consumidores. E, em ambos 
os casos, são raras as empresas que possuem centros de 
P&D no País. Ao mesmo tempo, a formação de recursos 
humanos qualificados no nível da pós-graduação vem re-
cebendo apoio oficial por mais de seis décadas, gerando 
competência técnico-científica instalada em muitos cen-
tros de pesquisa e em universidades em variados setores. 
A EMBRAPII foi concebida para unir esses dois segmen-
tos, o acadêmico e o industrial.  

As 28 Unidades EMBRAPII já selecionadas, instaladas 
em Universidades e outras ICTs, têm capacidade de atender 
as empresas que precisam investir em inovação em setores 
especializados como Eletroeletrônica, TICs (Tecnologias 
da Informação e Comunicação) e Informática; Petróleo e 
Gás; Metalúrgico; tecnologias aplicadas em Aeronáutica, 
setor Automotivo e de Equipamentos Médicos; Mecânica e 
Manufatura; Química, Materiais e Biotecnologia.

Nesses setores estão sendo desenvolvidos 137 projetos 
de PD&I com 104 empresas industriais, com financiamen-
to parcial (1/3 do valor dos projetos) não-reembolsável da 
EMBRAPII. Nesses projetos, o percentual de financiamento 
tem obedecido a média de 22% das unidades e 45% das em-
presas. Assim, no seu formato de atuação, a EMBRAPII ofe-
rece às empresas o compartilhamento dos investimentos em 

28

PD&I fornecendo garantias de menor risco e menor custo 
no desenvolvimento dos projetos das próprias empresas.

I: Como o senhor descreveria o cenário da 
Inovação nos dias de hoje?

JG: No cenário mundial, em muitos setores, a inovação 
está sendo feita em startups e pequenas empresas, em inte-
ração e mesmo em atendimento de encomendas feitas por 
grandes conglomerados industriais.  

No Brasil, como visto acima, ainda temos muito o que 
avançar.  Como grande parte das empresas não tem cen-
tros de P&D, há baixo nível de investimento e consequen-
temente de inovação própria ou em parcerias.  Atualmente, 
os países mais desenvolvidos investem de 2% a 4% do PIB 
em Pesquisa e Desenvolvimento, sendo o investimento do 
setor empresarial da ordem de 70%. Além disso, esses pa-
íses têm de três mil a oito mil cientistas e engenheiros por 
milhão de habitantes. 

Inversamente no Brasil, são investidos cerca de 1,2% do 
PIB em P&D, dos quais 60% é de origem pública. Conta-
mos com 700 cientistas e engenheiros por milhão de ha-
bitantes, que não é um número ideal mas já representa um 
bom contingente de pessoal qualificado. O modelo EM-
BRAPII busca explorar as lacunas descritas acima, atraindo 
maiores investimentos das empresas, compartilhando cus-
tos, tendo como perspectiva alcançar num prazo de poucos 
anos, uma inversão dos atuais percentuais de investimento 
público/privado em P&D: de 60/40 para 40/60. Na relação 
EMBRAPII/empresas, já estamos com uma relação 45/55.

I: Pensando no futuro, o que podemos espe-
rar sobre a temática da Indústria 4.0 para a 
indústria brasileira?
JG: Podemos já vislumbrar nas Unidades EMBRAPII que têm 
foco em Mecânica e Manufatura, Eletroeletrônica e IoT (Inter-
net of Things), a perspectiva de avançarmos no atendimento 
às demandas das indústrias brasileiras em Manufatura Avan-
çada e Indústria 4.0. O acordo que buscamos com a Sociedade 
Fraunhofer virá potencializar essas perspectivas e certamente 
consolidar nossa competência nessa poderosa tecnologia.

Sr. Jorge Guimarães | É professor titular aposentado 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-

GS). Entre 2004 e 2015 foi presidente da Coordena-

ção de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Prof. Dr. Jürgen Howaldt | Universidade Técnica de Dortmund

Na atual discussão sobre o futuro da economia alemã, 
os acentos foram claramente deslocados nos últimos 
anos. Enquanto que até há pouco tempo a discussão 

ainda era marcada por termos como “produção enxuta”, “traba-
lho baseado no conhecimento” ou “empresa 2.0”, eles estão pas-
sando cada vez mais para o segundo plano em função da con-
cepção de Indústria 4.0 propagada nos últimos anos. Segundo 
seus protagonistas, a “Internet das Coisas” está permeando em 
grau crescente todas as esferas da sociedade. Como dizem os 
autores de um estudo central sobre esse tema, no centro da 
Indústria 4.0 se encontra “a conexão ou articulação em tem-
po real, inteligente, horizontal e vertical de pessoas, máquinas, 
objetos e sistemas de TICs (Tecnologia da Informação e Comu-
nicação) para o gerenciamento dinâmico de sistemas comple-
xos” (Bauer et al., 2014, p. 18). Portanto, a Indústria 4.0 é uma 
visão para o aproveitamento das tecnologias de informação 
e comunicação para a produção industrial com o objetivo de 
chegar a um controle decentralizado inteiramente automático 
que terá amplas repercussões nos diversos níveis hierárquicos e 
áreas funcionais das empresas.

Na discussão pública, a questão a respeito da configuração fu-
tura do trabalho está passando cada vez mais para o centro do 
interesse. Diferentemente do debate em torno da fábrica sem se-
res humanos, ocorrido na década de 70 do século passado (p. ex., 
o Pavilhão 54 da fábrica da Volkswagen), a Indústria 4.0 é tratada 
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desde o início como um sistema sociotecnológico em que 
o ser humano ficará no centro como instância tomadora de 
todas as decisões. Espera-se que a Indústria 4.0 vá preci-
sar de menos funcionários em sentido direto, mas que, em 
compensação, a necessidade de atividades indiretas para o 
desenvolvimento do sistema e para a coordenação e o ge-
renciamento de processos complexos vá aumentar. As ta-
refas e os conteúdos relacionados ao trabalho dificilmente 
poderiam ser ainda apreendidos por meio de descrições de 
atividades e instruções operacionais. As exigências de flexi-
bilidade em termos de tempo e de conteúdo ficarão maio-
res. O sociólogo Hartmut Hirsch-Kreinsen descreve, como 
uma das possíveis opções de configuração, a organização 
em forma de enxame nos moldes de uma articulação não 
muito rígida de trabalhadores especializados muito qualifi-
cados e com direitos iguais, que agem e decidem de modo 
flexível e têm condições de dar conta de problemas comple-
xos e situações especiais, por meio de ações competentes no 
trabalho. Mas também há outros pontos de vista segundo 
os quais a Indústria 4.0 poderia acarretar uma crescente 
polarização dos funcionários. Nesse quadro, têm-se en-
tão, por um lado, especialistas qualificados com grande 
margem para tomar decisões e, por outro, atividades que 
demandam um nível menor de formação, possivelmente 
associadas com uma sobrecarga cognitiva e com perdas em 
termos de competência de gerenciamento e de regulação 
do tempo. A crescente interconexão tecnológica de dados 
cria, além disso, possibilidades de maior controle sobre o 
desempenho e o comportamento.

Face à crescente importância de novas tecnologias em 
nosso mundo do trabalho e no mundo da vida, não admi-
ra que utopias movidas pela tecnologia, como a visão da 
Indústria 4.0, adquiram um grande poder de irradiação. 
Entretanto, lançar um olhar para o passado deveria nos 
conscientizar de que só a análise da interação de inovações 
sociais e tecnológicas permite traçar um quadro realista 
dos próximos anos, que possa nos orientar na configuração 
de sistemas de produção e trabalho viáveis no futuro. O fato 
de essa inserção em uma concepção abrangente do futuro 
para a produção e a prestação de serviços não ter ocorrido 
até agora, é uma das principais razões pelas quais o debate 
sobre a Indústria 4.0 só encontra uma ressonância limitada, 
particularmente em amplos setores da classe média, apesar 
da enorme quantidade de projetos-piloto financiados com 
recursos públicos no nível das empresas.

As consequências da crescente digitalização da economia 
e da sociedade vão muito além do debate em torno do fu-
turo da Indústria 4.0. Em sua abrangente análise da “quarta 

revolução industrial”, Klaus Schwab – fundador do Fórum 
Econômico Mundial – descreve as diversificadas e amplas 
repercussões sociais dessa evolução. Além de oportunida-
des, a digitalização da economia e da sociedade também 
encerra muitos riscos. Assim, ele remete a possíveis efeitos 
negativos dela para os empregos e a uma crescente desi-
gualdade social. Segundo Schwab, “a Quarta Revolução In-
dustrial pode acabar sendo uma maldição ou uma bênção 
para a humanidade [...]” (Schwab, 2016, p. 166).

Para que possamos aproveitar os potenciais das novas 
tecnologias para fazer frente aos grandes desafios sociais 
(mudança climática, mudança demográfica, desigualdade 
social, digitalização), e explorar o potencial delas para re-
solver problemas sociais e necessidades não satisfeitas em 
nível local e regional, elas precisam ser inseridas em uma 
estratégia abrangente de inovações, em cujo centro se en-
contre a interação de inovações tecnológicas e sociais.

Um marco significativo nessa caminhada é a nova estra-
tégia de alta tecnologia do Governo Federal alemão. Ela 
tem em seu centro um conceito ampliado de inovação que 
contempla não só inovações tecnológicas, mas também so-
ciais e inclui a sociedade como ator central. Nesse contexto, 
o olhar se desloca do potencial de mercado dos vários cam-
pos da tecnologia para a necessidade que tem a sociedade 
de soluções viáveis para o futuro e sua realização. O aumen-
to da capacidade de inovação da economia e da sociedade, 
mediante a abertura do processo de inovação para a socie-
dade, passa a figurar no centro das reflexões.

Hoje em dia, a capacidade de uma sociedade de aprovei-
tar os potenciais de inovação existentes e de desenvolvê-los 
sistematicamente, decide em grau crescente sobre a viabi-
lidade dessa sociedade no futuro. Um dos fatores decisivos 
para a implementação plena dos potenciais tecnológicos e 
sua inserção em processos de desenvolvimento sustentável 
é a compreensão de inovação que lhes serve de base.
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O MUNDO SE ABRE À INOVAÇÃO > 35

Na era da internet das coisas (IoT), da computação em nu-
vem e da indústria 4.0, entre outras tendências da pulve-
rização e da revolução tecnológica, a quebra de barreiras 

à inovação e às novas ideias é considerada o primeiro e grande 
passo para alavancar resultados robustos (maior crescimento e 
rentabilidade) e sustentáveis de organizações, seja qual for o por-
te e a área de atuação. Para especialistas, não é mais possível de-
senvolver produtos, negócios e soluções apenas e exclusivamente 
dentro de uma empresa. Ou seja, é praticamente impossível ex-
plorar isoladamente todas as oportunidades de inovação sem fa-
zer parcerias, sejam elas com indivíduos, startups, universidades 
ou com outras organizações.

Vladimir Goitia



“Nem toda boa ideia emerge ou emergirá apenas 
da própria equipe, ou estará sob a própria respon-
sabilidade da divisão de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de uma empresa. Mas sim da contribuição 
e do compartilhamento de conhecimentos e ideias 
provenientes de fontes externas”, avalia Nathália 
Tavares, sócia da Tropos Lab, empresa do Grupo 
Instituto Inovação, um dos pioneiros em negócios 
inovadores no Brasil e na América do Sul. Esse 
processo, conhecido como Inovação Aberta, parte 
do pressuposto de que a inovação pode ser feita 
hoje por diversos atores, somado seus conheci-
mentos científicos, cada vez mais especializados.

Kemal Malik, membro do conselho da Bayer 
para Inovação, é contundente ao afirmar que Ino-
vação Aberta é o futuro, já que ela combina o que 
tem de melhor no mundo corporativo com o que 
tem de mais avançado em termos de desenvolvi-
mento científico. Para ele, a cultura de inovação, 
de flexibilidade e de especialidade de uma star-
tup, por exemplo, se mescla com a estabilidade, 
o know-how e a experiência de uma organização, 
seja esta global ou não. Em outras palavras, a Ino-
vação Aberta permite que empresas explorem di-
ferentes rotas tecnológicas sem necessariamente 
assumir todos os custos de P&D.

Tavares, da Tropos Lab, vai além ao afirmar que 
as startups são uma nova forma de identificar ten-
dências de mercado, de parceiros de desenvolvi-
mento e até de negócios que podem ser incorpo-
rados às grandes companhias. “No nosso dia a dia, 
nos deparamos frequentemente com [inúmeras] 
empresas que praticam Inovação Aberta. Da Bayer 
à Siemens, do Google à Embraer e da IBM à Na-
tura, entre muitas outras”, diz a executiva. Para ela, 
é notória a busca intensa de aproximação com o 
ecossistema de startups. “A indústria e as grandes 
empresas buscam saber mais sobre essa cultura. 
Veem complementariedades de tecnologias e de 
oportunidades de investimento”, explica.

A Bayer, por exemplo, busca essa parceria por 
meio de seu portal Open Innovation para acele-
rar a inovação nas suas diversas áreas de atuação. 
“O objetivo é a exploração conjunta de pesquisas 
e de novas tecnologias para transformar conheci-

mento em soluções reais e inovadoras”, diz Camila Navar-
ro, gerente de Tecnologia e Inovação da Bayer. De acordo 
com ela, o objetivo do grupo é ter parcerias de sucesso, 
e fazer com que suas habilidades de colaboração cresçam 
ainda mais. Entre os programas da Bayer, ela cita o Global 
Grants4Apps, cuja sede está em Berlim e tem como objeti-
vo acelerar startups com projetos digitais na área de Saúde. 
Por meio dele, a Bayer busca startups que já possuam con-
ceito de negócio, um time forte e, no mínimo, um protóti-
po do produto.

Navarro explica ainda que esse programa, iniciado em 
2013, enfatiza a importância da inovação e do espírito em-
preendedor. “Ele estimula o ambiente criativo na empresa, 
e a Bayer espera ajudar a alavancar o desenvolvimento de 
tecnologias de ponta na área de saúde digital”, diz. Quem se 
encaixar no perfil, tem a chance de trabalhar durante 100 
dias no escritório da Bayer em Berlim. No caso de o projeto 
vingar, a multinacional alemã tem a opção de um equity 
de menos de 10%, e não se torna proprietária ou co-foun-
der da startup. Este ano, cada startup selecionada para esse 
programa de aceleração recebeu um subsídio de 50 mil eu-
ros, além do espaço nos escritórios da empresa em Berlim,  
coaching e treinamento intensivo com especialistas, mento-
ria com altos executivos e networking de alto nível. 
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Nathália Tavares
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A SAP Labs, centro de desenvolvimento de 
aplicações e serviços da SAP, uma das líderes de 
mercado no ramo de softwares aplicativos empre-
sariais, tem também um programa global (SAP 
Startup Focus Program) para ajudar indivíduos, 
startups ou organizações promissoras a desen-
volverem soluções e aplicações que, depois, são 
oferecidas ao mercado. “Estamos constantemen-
te em busca de novas e boas ideias, e oferecemos 
mentoria técnica e de negócios por meio de nossa 
plataforma SAP HANA”, explica Daniel Duarte, 
executivo-chefe em Inovação para América Lati-
na da SAP Labs.

Basicamente, o programa consiste em duas eta-
pas. Primeiro, na de engajamento. Isto é, quem 
estiver interessado em aplicar uma ideia precisa 
justificá-la, além de mostrar sua factibilidade e 
viabilidade. Depois de avaliada e aprovada, o in-
divíduo, a startup ou a organização começam a 
ter acesso à plataforma da SAP para desenvolver 
e construir a ideia. Finalmente, passa-se por uma 
prova, onde os profissionais da empresa testam 
a solução, que pode ou não receber uma certifi-
cação. “Todas as soluções desenvolvidas acabam 
entrando numa lista de produtos com o selo de 
qualidade da SAP e ficam disponíveis para os ven-
dedores”, diz Duarte.

Muitas – senão todas – dessas soluções e aplica-
ções são vendidas com benefício exclusivamente 
para quem desenvolveu a ideia, de acordo com o 
executivo. A empresa alemã, neste caso, acaba se 
beneficiado apenas com a venda do licenciamen-
to da plataforma. “O nosso objetivo é fomentar a 
parceria e ajudar a conseguirem gerar novas opor-
tunidades de inovações e de crescimento, além de 
solidificar nossa imagem e mostrar às empresas, 
independentemente do porte, que podem contar 
com soluções robustas a preços acessíveis”, diz o 
executivo da SAP Labs.
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Tavares explica que essa aproximação entre empresas e 
startups vem aumentando, mas alerta que nem sempre é 
um processo simples, porque, mesmo com todos os bene-
fícios que podem ser gerados nessa relação, as diferenças 
entre as duas realidades são significativas, e a aproximação 
entre elas precisa passar por um momento de alinhamento 
de expectativas de ambas as partes. “Vale salientar que, in-
dependente do nível de desenvolvimento do novo negócio, 
é importante estar claro para ambos os lados quais os pon-
tos de convergência e divergência dessa aproximação, quais 
deverão ser trabalhados e, especialmente, quais os objetivos 
de cada parte, para, assim, as expectativas serem alinhadas 
e os esforços serem melhor direcionados”, pondera ela.

Sobre a importância de se investir na indústria 4.0, novo 
paradigma na produção, Tavares afirma que ela traz con-
ceitos de conectividade, agilidade e de inteligência de equi-
pamentos associados entre si, gerando melhoria de efici-
ência e facilidades para a indústria e para a sociedade, o 
que eleva a percepção da sua importância no âmbito global. 
“Em paralelo, é notável o quanto as startups têm buscado 
desenvolver soluções que contribuam tanto para eficiência 
industrial quanto para a facilitação da vida da sociedade 
em diversos temas e eixos”, diz a sócia da Tropos Lab. Para 
ela, é nesse ponto que startups e a indústria 4.0 se cruzam 
e se tornam atraentes do ponto de vista de investimento, 
considerando que a tendência de retorno é alta. “Isso pode 
justificar os investimentos em ambas.”
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Vladimir Goitia

Consideradas fundamentais para impulsionar o de-
senvolvimento e a competitividade, as pequenas e 
médias empresas (PMEs) brasileiras, que se aproxi-

mam de dez milhões, geram mais da metade dos empregos 
formais e respondem por 27% do Produto Interno Bruto 
(PIB), ainda enfrentam o dilema sobre como conseguir 
crescimentos sustentáveis, garantir sua sobrevivência e pro-
dutividade e melhorar o desempenho de suas operações. 
Especialistas da área de TI (Tecnologia da Informação) e 
do universo digital avaliam que a absorção de novas tec-
nologias e adoção de soluções avançadas permitiriam, não 
apenas para esse universo de empresas de pequeno porte, 
mas também para grandes corporações, dar um salto sig-
nificativo para superar parte dessas dificuldades. Entretan-
to, a prática da digitalização delas ainda é extremamente 
reduzida. E não apenas no Brasil, mas também em toda a 
América Latina, como indicam alguns estudos.

Sören Artur Metz, diretor do escritório da TU München 
(Universidade Técnica de Munique) para América Latina, 
acredita que a falta de cultura, principalmente no que se 

refere à adoção de novas tecnologias, e os altos custos para 
poder obtê-las ainda são as maiores barreiras para que as 
PMEs absorvam esse tipo de soluções, exceto em algumas 
áreas específicas.

Dieter Rombach, professor do Instituto Fraunhofer de En-
genharia de Software Experimental, tem opinião semelhan-
te, e emenda ainda que as pequenas empresas – em muitos 
casos startups – têm ainda a vantagem para poder acompa-
nhar o ritmo alucinado desse movimento, caracterizado pela 
alta velocidade das inovações. “Claro que muitas vezes elas 
acabam sendo compradas por grandes corporações. Mas, no 
contexto da Internet of Things [IoT], ainda é possível criar 
um número cada vez maior de pequenas empresas porque 
a necessidade de capital inicial, substancialmente na área de 
tecnologia da informação e software, é bem menor do que 
no caso de uma empresa de engenharia voltada à produção”, 
explica o professor. Assim, ainda de acordo com Rombach, 
as PMEs serão no futuro o motor da inovação de um país. 

“Um exemplo que me ocorre nesse caso é a iniciativa de 
criação de spin-offs da Softex no Brasil, que incentiva a cria-
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ção de spin-offs para a gestão inteligente da energia. Essa 
iniciativa também é apoiada pela Sociedade Fraunhofer de 
Pesquisa Aplicada”, diz o professor, ao se referir a essa insti-
tuição, cujo centro se encontra em Salvador (BA). Entretanto, 
a dúvida ainda é como as PMEs no Brasil podem mergulhar 
de fato no universo das novas tecnologias e das inovações.

Não custa lembrar, entretanto, que a inserção das empre-
sas nesse universo ainda dá muito a desejar. Apenas 7% das 
empresas (independentemente do porte) da América Lati-
na estão migrando para a Internet of Things e 44% ainda 
estão “observando e aprendendo” sobre isso. Pelo menos é 
o que mostra um recente estudo conduzido pela Frost & 
Sullivan e encomendado pela Progress. Isso quer dizer que, 
apesar de existirem grandes oportunidades nessa área – 
só o impacto da IoT na economia global deve ultrapassar  
US$ 1 trilhão em receitas e redução de custos –, as inicia-
tivas das companhias instaladas no continente latino-ame-
ricano estão apenas no início. Daí o grande desafio para 
se adaptarem à tendência da pulverização tecnológica e às 
várias manifestações da “Transformação Digital”. 
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“A sociedade precisa estar disposta a correr riscos e a fa-
zer mudanças. No contexto da Internet of Things, as inova-
ções surgem em ciclos breves, e precisam ser introduzidas 
rapidamente ao mercado”, alerta Rombach, que cita tam-
bém a Transformação Digital. “Esse termo expressa a ideia 
de que, com a introdução de tecnologias da informação 
inovadoras, processos e ramos inteiros de negócios estão 
sendo revolucionados. Quem teria achado possível há dez 
anos que a maior empresa de táxis do mundo (Uber) não 
seria proprietária de táxis? Quem teria considerado possí-
vel a revolução de todo o mercado de entretenimento por 
meio de serviços de streaming?”, indaga o professor. Para 
ele, quem ficar parado no tempo será atropelado pelo “tsu-
nami” da Transformação Digital. “Só sobreviverá quem 
aprender a surfar nas ondas desse tsunami”, diz.

Na ponta da automação digital, o cenário também não 
é diferente. Um estudo da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) aponta que apenas 27% das empresas bra-
sileiras utilizam algumas dessas soluções, como sensores 
para controle de processos, por exemplo. “Para que as 
PMEs possam adotar novas tecnologias, principalmente 
na chamada Manufatura Avançada, serão necessárias ade-
quações no chão de fábrica”, diz Fábio Fernandes, especia-
lista em i4.0 da Bosch Rexroth, empresa do Grupo Bosch. 
De acordo com ele, a Manufatura Avançada, ou Indústria 
4.0, considera a transparência do chão de fábrica como 
fator fundamental para a competitividade. Fernandes 
avalia que a “sensorização” das máquinas e ferramentas já 
permitem uma melhor visualização da cadeia produtiva 
e, com isso, decisões de produção, logística, fornecedores, 
entre outros, ocorrem de forma mais segura, garantindo a 
minimização de custos.

“Acreditamos que os avanços tecnológicos proporcio-
nam resultados positivos de competitividade. Portanto, as 
novas tecnologias e processos terão de ser adotados, sob 
os riscos de, se não feitos, as PMEs correrem sérios riscos 
de perderem seu espaço no mercado”, alerta o executivo 
da Bosch Rexroth. Para Metz, da TU München, o gran-
de desafio hoje, principalmente em áreas que eixem cada 
vez mais soluções tecnológicas avançadas, entre elas as de 
Saúde, Engenharia Médica e Hospitalar e de Equipamen-
tos Médico-Hospitalares e de Laboratórios, além de edu-
cação, é introduzir no core de suas atividades a pesquisa, 
o desenvolvimento e a inovação. Para isso, ainda segundo 
Metz, é necessário também fazer parcerias. “Interagir com 
a universidade ajuda as empresas a inovarem, já que esses 
centros de estudo possuem pesquisadores e estudantes 
com capacidade para boas ideias.”



Fernandes lembra que a Bosch Rexroth possui tecnologia 
desenvolvida para a Indústria 4.0, entre elas o Controlador 
Lógico Programável (CLP), servo acionamento, soldas e 
sistemas de parafusamento. Todos esses produtos, segundo 
ele, permitem a conectividade com sistemas superiores de 
supervisão de manufatura sem a necessidade do desenvol-
vimento de softwares adicionais ou gateway’s de interface. 
“O uso dessas tecnologias permite aumentos na produção, 
maior eficiência na logística e menos e melhor consumo 
de energia. Mas infelizmente ainda não estão sendo expe-
rimentados pela indústria nacional”, lamenta Fernandes. 
De acordo com ele, o principal impacto dessas soluções é 
na qualidade e na flexibilidade da produção. “Com equipa-
mentos conectados, essas empresas poderiam rapidamente 
configurar seu chão de fábrica para atender a fabricação de 
novos produtos”, explica. A Bosch Rexroth vem desenvol-
vendo programas de treinamento junto a PMEs com o ob-
jetivo de “desmistificar” o uso de novas tecnologias, princi-
palmente aquelas voltadas para o conceito de Indústria 4.0.
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Rombach, do Instituto Fraunhofer de Engenharia de Sof-
tware Experimental, também ressalta que as novas tecno-
logias e soluções podem levar a uma melhor organização, 
eficiência e produtividade. “Isso se torna possível pela arti-
culação de parceiros, desde os fornecedores até os clientes, 
e pela utilização inteligente de dados”, diz. No futuro, acres-
centa, a agregação de valor estará nos serviços, por exem-
plo, na gestão de uma propriedade agrícola, e não na venda 
de aparelhos ou equipamentos, como tratores. “Isso possi-
bilita às empresas venderem, além de seus produtos-padrão 
[exemplo automóveis], recursos inteligentes [condução au-
tônoma de veículos] ou serviços adicionais [mobilidade], 
mas também processos”, conclui o professor.
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I: Um estudo feito pela KPMG 
mostrou que o empresariado vem 
se sentindo cada vez mais confian-
te com a computação em nuvem 
desde 2012. Na sua opinião, o que 
contribuiu para essa mudança de 
mentalidade?
IM: Acredito que isso se dá pela nuvem trazer 
diversas vantagens antes não encontradas em es-
truturas de servidores locais. Por exemplo, aqueles 
que utilizam empresas que forneçam serviços em 
cloud conseguem, rapidamente, uma boa margem de 
redução de custos e automatização de processos, o que 
por sua vez dá à empresa uma liberdade maior para se con-
centrar em políticas estratégicas. Também é válido desta-
car a escalabilidade dos serviços – onde o cliente contrata 
aquilo que precisa, podendo aumentar ou reduzir a estru-
tura conforme a demanda -, além dos modelos de cobran-
ça mais diretos, onde ele paga pelo que usa. A segurança 
também é implementada com extremo rigor e qualidade, 
conferindo ao cliente uma maior confiabilidade na prote-
ção de seus dados e sua privacidade.

42

Em entrevista exclusiva à Revista Brasil- 

Alemanha de Inovação, Ideval Munhoz, 

CEO da T-Systems Brasil e América 

Latina, fala sobre segurança e  

qualidade da internet.

Cynthia Navarro e Stephanie M. Viehmann
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I: Ainda assim existe uma certa resis-
tência à computação em nuvem quan-
to aos temas segurança de dados e 
propriedade intelectual. Como des-
mistificar esse pensamento? 
IM: Antigamente, havia quem acreditasse em 

uma suposta “falta de segurança” da nuvem – o 
que era irreal na época e o é ainda mais irre-
al agora e se tornou fundamental. O rumo 
que o mercado vem tomando, aos poucos, 
vai educando aqueles mais reticentes no que 
tange à facilidade de uso dos serviços em 
nuvem e dos inúmeros benefícios que eles 
trazem. A cada inovação, mais e mais em-
presas vão se convencendo da nuvem como 
o futuro da TI moderna.

I: Como a T-Systems tem se pre-
parado para lidar com as ameaças 

cibernéticas?
IM: Nós trazemos a qualidade e a segurança 
como nossas maiores prioridades, indepen-
dente da solução oferecida. Nossos data center 
twin core são projetados conforme a rígida le-
gislação alemã que, conforme manda o nosso 
DNA e filosofia, assegura a privacidade de 
nossos clientes e parceiros. Empregamos as 
mais recentes evoluções da tecnologia de 

proteção a dados e estamos sempre monitorando acessos 
e rodando testes, a fim de garantirmos a resiliência pela 
qual nos tornamos mundialmente conhecidos. A segu-
rança é fundamental em uma economia que deverá, cada 
vez mais, fazer uso das soluções em cloud. Nossos data 
centers utilizam um padrão global de qualidade, com os 
maiores níveis de certificação.

I: Mesmo em tempos de crise econômica, a 
T-Systems investiu esse ano R$ 30 milhões 
na expansão de seu data center. O que torna 
o mercado brasileiro atrativo? 
IM: Ainda que o Brasil esteja, hoje, em um momento mais 
turbulento, a TI (Tecnologia da Informação) foi a única par-
te da indústria que mostrou crescimento nos últimos anos. 
Isso se dá pelo fato de outras empresas buscarem soluções 
que tragam, ao mesmo tempo, uma economia de custos e 
automatização de processos, mas que não deixe de atender 
às demandas sempre crescentes do dia a dia. Por isso, a nos-
sa expertise em ofertas de cloud computing nos torna o par-
ceiro ideal dessas empresas, levando a elas a transformação 
digital e todos os seus benefícios e, dessa forma, aumentan-
do a utilização de soluções em cloud com total segurança.
 

I: Qual é o futuro dos data centers?

IM: O investimento em novas tecnologias é algo constante 
para qualquer empresa do setor de TI. E como a computa-
ção em nuvem simboliza o futuro dessa indústria, é de se es-
perar que os data centers do futuro representem uma grande 
parte de tal investimento. Acreditamos que eles se tornarão 
cada vez mais necessários para que possamos atender à de-
manda oriunda de nossos clientes, que atuam em diversos 
mercados em função da demanda de digitalização.

I: Quais os investimentos mais recentes da 
T-Systems em Internet das Coisas (IoT)? 

IM: Por uma política interna da T-Systems, nós não divul-
gamos investimentos em áreas específicas. Contudo, o que 
podemos informar é que o investimento de R$ 30 milhões 
que fizemos em nossos data centers recentemente engloba 
diversos tópicos, não apenas IoT, mas também inovações 
em segurança, armazenamento e tudo o que se relaciona 
à TI e seus serviços. Somos uma empresa com visão 360º, 
então buscamos sempre uma evolução constante em todas 
as áreas de atuação.
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Alexander Werbik, Andreas Heindl e Johannes Winter¹ | ACATECH – Academia  

Nacional de Ciências e Engenharia, Alemanha²

Este é o caminho certo para o futuro? À medida que 
dirigimos pelas densas florestas do sudoeste da Ale-
manha, perto da fronteira com Luxemburgo, aldeias 

conservadas pelo tempo com casas em estilo enxaimel e ruí-
nas de castelos medievais passam pela janela do nosso carro. 
Nas cidades provincianas da região, algumas chaminés do 
século XIX, que já foram extintas há várias décadas, ainda 
lembram os visitantes sobre a história industrial da região.

Como em muitas outras regiões da Europa, a indus-
trialização começou aqui com a introdução da fabricação 
mecânica, no começo do século XIX, quando máquinas, 
como o tear mecânico, revolucionaram a maneira com 
que os produtos eram feitos. A primeira revolução indus-
trial foi seguida por uma segunda, na virada do século 
XX, que envolveu a produção em massa de produtos ali-
mentados por eletricidade, a divisão de trabalho e o sur-
gimento das empresas multinacionais. Por sua vez, essa 
foi substituída pela terceira revolução industrial durante 
a década de 70, que empregava eletrônica e tecnologia da 
informação para atingir melhor automação dos processos 
de fabricação. As máquinas assumiram não só uma par-
te substancial do trabalho manual, mas também parte do 
trabalho mental do trabalhador. 

Então, quais as novidades da quarta revolução indus-
trial? A introdução da Internet das Coisas e serviços 
(IoT) no mundo da fabricação, que é conhecida como 
Indústria 4.0, está prestes a apresentar uma abordagem 
completamente nova para a produção. Sistemas de fabri-
cação incorporados dentro de fábricas são verticalmente 

conectados em rede com processos de negócios e hori-
zontalmente conectados a redes de valor que podem ser 
gerenciadas em tempo real: desde o momento do pedido 
de um cliente até a logística de saída.  

Juntamente a parceiros industriais, pesquisadores em 
cidades de toda a Alemanha estão desenvolvendo protóti-
pos de fábricas inteligentes futuras. As fábricas inteligentes 
permitem que requisitos individuais de cada cliente sejam 
atendidos, o que quer dizer que até itens individuais po-
dem ser fabricados de forma lucrativa. Negócios dinâmicos 
e processos de engenharia permitem mudanças de última 
hora na produção e possuem uma capacidade de resposta 
flexível a interrupções e falhas em nome dos fornecedores. 
A transparência é fornecida durante o processo de fabrica-
ção, facilitando uma tomada de decisões otimizada. 

Isso também resultará em novas formas de criação de va-
lor e novos modelos de negócios. Análises feitas a partir de 
big data proporcionarão novas oportunidades de negócios 
para as fábricas tradicionais. Sistemas de assistência inteli-
gente vão liberar os funcionários da execução de tarefas de 
rotina, permitindo que se concentrem em atividades criati-
vas e de valor agregado. 

Alguns líderes de empresa já estão sonhando com o re-
abastecimento de valor, que foi perdido nas últimas duas 
décadas, para a Europa Central e o Leste Europeu, bem 
como para países asiáticos, onde os custos de trabalho eram 
significativamente menores do que em seu país de origem. 
No mundo da produção inteligente, no entanto, a vanta-
gem competitiva dos países é mais determinada pelas in-
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fraestruturas sofisticadas, inovação e conhecimento do que 
pelos benefícios de custo da produção em massa. Ao con-
trário de alguns receios sobre fábricas automatizadas serem 
lugares órfãos, a quarta revolução industrial proporcionará 
novas, e frequentemente melhores, oportunidades de em-
prego para trabalhadores humanos qualificados. 

Desse ponto de vista, uma força de trabalho qualificada 
é essencial para apresentar essa abordagem completamen-
te nova à produção. A capacidade alemã de gerenciar pro-
cessos industriais complexos em redes de múltiplas partes 
interessadas, torna-se um fator chave para o sucesso. Outro 
trunfo é a especialização do país em pesquisa, desenvolvi-
mento e produção de tecnologias inovadoras de fabrica-
ção. Universidades, institutos de pesquisa e empresas estão 
constantemente desenvolvendo soluções inovadoras para 
intensificar a fabricação. 

Os campeões ocultos da Alemanha, em especial, desem-
penham um papel crucial no processo de inovação da in-
dústria de fabricação. Estas empresas, muitas vezes de mé-
dio porte e de propriedade familiar, distinguem-se de outras 
empresas por meio de um extraordinário nível de especia-
lização, conhecimento e capacidades inovadoras. Muitas 
vezes, elas são líderes mundiais em seus nichos de mercado 
e literalmente escondem-se em muitas cidades pequenas e 
vilarejos. Embora, na maior parte, desconhecidos pelo pú-
blico, os campeões ocultos formam a estrutura essencial 
da economia alemã e estão contribuindo ativamente para 
o processo de transformação industrial. As empresas de fa-
bricação e o maquinário pesado da Alemanha, seu conheci-
mento em sistemas integrados e a engenharia de automação 
são as razões para o país estar no 1º lugar na corrida inter-
nacional em direção à 4ª revolução industrial. Empresas de 
tamanho médio também vêm introduzindo tecnologias de 
comunicação e informação com sucesso há várias décadas.

No entanto, o conhecimento intenso de software e a 
consciência de novos modelos de negócios baseados em 
dados ainda podem vir a se tornar o calcanhar de Aqui-

les de muitos dos campeões ocultos dos países. Incertas de 
como a Indústria 4.0 mudará seus atuais modelos de negó-
cios, empresas de mecânica ficam bem atentas ao Vale do 
Silício, onde as startups de IoT geridas por capital de risco 
estão atualmente descobrindo novos mercados lucrativos 
que estão prestes a nascer. Outro aspecto fundamental é o 
desenvolvimento de normas e padrões internacionais. Sem 
padrões compatíveis, uma integração completa de máqui-
nas, produtos e serviços será difícil de ser alcançada. Supe-
rar a atual incerteza sobre onde a tecnologia, os modelos de 
negócio e a demanda evoluirão é um dos maiores desafios 
para os líderes de empresas.

Se a Alemanha superar esses desafios e conseguir inte-
grar tecnologias de software sofisticadas às suas tradicio-
nais indústrias de alta tecnologia, o país poderá estender 
sua posição como líder industrial global. A jornada rumo 
ao futuro industrial apenas começou, e as estradas sinuosas 
que atravessam o sudoeste do país podem muito bem apon-
tar na direção certa3. 

Mas não são só os países industrializados que podem 
lucrar com a Internet das Coisas e serviços (IoT). Há tam-
bém um grande potencial da Indústria 4.0 para o Brasil e 
outros países recentemente industrializados. Importantes 
indústrias já existentes podem melhorar a produção, infra-
estruturas e logística da Indústria 3.0 para a Indústria 4.0 e 
introduzir novos serviços orientados por dados. Simulta-
neamente, a digitalização também oferece grandes oportu-
nidades para as áreas rurais desenvolverem e aumentarem 
a prosperidade por meio da implementação de novas solu-
ções para antigos desafios, como saúde ou agricultura. As-
sim, a digitalização e a Indústria 4.0 fornecem oportunida-
des para os países industrializados ou estabelece indústrias, 
bem como o desenvolvimento de países e áreas rurais com 
industrialização recente.

1. O Dr. Alexander Werbik (werbik@acatech.de) e o Dr. Johannes 
Winter (winter@acatech.de) têm PHD em economia. O Dr. An-
dreas Heindl (heindl@acatech.de) tem PHD em ciência política. 

2. ACATECH - Academia Nacional de Ciências e Engenharia - 
presta aconselhamento independente e baseado em ciências, de 
interesse público, para os decisores políticos e a sociedade civil. 
Ela defende um crescimento sustentável por meio da inovação. 
www.acatech.de

3. Mais referências: Winter, Johannes & Werbik, Alexander 
(2015): Perché la Germania ce l’ha fatta. Em: Formiche, Dec; 109 
(XI), pp. 40-47.



Cynthia Navarro

O Brasil é o principal parceiro econômico da Alema-
nha na América Latina e o capital alemão inves-
tido no País representa cerca de 10% de seu PIB 

industrial. Por esse motivo, e dado o papel de liderança do 
país germânico em inovação e tecnologia, a Câmara Bra-
sil-Alemanha (AHK São Paulo), por meio de seu Departa-
mento de Inovação e Tecnologia (DIT), vem se dedicando 
intensamente nessa questão.

O DIT promoveu ao longo do ano ações e eventos, a fim 
de gerar negócios que envolvam inovação e tecnologia no 
eixo bilateral e promovam tais temas como um diferencial 
competitivo, atuando próximo às empresas associadas, 
com o objetivo de suprir suas mais diversas necessidades 
– que vão desde a qualificação profissional ao apoio na 
relação com startups e Governo. Vale ressaltar que o total 
das atividades contabilizaram durante o ano de 2016 mais 
de mil participantes, dentre eles, uma parcela significativa 
de 60% de tomadores de decisão (ex.: presidente, CEOs, 
vice-presidentes etc.).

“As atividades do Departamento de Inovação e Tecnolo-
gia estão cada vez mais robustas e atingindo um número 
maior de pessoas responsáveis por catalisar mudanças em 
nosso País. Nesse sentido, ao longo de 2016 focamos em 
temas como a Indústria 4.0 e inovação aberta por meio de 
startups. O primeiro, é de suma importância, uma vez que 
não se trata apenas de uma tendência, mas sim de uma (re)
evolução que irá impactar toda a economia e sociedade. O 
segundo não fica atrás em importância, pois, no momento 
de economia instável que vivemos, trata-se de uma oportu-
nidade para muitos jovens qualificados que não conseguem 
– ou não desejam – ingressar em uma empresa convencio-
nal. De qualquer forma, mais que uma oportunidade de 
emprego, as startups representam uma oportunidade para 
toda a cadeia, além da promoção de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D), fato muito importante para a economia local 
a médio e longo prazo”, afirma Paulo Stark, vice-presidente 
e presidente do Comitê de Inovação da Câmara Brasil-Ale-
manha e presidente e CEO da Siemens no Brasil. 
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Apesar do cenário econômico brasileiro atual, que come-
ça a se recuperar gradualmente, o setor continua sendo um 
fator catalisador da competitividade no mercado, e van-
guardista no que tange à quebra de paradigmas. O DIT de-
fende a crença de que é por meio de novas ideias e soluções 
que é possível aumentar a participação da empresa no setor 
em que atua, bem como oferecer novos produtos e serviços 
a outros segmentos.

Tendo isso em vista, um ciclo de seis cursos, organizado 
em parceria com a ANPEI – Associação Nacional de Pes-
quisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, trouxe 
em pauta temas ligados à inovação e tecnologia. As grades, 
desenvolvidas a partir da análise dos principais cursos de 
pós-graduação em inovação no Brasil, abordaram conteú-
dos relevantes, segundo a demanda empresarial.

Em relação à Indústria 4.0, foi formado um Comitê de 
Incentivo à Indústria 4.0, com o objetivo de promover o 
assunto e seus diferenciais competitivos no Brasil, além de 
estabelecer negócios e parceria entre empresas do Brasil e 
da Alemanha ligadas ao tema. 

Em março, o Seminário sobre Incentivos à Inovação 
trouxe especialistas do ramo e apresentou as principais 
iniciativas do Ministério de Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC), do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da 
EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial, da FINEP – Financiadora de Estudos e Proje-
tos, e do Instituto Senai de Inovação (ISI) para falarem 
dos principais incentivos disponíveis  e apresentarem de 
forma prática como funcionam os processos envolvidos 
na concessão de tais subsídios. 

Como destaque desse ano, O DIT inaugurou, em meados 
de maio, e em comemoração ao centenário da Câmara Bra-
sil-Alemanha, a iniciativa Startups Connected – que visa 
gerar negócios para a rede de associados da AHK São Paulo 
por meio de startups tecnologicamente inovadoras. 
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• CIDADES DO FUTURO 

Solum Ambiental apresentou uma 
solução para tratamento de resíduos de 
classe 1 (perigosos);

• CIÊNCIAS DA VIDA 

Bio Bureau Biotechnology exibiu uma 
solução para remover resíduos de metais 
(até 90%), tornando águas e metais polu-
ídos aptos ao reuso;

• CULTURA 

Prosas mostrou uma plataforma online 
para investidores e empreendedores 
sociais se relacionarem e gerirem seus 
projetos por meio de ferramentas de 
monitoramento e análise;

• DIGITALIZAÇÃO 

Oxiot trouxe uma solução para monito-
rar o consumo de oxigênio medicinal por 
paciente via Internet das Coisas (IoT), 
ofertando gestão logística e clínica em 
tratamentos feitos em casa, consultórios 
ou hospitais;

• MOBILIDADE 

Nexer apresentou uma solução que visa 
transformar carros comuns em carros 
conectados. 

Para se obter os principais benefícios dessa iniciativa, a 
ação tem como porta de entrada o Prêmio Brasil-Alema-
nha de Startups Inovadoras, que já acontece desde 2013 e 
identifica e reconhece esforços inovadores de startups ins-
taladas no Brasil e na Alemanha. A quarta edição da com-
petição contou com mais de 500 inscritos e dezenas de ne-
gócios fomentados. Além disso, foi segmentado em cinco 
diferentes categorias, apoiadas pelas respectivas empresas: 
Mobilidade (Volkswagen); Ciências da Vida (Bayer); Cul-
tura (Club Transatlântico); Digitalização (Siemens); e Ci-
dades do Futuro (BASF). 

A partir do Prêmio, algumas startups foram selecionadas 
para o AHK Startups Accelerator e puderam integrar a AHK 
Startups Hub. O primeiro visa promover seu desenvolvi-
mento e aproximá-las das empresas parceiras; e o segundo é 
uma categoria de associação que garante 12 meses de acesso 
aos serviços prestados pela Câmara Brasil-Alemanha.

As grandes vencedoras do Prêmio Brasil-Alemanha de 
Startups Inovadoras foram anunciadas logo após o IV Se-
minário Brasil-Alemanha de Inovação, que levantou como 
tema principal a bandeira da Indústria 4.0 e se aprofundou 
em temas sobre os impactos da tecnologia no ambiente de 
trabalho e na sociedade, além de discutir o papel do Gover-
no e das empresas nessa nova realidade. Participaram como 
palestrantes Secretários do MDIC e MCTIC (Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), além da 
diretoria de inovação da CNI, da Embaixada e do Consula-
do da Alemanha no Brasil, e representantes da ACATECH 
(instutição alemã criadora da marca Industrie 4.0). 

A partir de 2017, o Seminário passará a se chamar Con-
gresso Brasil-Alemanha de Inovação, em decorrência da 
repercussão atingida e por se tornar o principal evento do 
setor entre os dois países.
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Pensando em gerar cada vez mais inovação para a vida, a Bosch agora conta 
com um novo centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado à busca de 
soluções para os desafios do futuro. Localizado em Renningen, na Alemanha, 
o campus reúne várias disciplinas de ciência, tecnologia e engenharia avançada. 
Neste inovador ambiente, cerca de 1.700 mentes pioneiras da Bosch trabalham 
no desenvolvimento constante de soluções à frente de seu tempo.

Mit dem Ziel, ständig neue, innovative Lösungen für unser Leben zu schaffen, hat Bosch jetzt 
ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Dort wird fokussiert nach Lösungen 
für die Herausforderungen der Zukunft gesucht. Auf dem Campus in Renningen, Deutschland, 
sind an einem Standort eine Vielzahl der fortschrittlichsten Disziplinen der Wissenschaft, 
der Technik und des Ingenieurswesens vernetzt. In diesem innovativen Ambiente arbeiten 
rund 1.700 hochkreative Pioniere von Bosch daran, konstant neue Lösungen für die Zeiten, 
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• 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-a-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

• Logistics Integrator 
Integrador Logístico

• Customs Clearence and Consulting  
Desembaraço e 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, Int’l Courier and 
Multimodal Transports Frete Aéreo 
Doméstico, Courier Internacional e Transp. 
Multimodais

Guarulhos / SP
Phone: (55-11) 2303.0023

Viracopos / SP
Phone: (55-19) 3725.5646

International Experience - Brazilian Flexibility

Phone: (55-31) 3427.6456

Phone: (55-47) 3481.1500

Phone: (55-12) 3946.1500

Phone: (55-19) 3738.1600

Phone: (55-51) 3358.1500

Phone: (55-13) 3229.1200

Phone: (55-21) 3461.9300

Phone: (55-41) 3282.9833

Vitória / ES
Phone: (55-27) 2123.1500

Phone: (55-54) 3211.1552

Phone: (55-16) 3995.8800

Phone: (55-71) 3272.1699

Phone: (55-81) 3326-3410
 

 
 

Phone: (55-85) 3268.3633 
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