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EDITORIAL >

Mensagem do Presidente

Chegamos à 4ª edição da Revista BrasilAlemanha de Inovação 
e não poderíamos estar mais animados. Esta publicação completa 
o sucesso do Congresso Brasil-Alemanha de Inovação que, neste 
ano, contará com dois dias de uma intensa programação de pai-
néis, palestras, exposições e atividades de networking. 

As startups são as protagonistas desta revista por conta do cres-
cimento de sua importância no mundo da Câmara Brasil-Alema-
nha e de seus associados. A iniciativa Startups Connected tem 
como objetivo criar pontes entre grandes empresas e startups ino-
vadoras, fomentando a inovação aberta. Não menos importante, 
voltamos nosso olhar também para dentro das companhias que 
incentivam a criação de startups e projetos entre seus funcionários 
dando espaço ao intraempreendedorismo.

Dentro da temática Indústria 4.0 ilustramos o campo da forma-
ção e as profissões do futuro, discutindo também a importância do 
desenvolvimento de profissionais qualificados para a competitivi-
dade da indústria brasileira. 

O uso de drones; as possibilidades de melhoria da acessibilidade 
e da sustentabilidade por meio da tecnologia; um raio-x das mais 
relevantes feiras alemãs que trazem as principais tendências tecno-
lógicas e ainda uma introdução à nova geração do Futebol 4.0 são 
também assuntos debatidos nas matérias desta publicação. 

A Revista BrasilAlemanha de Inovação está disponível a todos 
os interessados e pode ser acessada também digitalmente por meio 
do QR-code disponível no índice na próxima página, assim como 
no site da Câmara Brasil-Alemanha.

Dr. Wolfram Anders

Presidente da Câmara Brasil-  
Alemanha de São Paulo

Desejo a todos uma ótima leitura!
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Virando a mesa
Com	soluções	inovadoras,	startups	provam	que	a	tecno-

logia pode ser uma poderosa aliada da sustentabilidade.

Suprir as necessidades imediatas visando o lucro e ignorando pos-
síveis reflexos, não soa como uma boa estratégia. Ainda assim, essa 
foi a mentalidade da indústria mundial durante longas décadas. A 
postura agressiva com o meio ambiente logo mostrou-se insustentá-
vel forçando a sociedade como um todo para refletir sobre paradig-
mas a respeito da relação tecnologia-meio ambiente. 

Ciente da realidade alarmante do planeta e com os olhos sempre 
fixados no futuro, a Alemanha caminha a passos largos quando o 
assunto é sustentabilidade. Disposto a deixar para trás a era das 
energias fóssil e nuclear, o país avança para um futuro energético 
sustentável, com o aumento da eficiência energética e dos recursos e 
o uso inteligente das matérias-primas. Esta estratégia é duplamente 
positiva: reduz o impacto no meio ambiente e cria um mercado ain-
da mais competitivo.

Desde 2002, o Governo alemão se baseia em uma Estratégia Na-
cional para o Desenvolvimento Sustentável, que engloba metas 
concretas e indicadores de sustentabilidade avaliados em relatórios 
regulares de progresso, tornando a sustentabilidade um princípio 
orientador das políticas nacionais. 

A preocupação com o descarte de resíduos é pungente entre os ale-
mães, levando a nação ao topo do ranking dos países que mais reci-
clam lixo no planeta, tendo mais que o dobro da média de seus vizi-
nhos europeus e pelo menos 12 vezes mais que a cidade de São Paulo. 

“A consciência ambiental entre os alemães é relativamente alta. A 
grande maioria da população considera importante a preservação 
de ecossistemas, tanto para o meio ambiente quanto para a huma-
nidade, e se preocupa com os custos necessários para reduzir ou 
reparar danos decorrentes das mudanças climáticas”, afirma Virgi-
nia Antonioli, Coordenadora de Conteúdo do Instituto Akatu, uma 
organização não governamental que trabalha pela conscientização e 
mobilização da sociedade para o consumo consciente.
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Desde a década de 1990, é obrigatório que todo cida-
dão faça a separação correta do lixo nas categorias papéis, 
orgânicos, recicláveis comuns (alumínio, vidros, metais) 
e não recicláveis. Os tributos acabam servindo como im-
portante ferramenta para estimular o consumo conscien-
te, uma vez que os alemães pagam tarifas diferenciadas de 
acordo com a quantidade e qualidade do lixo produzido, 
sendo mais caro dispor resíduos não recicláveis.

Contudo, a preocupação com sustentabilidade 
vai muito além de uma imposição. As questões de 
sustentabilidade já estão enraizadas na população 
de maneira tão intrínseca que é possível identificar 
inúmeras iniciativas de pequeno porte voltadas para 
preservação ambiental. 

Uma delas é o sistema de Pfand (depósito, em ale-
mão). Em lojas de conveniência e supermercados 
alemães é comum ver filas de pessoas que trouxeram 
garrafas de vidro e plásticos de casa para entregar 
na Pfandautomat. A máquina calcula o valor do re-
cipiente e o devolve na forma de um ticket, que pode 
ser recebido em dinheiro no caixa ou descontado no 
valor da compra.

O sistema de Pfand funciona como caução. No mo-
mento da compra o consumidor paga uma taxa extra 
pela garrafa – que varia entre 8 e 25 centavos de euro. 
Este valor é resgatado quando a garrafa é devolvida no 
supermercado. 

Coleta embalagens como latas de alumínio, garrafas PET, 
embalagens de aço, vidro, longa vida, entre outras.

Os pontos podem ser revertidos em benefícios, como cré-
ditos do Bilhete Único, Cartão BOM, descontos na fatura 
de energia, créditos para celular ou descontos para pro-
dutos em livraria.

Os pontos também podem ser doados para instituições 
filantrópicas.

Projeto Retorna Machine

Participe desse projeto!
Saiba mais capturando o 

QR-code acima.

Divulgação
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Adotada pela Alemanha há aproximadamente três déca-
das, esta estratégia não apenas estimula a reciclagem entre 
a população, mas também força os produtores de bebidas a 
manter a cota de 70% de vasilhames reutilizáveis estabele-
cida pela lei de embalagens alemã.

Há indícios de que a dicotomia entre Brasil e Alemanha 
no quesito sustentabilidade pode estar caminhando para 
o fim. A Pesquisa Akatu 2018 mostrou que houve um au-
mento no percentual de brasileiros que separavam o lixo 
para reciclagem, mesmo sem a opção de coleta seletiva. De 
46% em 2012 o número saltou para 51% em 2018. “Isso 
aponta para uma disposição do consumidor em fazer a sua 
parte para que os resíduos produzidos sejam reciclados o 
que, por sua vez, evidencia o fato da necessidade de os mu-
nicípios ampliarem a disponibilidade do serviço de coleta 
seletiva”, destaca Antonioli.

Um indicador dessa mudança de postura é o sucesso 
de iniciativas tecnológicas voltadas para sustentabili-
dade. Focada em desenvolvimento sustentável, a Tri-

ciclo é a startup criadora do Projeto Retorna Machine, 
que consiste em um meio de logística reversa de em-
balagens pós consumo, bastante semelhante ao sistema 
de Pfand alemão. 

Por meio da Retorna Machine a empresa coleta embala-
gens como latas de alumínio, garrafas PET, embalagens de 
aço, de vidro, longa vida, entre outras, transformando-as 
em pontos de um programa de fidelidade. Os pontos po-
dem ser revertidos em benefícios, como créditos no Bilhe-
te Único ou Cartão BOM, descontos na fatura de energia, 
créditos para celular ou descontos na compra de produtos 
em livrarias. Os pontos também podem ser doados para 
instituições filantrópicas.  

Os resíduos coletados são destinados para cooperativas, 
distribuidores e empresas do setor, para reaproveitamento 
ou reciclagem, gerando matéria-prima e fonte de riqueza e 
de trabalho.

Em quase dois anos e meio de atividade, o Projeto Retor-
na Machine já apresenta números impressionantes: foram 

Vorax - UTR Duo Therm, uma 
tecnologia capaz de proces-
sar resíduos sólidos de qual-
quer classe, não gerando 
subprodutos tóxicos.D

iv
u

lg
aç

ão



SUSTENTABILIDADE >8

coletados mais de dois milhões e meio de embalagens, que 
foram revertidas em milhares de benefícios sociais.

Enquanto a Triciclo oferece soluções para o lixo domés-
tico, outra startup nacional propõe meios para descarte de 
resíduos industriais: a Solum Ambiental. 

A discussão a respeito da escassez de recursos naturais 
acendeu em um grupo de engenheiros amigos de faculdade 
a chama do desejo por inovação. “Um dos engenheiros ci-
tou que água potável e energia seriam insumos críticos para 
o desenvolvimento da vida no planeta em um futuro pró-
ximo. Daí surgiu a ideia de transformar o lixo em insumo 
energético, ou seja, construir um equipamento que pudesse 
não somente tratar o lixo, mas também, retirar deste a ener-
gia que o mesmo contivesse. Disto surgiram as pesquisas 
que redundaram na Vorax”, explica o Presidente da startup 
Luis Namura.

Dessa ideia nasceu a Vorax - UTR DuoTherm, uma tec-
nologia capaz de processar resíduos sólidos de qualquer 
classe, baseada na geração de um gradiente térmico produ-
zido por duas fontes térmicas. Trata-se de um processo de 
destilação seca que consiste no aquecimento do lixo, resul-
tando em três frações de diferentes estados físicos. 

Como praticamente não há a presença de ar atmos-
férico no processo, não há formação de moléculas can-
cerígenas como as dioxinas e furanos que necessitam 
do oxigênio para se formarem. O processo também não 
gera cinzas, devido aos altos níveis de temperatura nos 

quais trabalha. Portanto, não há subproduto tóxico, 
como ocorre na incineração. 

A tecnologia desenvolvida pela startup reduz a necessi-
dade de extração de mais insumos da natureza para ela-
boração de novos produtos; evita o descarte de produtos 
utilizados na natureza de forma inadequada e permite ob-
ter energia elétrica por meio de co-geração com base nos 
referidos produtos que seriam simplesmente descartados. 

Pioneira também nas mudanças energéticas, a Alemanha 
busca aumentar a participação das energias renováveis a 
60% do total de sua matriz até 2035. 

Em abril de 2018, a Câmara de Comércio e Indústria Bra-
sil-Alemanha (AHK São Paulo) organizou, com o apoio da 
Iniciativa de Exportação do Ministério Federal de Economia 
e Energia alemão (BMWi), uma delegação brasileira para 
mostrar o know-how alemão aplicado ao setor de biogás.

Os membros da delegação puderam vivenciar in loco 
exemplos bem-sucedidos de usinas geradoras de biogás 
e suas tecnologias. O projeto proporcionou uma série de 
visitas técnicas, palestras e momentos destinados ao net-
working em que empresas brasileiras puderam conversar 
com especialistas alemães da área, trocar conhecimentos e 
contatar parceiros alemães em potencial. Essas visitas téc-
nicas deram ênfase ao processo tecnológico e biológico de 
conversão da biomassa em biogás, na estrutura comercial 
e logística destinada à coleta e compra de biomassa, assim 
como a venda de seu produto final: o biogás. 

A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil, em 2016, so-
freu uma redução de 3% em relação a 2015.

Cada brasileiro gera, aproximadamente, 1,04kg de resíduos por dia.

Somente 15% da população brasileira é atendida por sistemas de co-
leta seletiva.

Fonte: Instituto Akatu

Resíduos Sólidos
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Ana Carolina Castro

A oportunidade contou também com o apoio institu-
cional da Associação Brasileira de Biogás e de Biometano 
(Abiogás), da Associação dos Produtores de Biogás, da As-
sociação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), 
da Associação Brasileira de Avicultura Alternativa (AVAL), 
entre outras.

A preocupação alemã com o futuro do planeta esten-
de-se também às universidades. Prova disto é que nos 
últimos anos as instituições de ensino alemãs criaram 
aproximadamente mil cursos inovadores nas áreas de 
energias renováveis e eficiência energética. Esse interesse 
no desenvolvimento sustentável leva a Alemanha a inves-
tir recursos na formação de novos talentos por meio do 
Programa Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudien-
gänge (EPOS). 

Promovido pelo Deutscher Akademischer Austausch-
dienst (DAAD), Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmi-
co, o programa oferece bolsas de estudos para diversos cur-
sos de pós-graduação na Alemanha em campos de estudos 
relacionados ao desenvolvimento sustentável.  

O programa foi criado com foco no aprofundamento 
de jovens profissionais e acadêmicos de países em de-
senvolvimento e busca candidatos atuantes no planeja-
mento e execução de projetos voltados para políticas de 
desenvolvimento ou na cooperação para o desenvolvi-
mento. Os contemplados recebem bolsa mensal, segu-
ro-saúde, ajuda de custo para passagem aérea e curso 
preparatório de alemão.

Para Antonioli, educação é a força motriz para gerar a 
mudança de mentalidade necessária para uma sociedade 
mais sustentável. “É possível, sim, que qualquer país, se en-
gajado e proativo quanto à transição para práticas mais sus-
tentáveis, possa evoluir nesse sentido. Para isso, é preciso 
que haja a colaboração de diversos atores: o Governo, com 
a aplicação de políticas que incentivem o desenvolvimento 
sustentável e a inserção de programas educacionais rela-
cionados ao tema já nas escolas; as empresas, por meio de 
cadeias produtivas mais sustentáveis e maior transparência 
em relação às informações disponíveis para os consumido-
res; e a população, que deve se manter informada para fazer 
melhores escolhas de consumo, cobrar ações do governo e 
procurar adotar estilos de vida mais conscientes em casa e 
fora dela”, lista.

Cooperação Brasil- 
Alemanha

Com o objetivo de discutir os caminhos 

do Brasil e traçar estratégias assertivas 

para a preservação do meio ambiente e, 

ainda assim, garantir uma mobilidade ur-

bana	de	qualidade,	o	Ministério	Alemão	

de	Meio	Ambiente,	 Preservação	 da	Na-

tureza	e	Segurança	Nuclear	(BMU)	criou	

em 2016 a “Iniciativa de Exportação de 

Tecnologias Ambientais”	(em	alemão,	Ex-
portinitiative Umwelttechnologien).

Participando do Prêmio Startups Con-

nected	 por	meio	 do	 desafio	Mobilidade	

Urbana,	 o	 BMU	 possui	 outros	 projetos	

no Brasil. Durante a edição 2018 do Con-

gresso Brasil-Alemanha de Inovação, a 

iniciativa deu início a um Grupo de Tra-

balho formado por representantes de 

diversos setores da esfera pública. Este 

grupo	 abordará	 as	 questões	 relevantes	

ao tema, traçando estratégias e discu-

tindo	ações	práticas	para	tornar	o	Brasil	

um país mais sustentável. O Congresso 

contará ainda com um painel e uma ex-

posição de boas práticas para garantir os 

avanços da mobilidade urbana sustentá-

vel no Brasil.

A	Iniciativa	é	uma	parceria	entre	o	BMU,	

a Confederação Alemã das Câmaras de 

Comércio	e	Indústria	(DIHK)	e	a	Câmara	

de Comércio e Indústria Brasil-Alema-

nha	(AHK	São	Paulo).	



Em cena o  
movimento Advocacy
O Advocacy vem desempenhando um papel estratégico no campo da inovação e das 

novas tecnologias, transformando esse cenário com boas práticas e cases de sucesso.
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O Advocacy, palavra de origem latina (advocare), ape-
sar de não possuir uma tradução literal para o português, 
é uma tendência que está ganhando o universo da inova-
ção. Esse movimento vem sendo cada vez mais utilizado 
no Brasil como sinônimo de ações de pessoas ou grupos, 
empresas ou organizações que se engajam na defesa legíti-
ma de interesses privados na formulação e implementação 
de políticas públicas.

André Alarcon, Sócio do Demarest Advogados, comenta 
que muitos definem o Advocacy com a expressão “lobby”, 
que por culpa dos governantes brasileiros traz um significa-
do muito pejorativo. “Mas o Advocacy, exercido de forma 
ética, fortalece a democracia, 
uma vez que amplia a partici-
pação e a representatividade 
nos processos políticos decisó-
rios. Nesse sentido, o Advocacy 
é ferramenta imprescindível 
para que as políticas públicas 
sejam formuladas para atender 
às necessidades e endereçar os 
problemas da sociedade em ge-
ral.”, complementa Alarcon.

É na realização de processos 
de comunicação, reuniões en-
tre os interessados e os pedidos 
entre as influências em questão 
que se dá o verdadeiro Advoca-
cy. No que diz respeito à inova-
ção, se ela por si já traz em sua essência um agente trans-
formador, o que dizer quando essa termologia entra nesse 
contexto?  O Advocacy no campo da inovação e das novas 
tecnologias está trazendo essa temática para uma nova len-
te de atuação. 

Para Afonso Lamounier Jr., Vice-Presidente de Relações 
Governamentais – América Latina da SAP, há um entendi-
mento, em geral, de que inovação trará grandes benefícios 
para a sociedade, com aumento expressivo de produtivida-
de e de eficiência. Novas tecnologias ajudarão a solucionar 
desafios clássicos em diversas áreas importantes como saú-
de, educação, segurança pública, prevenção e resposta às 
catástrofes, entre muitas outras. Por outro lado, o uso des-
tas mesmas tecnologias apresenta desafios não menos im-
portantes, como o impacto nos postos de trabalho atuais. 

Ainda segundo Lamounier, o Brasil, assim como outros 
países, tem um grande potencial a ser capturado com in-
centivo à inovação e às novas tecnologias e o Advocacy en-
tra em cena para contribuir com a diminuição de conflitos 
por meio do diálogo aberto e da apresentação de perspecti-
vas distintas, colaborando fortemente para decisões melhor 
fundamentadas e mais transparentes. “Na SAP, há uma for-
te cultura voltada para a inovação. Acreditamos que o Brasil 
vem evoluindo ao longo dos últimos anos e que podemos 
contribuir não apenas com as nossas soluções, investimen-
tos diretos e parceiros locais, mas também por meio deste 
diálogo construtivo com o Governo, sempre em linha com 

nossos valores, observando nossas 
políticas globais e respeitando a le-
gislação local”, pontua Lamounier.

Seguindo essa premissa, Henri-
que Paiva, Head de Relações Go-
vernamentais e Sustentabilidade da 
Siemens no Brasil, também acredita 
que o Advocacy entra em cena para 
ser um instrumento facilitador, além 
de ferramenta para o conhecimento 
e fomento do diálogo entre tomado-
res de decisões. “Muitas vezes, tec-
nologias de ponta e desconhecidas, 
demandam um arcabouço regulató-
rio para sua disseminação. O papel 
do Advocacy, neste sentido, é levar 
conhecimento para as instâncias 

regulatórias, seja em nível federal, estadual ou municipal, 
além abrir uma plataforma de diálogo para que os bene-
fícios dessas inovações venham atender às demandas da 
sociedade”, explica Paiva. 

Que o Advocacy chegou para ficar, não há dúvidas. 
A ideia agora é que, no quesito inovação, ele realmente 
possa ser usado de forma a contribuir, potencializar e fo-
mentar a inovação, possibilitando o diálogo construtivo 
e produtivo entre diversas esferas e agentes com foco em 
um propósito. O Advocacy no campo da inovação e da 
tecnologia surge, portanto, para, além de fomentar esse 
diálogo, ajudar na desburocratização de processos, meios 
e fins com o único objetivo de fazer a inovação valer em 
prol de toda a sociedade.

O Advocacy entra em 
cena para contribuir com 
a diminuição de conflitos 

por meio do diálogo 
aberto e da apresentação 
de perspectivas distintas, 
colaborando fortemente 

para decisões melhor 
fudamentadas e mais 

transparentes.
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André Alarcon

Sócio do Demarest 

Advogados

Raio X do Advocacy no 
campo da Inovação e das 
novas tecnologias

O Advocacy no campo da Inovação
No campo da inovação e novas tecnologias, o Advocacy deve 

ser exercido visando a reforma do regime normativo e regula-
tório vigente, o que é imprescindível para o acompanhamento 
das transformações econômicas e sociais causadas pela inova-
ção. Dessa forma, na perspectiva da modernização das leis, a 
participação legítima da sociedade junto aos órgãos governa-
mentais desempenha papel fundamental na formulação das 
políticas públicas, inclusive com a apresentação aos agentes 
públicos das tendências legislativas de outros países.

O papel do Advocacy nas empresas
No âmbito das empresas, a área de relações governamen-

tais é ferramenta indispensável na prática do Advocacy, 
uma vez que possui dentre suas principais funções o rela-
cionamento e a interação com os diversos órgãos governa-
mentais que estão direta ou indiretamente relacionados aos 
segmentos de atuação da empresa. As empresas que abor-
dam o engajamento externo de forma disciplinada junto 
aos diversos stakeholders capturam mais oportunidades e 
identificam riscos de maneira antecipada. Existem, contu-
do, desafios para se estabelecer um diálogo transparente e 
assertivo entre empresas e os agentes públicos. Fundamen-
tal que esse diálogo seja pautado pela ética e que as aborda-
gens sejam suportadas por fatos e dados. 

O Advocacy e as Pequenas e Médias Em-
presas (PMEs)

O Advocacy não deve ser visto como ferramenta disponí-
vel e aplicável apenas para grandes empresas. Pelo contrá-
rio, as PMEs devem incluir em seu planejamento ações de 
Advocacy, não apenas por desempenharem um papel fun-

damental na economia do País, mas também pelo fato de 
hospedarem um grande número de ações de inovação, em 
que o negócio se desenvolve a partir da própria inovação.

Ocorre que as ações das PMEs em Advocacy não devem 
ser efetivadas de forma isolada, mas sim de forma coorde-
nada, por meio de associações e entidades de classe, por 
exemplo. O desafio é fazer com que essas ações sejam reali-
zadas de forma coordenada entre essas organizações, uma 
vez que o Brasil possui milhares delas nas quais se verifica 
falta de articulações melhores e comunicação objetiva e fo-
cada nos pontos a serem levados à administração pública 
para a construção das políticas públicas pretendidas.

O Advocacy: um movimento necessário!
Quanto mais avançadas e difundidas as práticas do Ad-

vocacy, maior será a abertura e a transparência no processo 
de formulação das políticas públicas no País e, dessa forma, 
a sociedade poderá exercer maior controle sobre os atos 
dos agentes públicos e as políticas por eles estabelecidas.

No âmbito da inovação e das novas tecnologias, na qual a 
regulação é eficiente, transparente e implementada de forma 
simples, torna-se mais fácil para os aspirantes a empreendedo-
res competirem em condições de igualdade, inovar e prosperar.
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Advocacy: cases de sucesso 
no campo da inovação

Um exemplo de Afonso Lamounier Jr.:

Um bom exemplo nesta temática é a recém-lan-

çada “Estratégia Brasileira para a Transformação 

Digital”, coordenada pela Secretaria de Políticas 

Digitais (Sepod) do Ministério da Ciência, Tec-

nologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

Durante os últimos meses, houve um forte en-

gajamento do setor produtivo, da comunidade 

científica e acadêmica e da sociedade civil na dis-

cussão e aperfeiçoamento de uma agenda para 

a sociedade digital do futuro. Este diálogo acon-

teceu de forma clara e transparente por meio de 

seminários, workshops e ampla consulta pública 

ao documento-base. O resultado é um documen-

to que apresenta um diagnóstico, uma visão de 

futuro, um conjunto de ações estratégicas, ob-

jetivos e seus indicadores de desempenho. O 

Advocacy, por parte de diversos atores, teve um 

papel fundamental para apresentar a economia 

digital como uma oportunidade única para o 

crescimento do País.

Um exemplo de André Alarcon:

Na esteira da inovação e das novas tecnologias, 

o Decreto 9.283/2018, publicado recentemen-

te, vem regulamentar a lei brasileira de inovação 

(Lei No. 10.973/2004), estabelecendo medidas 

de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à 

capacitação tecnológica, ao alcance da autono-

mia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional. 

O referido Decreto é um exemplo do importan-

te papel do Advocacy na formulação das políticas 

públicas voltadas à inovação no País. O Decreto é 

o resultado de discussões ocorridas durante vários 

anos entre agentes públicos e a comunidade cientí-

fica, com a intenção de eliminar a burocracia envol-

vida nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

bem como as muitas dificuldades jurídicas, trazen-

do maior flexibilidade. Atualmente, com o Decreto, 

a administração pública direta e indireta poderá es-

timular e apoiar a constituição de alianças estraté-

gicas e o desenvolvimento de projetos de coopera-

ção que envolvam empresas e entidades privadas 

sem fins lucrativos destinados às atividades de pes-

quisa e desenvolvimento, que objetivem a geração 

de produtos, processos e serviços inovadores e a 

transferência e a difusão de tecnologia. 

Ana Paula Calegari

Afonso
 Lamounier Jr.

Vice-Presidente de 

Relações	Governa-

mentais - América 
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Comunicar a Inovação, 

mas como? 

Uma das questões em alta no contexto das várias inicia-
tivas de inovação é como uma inovação pode ser melhor 
impulsionada. Por conta disso, o tema é inserido, frequen-
temente, em grandes esforços das áreas de Comunicação 
e de Relações Públicas para estimular uma maior ativida-
de dos agentes da inovação. Como resultado, vemos que, 
tanto na Alemanha quanto no Brasil, essa temática está no 
centro das atenções. No entanto, cada vez mais, há a im-
pressão de que não está claro o que de fato está por trás 
da inovação, como ela funciona e quais os seus benefícios. 
Consequentemente, muitas iniciativas não alcançam seus 
objetivos e o estímulo esperado. Para esclarecer isso, pode-
mos escalar três motivos principais: 

Em primeiro lugar, muitas ações e campanhas de co-
municação bem-intencionadas não se dão conta de que a 
inovação não é um fim em si, mas deve focar, principal-
mente, nos propósitos dos envolvidos; ou seja, dos grupos 
de interesse em questão (stakeholders). Desta forma, mui-
tas iniciativas de fomento à inovação partem do princípio 
implícito de que, em sua essência, a inovação por si é algo 
bom. Mas, essa premissa contradiz, entretanto, a nature-
za humana. A inovação requer sempre uma mudança na 
atuação das pessoas envolvidas, levando, muitas vezes, a 
abandonarem padrões de comportamento; porém, a res-

posta humana natural ao novo é, primeiramente, a defesa 
e a resistência. 

Em segundo lugar, a inovação surge, geralmente, em um 
processo não linear dentro de um complexo sistema, o qual 
requer uma interação e cooperação eficaz entre seus prin-
cipais agentes. Visto que muitos dos atores envolvidos pos-
suem seus próprios interesses e, por vezes, contraditórios, o 
processo de estimular a inovação estará fadado ao fracasso, a 
qualquer tentativa de se desenvolver uma mensagem única 
que tente satisfazer, ao mesmo tempo, todos os interesses. De 
acordo com pesquisas de gestão, indica-se que esse comple-
xo sistema, na melhor das hipóteses, seja conduzido somente 
indiretamente; ou melhor: é necessário criar condições ge-
rais para que as pessoas envolvidas desenvolvam a inovação 
a partir de seus próprios impulsos. Isso quer dizer que a ino-
vação não acontece se for prescrita, muito menos imposta. 

Outra condição indispensável para o sucesso da imple-
mentação de inovações é, em terceiro lugar, a confiança 
entre os parceiros de diferentes áreas, tal como da pesqui-
sa e da economia, seja por meio de organizações gover-
namentais e não-governamentais, envolvendo também os 
consumidores e o público em geral.  Obviamente, esses 
grupos trabalham e se comunicam de acordo com dife-
rentes critérios, normas e valores. Por isso, uma compre-
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ensão mútua desses atores não pode ser deduzida como 
algo já garantido. Como consequência, a construção de 
confiança entre os diferentes atores do sistema de inova-
ção é muito importante. Não é uma tarefa fácil e requer 
uma comunicação enfática, além de um comprometimen-
to e comportamento consistente dos parceiros. 

O processo de inovação torna-se ainda mais complexo 
quando ele acontece em nível inter-
nacional e quando os parceiros, além 
de serem de áreas de atuação distin-
tas, diferem também no quesito idio-
ma e cultura.  

Qual a estratégia, então, para uma 
efetiva comunicação da inovação na 
prática e para uma determinante esti-
mulação dos atores envolvidos nesse 
processo? Pois bem, ao invés de per-
guntar como podemos nos comuni-
car em nome da inovação, devemos nos questionar, antes, 
como uma determinada inovação pode ir ao encontro dos 
interesses das partes envolvidas e como ela vai atender às 
necessidades específicas em questão.

Isso porque os consumidores só vão aceitar um novo produ-
to e possibilitar que ele tenha uma demanda, se esse produto 
satisfizer uma necessidade específica de forma mais eficiente, 
mais rápida e vantajosa do que as soluções anteriores. Esses be-
nefícios devem ser transmitidos de forma autêntica.

Já uma empresa só vai investir em uma nova tecnologia, 
por exemplo, se o processo de fabricação for mais eficien-
te, consumir menos energia e material, ou produzir menos 
resíduos. Em resumo: a implementação de uma nova tec-
nologia só se faz valer se ela possibilitar maior eficiência, 
produtividade ou melhor qualidade. Aqui os cálculos do 
“custo-benefício” devem ser apresentados à gerência da 
empresa de forma plausível por meio de um Business Case. 

No caso de uma inovação ajudar alcançar objetivos polí-
ticos como, por exemplo, possibilitar uma maior seguran-
ça no trabalho, promover a proteção ambiental ou a con-
servação de recursos, podemos dizer que a aceitação por 
parte do Governo em fomentar esse tipo de inovação será 
muito mais ágil, seja por meio de programas de fomento à 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) ou por meio de incen-
tivos econômicos em prol dos consumidores e das empre-
sas. Nesses casos, o tal potencial para o desenvolvimento 

da sociedade deve ser divulgado e ilustrado em canais de 
comunicação adequados. 

As instituições de pesquisa só se dedicarão a um desen-
volvimento tecnológico específico, se o ambiente oferecer 
incentivos ou estímulos bem-direcionados que também 
promovam, no melhor dos casos, a criação de novas star-
tups (Spin-Offs). Neste ambiente, a abordagem decisiva 

para a estimulação bem-sucedida da 
inovação está diretamente ligada à 
identificação das mais importantes 
tendências tecnológicas e à elabora-
ção de visões para a transformação 
dessas tendências em novas aplica-
ções, serviços ou produtos.

Para promover a cooperação da 
inovação em nível internacional, 
a Comissão Europeia, lançou, por 
exemplo, a rede de “ENRICH in Bra-

zil”   (www.brazil.enrichcentres.eu). 
A iniciativa tem como propósito orientar e dar apoio prá-

tico a parceiros do Brasil e da Europa no quesito inovação. 
Nesse caso também, o desafio principal será identificar e 
entender os diversos agentes com seus interesses específi-
cos e suas bases culturais, possibilitando a criação de men-
sagens customizadas e ligadas a temas e projetos concretos. 

Como conclusão, podemos direcionar: nós conseguimos 
colocar a inovação no mercado com sucesso, quando não 
mais se falar só sobre “inovação”, mas quando a aplicação 
de novos e melhores produtos, processos e serviços estive-
rem naturalmente à disposição em benefício das empresas, 
dos consumidores e da sociedade como um todo. Assim, a 
inovação se torna o motor do desenvolvimento econômico 
e social. Uma comunicação promissora da inovação deve 
levar em conta esse fundamento.

Dr.-Ing. Markus Will

Chefe do escritório de pro-

jetos no Brasil do Instituto 

Fraunhofer	IPK	de	Berlim.

Nós conseguimos 
colocar a inovação 

no mercado com 
sucesso, quando não 

mais se falar só 
sobre inovação.

Divulgação
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Com foco na Inovação 
o futuro se faz presente

A	Câmara	Brasil-Alemanha	entende	que	a	inovação	é	
fundamental	para	que	empresas	e	instituições	cami-
nhem alinhadas às tendências tecnológicas e alme-
jem	sempre	posições	de	liderança	em	seus	negócios”.	

THOMAS TIMM, Vice-Presidente Executivo da Câmara Brasil- 

Alemanha

A temática inovação vem vem fortalecendo sua presença 
cada vez mais e fazendo-se necessária em vários setores da 
sociedade. No cenário industrial, o tema tornou-se sinô-
nimo de um diferencial competitivo para as empresas que 
buscam caminhos de liderança em suas áreas de atuação.

A inovação é foco de interesse do Brasil e da Alemanha 
e existe um potencial enorme de cooperação entre os dois 
países em diferentes níveis e setores. A diversidade do mer-
cado nacional, alinhado à alta tecnologia alemã, traz uma 
contribuição ímpar no que diz respeito à geração de novas 
tecnologias e oportunidades.

O Comitê de Inovação e Tecnologia da Câmara Brasil- 
Alemanha, presidido atualmente por Antonio Lacerda, 
Vice-Presidente Sênior de Químicos, Produtos de Perfor-

Por meio do Comitê de Inovação da Câmara Brasil-Alemanha, representantes de renomadas 

empresas alemãs buscam juntos o melhor caminho rumo às tendências tecnológicas.

mance e Sustentabilidade da BASF, trabalha como agente 
transformador na geração de novas oportunidades de ne-
gócios e difusor de boas práticas de gestão entre as empre-
sas, contribuindo assim para a tomada de decisões e para a 
elaboração de políticas de tecnologia e inovação do Brasil e 
da Alemanha, bem como catalisando alianças tecnológicas. 
Além disso, as atividades são desenvolvidas em sinergia 
com as necessidades do mercado, para que tenham maior 
assertividade e impacto.  

Sabendo da necessidade dessa temática, a Revista Brasil 
Alemanha de Inovação convidou os membros do Comitê 
para compartilharem as novas tendências da inovação em 
suas áreas de atuação. 

Divulgação



Nossa	atuação	no	Comitê	reforça	nosso	compromis-
so em atender às demandas futuras da sociedade 
por	meio	de	soluções	inovadoras”.

ANTONIO LACERDA, Vice-Presidente Sênior de Químicos, 

Produtos de Performance e Sustentabilidade da BASF para a 

América do Sul

Além disso, desde 2015, nós também estamos investindo 
no projeto global BASF 4.0. Na área de manufatura avan-
çada da BASF, por exemplo, a empresa tem implementan-
do tecnologias e aplicações digitais em suas fábricas para 
tornar a produção mais segura e eficiente. Outra frente de 
inovação é a aproximação com o ambiente de startups. Bus-
camos constantemente identificar novos modelos de negó-
cios para alavancar nossos resultados junto com nossos 
clientes e parceiros.

INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E DE MELHORIA

Para a BASF, a inovação é fundamental para atendermos 
às necessidades atuais e futuras da sociedade moderna, em 
constante crescimento. Além de ser um dos pilares da nossa 
estratégia, a inovação está relacionada à melhoria contínua, 
ao desenvolvimento de soluções mais próximas dos clientes 
e ao aumento da excelência em inovação.

O investimento em novas tecnologias e a busca constan-
te pela inovação, somadas ao uso cada vez mais consciente 
dos recursos naturais, transformaram processos e produtos 
e resultaram em unidades produtivas mais modernas. 
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temas como diferenciais competitivos. Sendo assim, atua 
lado a lado às empresas associadas a fim de suprir as mais 
diversas necessidades, que vão desde a qualificação pro-
fissional e a gestão da inovação ao apoio na relação com 
startups e o Governo. Por meio da articulação que o De-
partamento possui com órgãos e entidades dos Governos 
alemão e brasileiro, consegue apresentar iniciativas que vão 
de encontro às necessidades das empresas, contribuindo 
assim com a gestão da inovação aqui no Brasil. 

A INOVAÇÃO COMO PLATAFORMA DO SUCESSO

Não há dúvidas de que a era inteligente está colocando a 
indústria em um novo patamar, que já traz mudanças nas 
formas de geri-la e produzir. Cada vez mais, o setor indus-
trial necessita de produtos e processos inovadores e de alta 
tecnologia para acompanhar o desenvolvimento de suas 
próprias inovações. 

Tendo isso em mente, a Câmara Brasil-Alemanha, por 
meio do  seu Departamento de Inovação e Tecnologia, 
tem como missão gerar negócios que envolvam inovação 
e tecnologia entre o Brasil e a Alemanha, promovendo tais 
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Em um ambiente colaborativo, buscamos por meio 
do Comitê trazer benefícios para as empresas e para 
a sociedade”.

ALEXANDRE PIMENTA, Excelência Comercial na Bayer

Fazer parte do Comitê nos coloca no foco do com-
promisso com a inovação, cooperando para o desen-
volvimento das pessoas e da nossa sociedade”.

MARC PUŠKARIĆ, Diretor do Bertelsmann Brazil Investments 

e	Head	do	Centro	Corporativo	Bertelsmann	Brasil
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Porém, a tecnologia sozinha não traz inovações. É impor-
tante assegurar uma gestão que crie as condições necessárias 
para transformar boas ideias, conhecimento e tecnologia em 
produtos de sucesso. Na Festo, trabalhamos com métodos e 
processos modernos de criação, que focam na interação en-
tre pessoas, tecnologia e organização. Cabe ainda ressaltar 
que a educação é a base que impulsiona a inovação. Por isso 
trabalhamos em parceria com instituições de ensino, prepa-
rando os jovens para as novas tecnologias e contribuindo na 
formação de profissionais empreendedores e inovadores.

A GESTÃO DA INOVAÇÃO

A Festo é líder em inovação e investe cerca de 8% do fa-
turamento global em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
de produtos e soluções, visando assegurar o avanço tec-
nológico das fábricas do futuro. Assim, contribuímos para 
o aumento da produtividade e competitividade de nossos 
clientes e nos mantemos na vanguarda da automação in-
dustrial. Atualmente, focados na digitalização, desenvol-
vemos tecnologias em conectividade, Internet das Coisas, 
Inteligência Artificial, assim como produtos inteligentes 
para a Indústria 4.0.

Divulgação
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e animais até uma ampla gama de produtos químicos e 
biológicos inovadores para melhorar a saúde das plantas. 
Porém, essa temática não está apenas nos laboratórios. A 
Bayer fortalece a cultura de inovação em todas as áreas e 
atividades, pois acredita que a busca por inovação vai além 
dos produtos. Estabelecemos ainda um Comitê de Inova-
ção na Bayer Brasil com representantes de diversas áreas da 
empresa para apoiar e disseminar a cultura e as iniciativas 
de inovação.

INOVAÇÃO: PENSAR SEMPRE À FRENTE

A Bertelsmann trabalha para criar sistemas que possibi-
litem o aprendizado ao longo da vida, no qual o conteúdo 
ensinado é especificamente desenhado para as necessidades 
reais das pessoas, de modo a aumentar sua empregabilida-
de. Hoje, além da Udacity, somos os acionistas majoritários 
da Affero Lab, a maior empresa de treinamento corporativo 
do País e, por meio da nossa parceria estratégica com a Bo-
zano Investimentos, investimos na NRE e na Medcel.

A EDUCAÇÃO COMO PREMISSA DA INOVAÇÃO
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Com mais de 180 anos de história, a Bertelsmann sem-
pre foi uma companhia que inovou, ousou e foi pioneira 
em promover mudanças. A inovação está completamente 
ligada ao desenvolvimento de pessoas. Quanto mais for-
mação e capacitação proporcionarmos a elas, mais criativas 
serão e, com isso, ajudarão no crescimento das empresas e 
na evolução da sociedade. No Brasil e no mundo, nossos 
investimentos em educação estão moldando o ensino no 
século XXI, com foco em ofertas de educação digital e ser-
viços em saúde, além dos setores de tecnologia. 

A inovação na Bayer significa permanecermos abertos a 
perspectivas e abordagens novas e não convencionais. Nos-
sa cultura de trabalho é impulsionada por nossa paixão e 
fascínio por pensar à frente. É por isso que a companhia es-
timula seus profissionais a questionar o status quo e pensar 
constantemente além do óbvio. Trata-se de um dos pilares 
principais da estratégia da Bayer.

As inovações desenvolvidas em nossos laboratórios vão 
desde medicamentos que salvam vidas de seres humanos 

O trabalho no Comitê contribui para fortalecer os 
objetivos em comum, além de ajudar na articulação 
e inclusão das novas tecnologias”.

CESAR GAITÁN, Diretor Geral do Cluster América do Sul 

da Festo
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O Grupo FUCHS investe em recursos e já criou, em 
2016, um ecossistema com a fundação da subsidiária 
INOVIGA GmbH, que enfrenta esses complexos desa-
fios em parceria com clientes e fornecedores para criar 
uma proposta de valor que reduza o consumo de ener-
gia e beneficie o meio ambiente. Nossa promessa: Tech-
nology that pays back!

LIDANDO COM OS DESAFIOS DA INOVAÇÃO

A busca constante pela melhor solução sempre foi um es-
forço da FUCHS PETROLUB SE. Os lubrificantes sempre 
tiveram uma contribuição significativa ao meio ambiente, 
reduzindo o atrito, a corrosão e o desgaste. Na era da In-
dústria 4.0, isso não é diferente, apenas é mais complexo 
direcionar a inovação. Quais são os desafios? Temos que 
ensinar aos lubrificantes a se comunicarem por meio de 
uma tecnologia de sensores que leem e coletam dados por 
meio da cadeia de valor. 

colaboração com os nossos clientes; e “inovações estraté-
gicas” - para nos mantermos à frente da concorrência no 
futuro. A gestão da inovação na Henkel envolve todas as 
etapas do processo, desde parcerias com os fornecedores, 
produção, distribuição e serviços ao cliente.  Adicional-
mente, por meio da Henkel Corporate Venture Capital, a 
empresa anunciou em 2016 o investimento de 150 milhões 
de euros em startups com expertise digital e em tecnologias 
específicas, até 2020.

SEGUINDO A TRADIÇÃO EM INOVAÇÃO

Há 142 anos no mundo, a Henkel atua no Brasil há mais 
de 60 anos com as divisões de Adhesive Technologies e Beauty 
Care Professional, destacando-se pelo profundo domínio das 
tecnologias e desenvolvimento de soluções para os desafios 
dos nossos clientes. Para isso, investimos continuamente em 
soluções inovadoras para fortalecer a nossa liderança em 
tecnologias e levar mais valor aos nossos clientes nos mais 
diversos segmentos industriais e de consumo.

A Henkel promove a inovação por meio de duas abor-
dagens principais: “inovações customizadas” -  a partir da 

Inovação	é	encontrar	soluções	simples	para	proble-
mas complexos. Os principais ingredientes para isso 
são	inspiração	e	trabalho	em	equipe	e	este	é	o	am-
biente	que	a	Câmara	Brasil-Alemanha	promove”.

TOM MAES, Senior Director Sales South America na Lufthansa
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O Comitê de Inovação da Câmara é um grupo de tra-
balho colaborativo e lean	 que	 aborda	desafios	 glo-
bais e oferece alternativas locais”.

FRIEDRICH RHEINHEIMER, Vice-Presidente América do Sul 

FUCHS	PETROLUB	SE

A  união de forças de diferentes expertises, por meio 
do Comitê, é fundamental para dar visibilidade e for-
talecer o nosso protagonismo nesse cenário global 
da inovação”.

MANUEL MACEDO,	Presidente	da	Henkel	para	América	Latina

mos testando novos aditivos de querosene para melhorar 
a segurança e a eficiência dos voos. (3) “Incorporar uma 
cultura de inovação” por meio de campanhas e concursos 
internos regulares, como o Lufthansa Innovator Award e o 
mais novo programa Makers of Tomorrow, por intermédio 
do qual selecionamos talentos com espírito inovador para 
mergulharem no universo das startups.  Recentemente, ini-
ciamos testes para o embarque biométrico de passageiros 
utilizando o reconhecimento facial em alguns aeroportos. 

COMPARTILHANDO E CONECTANDO INOVAÇÃO

O Lufthansa Group conta com empresas líderes em seus 
respectivos setores, como a Lufthansa. Essa história de su-
cesso não seria possível se não fosse nossa busca constante 
por inovação. Hoje, os principais pilares de atuação neste 
sentido são: (1) “Lufthansa Hub em Berlim”, eleito o me-
lhor laboratório de inovação da Alemanha, posicionou-se 
para moldar a experiência de viagem do futuro. (2) “Unir 
forças” com líderes de outros setores, como, por exemplo: a 
Lufthansa e a SAP acabaram de lançar o primeiro Desafio 
de Blockchain de Aviação do mundo; já com a BASF, esta-
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Poder atuar ao lado dos principais parceiros da in-
dústria neste Comitê nos proporciona um diferen-
cial competitivo em busca de difundir o conceito de 
transformação digital no mercado”.

CRISTINA PALMAKA, CEO da SAP Brasil

jetivo de assegurar maior competitividade para nossos 
clientes. Para o futuro, alinhada à Visão 2020, que posi-
cionou os negócios da empresa nas cadeias de eletrifica-
ção, automação e digitalização, o conceito de inovação da 
Siemens foca em garantir suprimentos de energia econo-
micamente sustentáveis, promover a utilização eficiente 
de energia em tecnologias de edificações, indústrias e 
transportes e ajudar a moldar a indústria do futuro.

INOVAÇÃO: VALORES E ESTRATÉGIAS

Para a Siemens, inovação é, ao mesmo tempo, um de 
seus valores e parte de sua estratégia de negócios. Atu-
almente, nossa equipe de P&D (Pesquisa e Desenvolvi-
mento), composta por cerca de 372 mil profissionais no 
mundo, busca excelência e pioneirismo, produzindo em 
torno de 30 inovações por dia, o que resulta em 7.500 
inovações por ano. 

No Brasil, a Siemens conta com sete centros de P&D, 
que criam soluções inovadoras e sustentáveis com o ob-

INVESTIMENTO
Até 2/9: R$ 760,00

A partir de 3/9: R$ 950,00

Informações: 19 3124 1792
scpm.eng.br | scpm@scpm.eng.br | @labscpm    

VAGAS LIMITADAS
Consulte a homepage do evento para 

informações sobre descontos promocionais.

Realização ApoioPatrocinadores

DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS INTELIGENTES: 
DESAFIOS E NOVOS REQUISITOS
Renomados pesquisadores, especialistas e profissionais apresentarão 
os desafios, oportunidades e riscos da 4ª Revolução Industrial.

TEMAS ABORDADOS
» Produtos Inteligentes na Indústria 4.0
» Desenvolvimento de Componentes Sensorizados
» Digitalização do Ciclo de Desenvolvimento do Produto
» Desenvolvimento de Produto para Manufatura Aditiva
» Sistema Produto-Serviço
» Mobilidade como Serviço

4 OUT 2018
Teatro Erotides de Campos

Engenho Central | Piracicaba  SP

Para a Siemens, fazer parte do Comitê é fundamen-
tal	 para	 criarmos	um	canal	 de	debates	 e	 ações	 em	
ritmo	de	colaboração	com	outras	instituições.

ANDRÉ CLARK, CEO e Presidente da Siemens no Brasil

Ana Paula Calegari
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ta como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, machi-
ne learning e blockchain.

Nosso sistema digital de inovação SAP Leonardo é a pla-
taforma que trabalha as soluções de forma integrada em 
nossa nuvem, a SAP Cloud Platform. Na realidade atual, 
velocidade é a chave. Inovações e negócios se tornam ob-
soletos a todo minuto e estar a par do que há de mais novo 
no mercado, antecipando tendências, tornou-se questão de 
sobrevivência. O futuro é dos negócios inteligentes.

INOVAÇÃO COMO INGREDIENTE DE TRANSFORMAÇÃO

Ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar a vida 
das pessoas por meio da inovação e da tecnologia: este é 
o nosso propósito na SAP que, pela transformação digital, 
converte os negócios em empresas inteligentes, que uti-
lizam seus recursos de forma otimizada para alcançar os 
resultados desejados de forma rápida e reduzindo riscos. 
Com uma poderosa rede de soluções para a Intelligent En-
terprise, a SAP proporciona a melhor experiência do cliente 
por meio da utilização de tecnologias disruptivas e de pon-
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Tecnologias para  

a acessibilidade
Inovações	tecnológicas	a	favor	da	mobilidade	e	do	lazer.

Calçadas aplainadas, rampas de acesso, sinalização tátil 
e calçadas rebaixadas podem parecer acessórios da loco-
moção; porém, para que a Pessoa com Deficiência (PcD) 
consiga se locomover tudo isso é fundamental. O Estado 
é responsável pela mobilidade em diversos níveis – União, 
Estados e Municípios -, mas também empresas privadas e 
públicas podem e devem proporcionar esse direito.

O processo de inclusão social é uma preocupação latente 
para empresas alemãs. A thyssenkrupp, por exemplo, enfa-
tiza isso integrando colaboradores com mobilidade redu-
zida à empresa e inovando por meio de um perfil de pro-
dutos traçados para atender ao mercado da acessibilidade. 
Ampliar o foco para as reais necessidades e trazer soluções 
para a Pessoa com Deficiência é, em outras palavras, escu-
tar melhor esse cidadão, enxergar o que ele precisa e traba-
lhar focando nessas diretrizes.

Um destaque da thyssenkrupp foi o que aconteceu 
no Condomínio D. Pedro II, localizado no bairro do 
Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo. Há mais de 45 
anos, o condomínio possuía lances de escadas no nível 
da rua e, sem nenhuma área de recuo, não era possível a 
construção de rampas de acesso. Assim, para atender à 
Norma de Acessibilidade (NBR 9050), a empresa alemã 
viabilizou a entrada do prédio instalando uma platafor-
ma elevatória vertical. O grande desafio foi atender à 
legislação municipal para essa instalação, uma vez que 
o condomínio foi construído quando as normas e as leis 
eram diferentes das atuais. 

No Brasil, há leis federais (10.048 de 08/11/2000 e 10.098 
de 19/12/2000) que regem a adequação e o uso de tecnolo-
gias para acessibilidade. Porém, a fiscalização dos órgãos 
públicos não é muito efetiva. Condomínios, que são regu-

lamentados para a acessibilidade, nem sempre são fiscali-
zados com a frequência necessária. “Atualmente, a baixa 
fiscalização para tornar os lugares acessíveis é um grande 
desafio. Muitas empresas, que trabalham fora dos padrões 
da legislação e da norma de acessibilidade, acabam influen-
ciando o cliente a optar pelo menor preço. No entanto, não 
há uma contrapartida em relação à qualidade do produto.”, 
explica Rafael Villar, Gerente da Divisão de Acessibilidade 
da thyssenkrupp Elevadores.  

Rafael Villar
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A solução foi aprovar, junto à Prefeitura de Santos, so-
mente a área onde a obra foi executada; isto é, a portaria 
que serve de acesso às áreas residenciais e comerciais 
do condomínio. A thyssenkrupp readequou 75 aparta-
mentos e 14 salas comerciais. Como desfecho, a medi-
da atendeu às expectativas do condomínio que optou 
por uma obra definitiva para atender às necessidades 
dos cadeirantes que moram e frequentam o local, assim 
como pessoas com mobilidade reduzida que não podem 
subir escadas.  

Além de tecnologias implementadas para acessibili-
dade diária, muitas ações têm se desenvolvido para via-
bilizar um lazer acessível. Um dos projetos futuros da 

empresa alemã é desenvolver uma tecnologia para que 
idosos ou pessoas com mobilidade reduzida tenham 
acesso a piscinas para desfrutarem de momentos relaxan-
tes ou até mesmo praticarem uma atividade terapêutica. 
O lazer acessível é uma proposta relevante e essencial que 
vem sendo potencializada, não apenas por empresas, mas 
também por iniciativas individuais como a do estudante 
Kaled Oro, de 19 anos.  

A ideia para seu projeto surgiu ao perceber que não exis-
tiam tecnologias direcionadas para Pessoas com Deficiên-
cia jogarem xadrez. Foi aí que Kaled, estudante do 4º perí-
odo de Sistemas de Informações da UNOESC, desenvolveu 
o projeto The Freedom Chess. O programa de xadrez online 
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efetua jogadas por meio de comandos de voz, 
teclado ou mouse. “Em algumas competições de 
xadrez que participei, pude perceber que havia 
muitas pessoas com a mesma dificuldade que a 
minha: autonomia na hora de jogar xadrez. Já 
havia algum tempo que pensava em alguma so-
lução para essa dificuldade.”, comenta Kaled.

O desenvolvimento do jogo foi um proces-
so extenso e gradativo que se iniciou com uma 
busca por softwares na internet. O mecanismo 
foi pensado desde a escolha das linguagens de 
programação, implementação da lógica de mo-
vimentação das peças do xadrez, elaboração de 
um sistema de reconhecimento da fala até a fase 
de reconhecimento dos comandos e adaptação 
para a Pessoa com Deficiência nas diversas esfe-
ras, como visual, motora e de fala.

Kaled compartilha que o propósito inicial do 
projeto, era robotizar o jogo permitindo que 
PcDs pudessem interagir fisicamente.

Não há dúvidas que os desafios para a acessibi-
lidade são enormes, mas não só as grandes, mas 
também as pequenas iniciativas, fazem a diferen-
ça para que essa temática saia do papel e tenha 
cada vez mais cases de sucesso.
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A Alemanha como país turístico encanta cada vez 

mais pessoas por meio de sua diversidade e de 

suas	atrações.	Para	tornar	essa	diversidade	aces-

sível a todos, diversos projetos inclusivos foram 

iniciados nos últimos anos. Empresas de turismo, 

incluindo de transporte público, o setor hoteleiro 

e	 gastronômico,	 instituições	 culturais,	 recreati-

vas	e	desportivas,	bem	como	as	organizações	re-

gionais de turismo, desenvolveram e implemen-

taram	iniciativas	a	fim	de	tornar	a	Alemanha	um	

país acessível. 

O	 Centro	 de	 Turismo	 Alemão	 (DZT),	 em	 nome	

do	Ministério	da	Economia	e	Tecnologia	(BMWi),	

representa mundialmente a diversidade turística 

da Alemanha. 

Há	muitos	anos,	o	DZT	tem	posicionado	a	Alema-

nha como um país turístico com uma variedade de 

ofertas voltadas para acessibilidade. 

O Centro está envolvido em comitês para desen-

volver	produtos	de	alta	qualidade	e	apoia	o	Sistema	

Nacional	Reisen für Alle	(“Viajar	para	todos”,	em	por-

tuguês).	Em	seu	site	o	DZT	oferece	diversos	servi-

ços para o turismo acessível: www.germany.travel 

Juntamente aos seus parceiros, o Centro organiza 

o	“Dia	do	Turismo	Acessível”	(Tag des barrierefreien 
Tourismus	em	alemão)	na	maior	feira	de	turismo	do	
mundo, a ITB Berlin. 

Em	 2018,	 o	 DZT	 foi	 	 parceiro	 do	 campeonato	

mundial	de	basquete	em	cadeira	de	rodas	na	ci-

dade	de	Hamburgo	e	patrocinador	ouro	do	World 
Summit of Accessible Tourism “Destinations for Al-
lem” em Bruxelas.

O lazer acessível 
na Alemanha

Conheça o site do 
Kaled Oro capturando 

o QR Code abaixo.

Victória Paris
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A inovação 
também vem 
de dentro
Projetos de intraempreendedorismo podem ser fontes va-

liosas	para	a	inovação	e	a	Mercedes-Benz	já	descobriu	isso.

Dizem por aí que, de acordo com psicólogos e estudiosos, é possível 
entender e ter um convívio harmonioso com os outros somente a partir 
do momento em que olhamos para dentro de nós mesmos, entendendo 
nossas próprias falhas e pontos fortes. Um desenvolvimento introspec-
tivo, que se reflete de forma positiva ao final do processo.

Estamos falando de pessoas, mas esse princípio também pode ser apli-
cado a empresas. Afinal, companhias nada mais são do que um conjun-
to de pessoas trabalhando em prol de um objetivo. Nos últimos anos, 
seguindo o modelo da inovação aberta, empresas passaram a expandir 
seus horizontes e a seguir caminhos não convencionais dentro de sua 
realidade, procurando aprender com os mais diversos professores, sejam 
eles grandes marcas no setor ou uma startup recém-chegada no mercado.

Mas apesar do olhar sempre voltado para fora, empresas estão co-
meçando a perceber o potencial de inovação que está logo ali: dentro 
de suas equipes, processos e estruturas. Não apenas em suas áreas de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), mas também em seus departa-
mentos financeiros, jurídicos, de marketing e vendas ou na produ-
ção. Afinal, quem melhor para oferecer novas ideias em linha com os 
valores e a realidade da empresa, do que seus próprios funcionários? 
Quem dirá que pessoas com ideias que poderiam pertencer a startups 
revolucionárias não estão bem ali, apenas esperando a oportunidade 
certa para compartilhar sua proposta?

Ao incentivar o empreendedorismo entre seus funcionários, empre-
sas cultivam colaboradores que se sentem valorizados e escutados pelos 
seus superiores e assim se motivam a compartilhar ideias que possam 
aprimorar os produtos e serviços oferecidos pela marca, engajados com 
seu propósito. Foi com esse objetivo que a planta da Mercedes-Benz Sh
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localizada em São Bernardo do Campo deu início ao seu 
próprio projeto de intraempreendedorismo. Com o apoio 
da Câmara Brasil-Alemanha, a empresa lançou uma ação 
interna para buscar ideias que possam melhorar e transfor-
mar processos, produtos e serviços oferecidos. Em conversa 
com a Câmara Brasil-Alemanha, Maurício Mazza e Cristia-
ne Bulchi, Diretor e Gerente de Tecnologia da Informação 
da Mercedes-Benz, respectivamente, contam mais sobre 
essa ação e como ela está fazendo diferença na empresa.

I: Por que implementar um projeto de in-
traempreendedorismo? Como surgiu esta 
ideia? 
Maurício Mazza: Dentro da Mercedes, buscamos múltiplas 
fontes de ideias e de geração de valor que vão além da tradicio-
nal abordagem top-down. Procuramos formas de trazer novas 
experiências para dentro da organização, seja por meio de star-
tups, parceiros ligados à tecnologia ou por meio dos próprios 
colaboradores, que também têm muito a contribuir. Sabemos 
que temos atualmente uma grande diferença de gerações e que 
o uso de certas ferramentas, aplicativos e tecnologias, muitas 
vezes não faz parte do dia a dia de um board executivo, mas 
queríamos achar um jeito de trazer essas outras experiências 
também para dentro da rotina e da tomada de decisão. 

I: Só em São Bernardo do Campo são cerca 
de 7.000 colaboradores. Como implementar 

um projeto para um público tão grande de 
forma eficiente?
MM: Nós não queríamos vetar nenhuma ideia dos co-
laboradores. Por isso, nos preocupamos em reduzir ao 
máximo o risco de recebermos alguma ideia que não se 
encaixasse com a realidade da empresa e com o momento 
que estamos vivendo. Quando se trata de projetos para 
coletar ideias, se não são definidos objetivos e desafios 
claros desde o início, você recebe propostas que tomam 
direções muito diferentes e que dificultam sua compara-
ção e avaliação. Para facilitar não só este processo, mas 
também a elaboração de ideias, lançamos 5 desafios com 
base em nossas atuais metas corporativas e abrimos aos 
colaboradores a oportunidade de formar grupos de 3 a 5 
pessoas e propor sugestões que possam solucionar estes 
desafios. Estando em linha com os objetivos da empresa, 
as ideias estão mais próximas do dia a dia dos funcioná-
rios e têm mais chance de sair do papel.
 
I: Como foi a receptividade dos colaborado-
res ao projeto? 
MM: Ficamos muito surpresos e gratos quando vimos que 
os colaboradores se engajaram e abraçaram a ideia. Grande 
parte dos 101 grupos que se inscreveram, realmente abra-
çou e se atirou no tema. Nos últimos dias do processo de 
inscrição, vimos como as pessoas estavam se esforçando 
para colocar sua ideia no papel e registrá-la no portal. Per-
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Projeto “Incubadora”

Com	o	lema	“Desperte	o	pioneiro	dentro	de	você”,	o	projeto	“Incubadora”	da	Mercedes-Benz	estimu-

lou	seus	colaboradores	a	submeterem	ideias	que	se	encaixassem	dentro	de	cinco	categorias,	desen-

volvidas	a	partir	das	metas	corporativas:	produtos	confiáveis;	ambiente	de	trabalho;	participação	no	

mercado;	foco	no	cliente	e	eficiência	e	lucratividade.	A	partir	disso,	as	propostas	mais	votadas	pelos	

próprios funcionários foram selecionadas para um programa de pré-aceleração, com o objetivo de de-

senvolver e estruturar as ideias. Os grupos, compostos por colaboradores de diferentes áreas, têm a 

chance de apresentar suas ideias para o board	executivo	da	empresa	e	desenvolver	um	MVP	(minimum 
viable product)	.			

31

cebemos a movimentação e como os projetos mobilizaram 
grande parte da fábrica. Se pensamos que para cada ideia 
temos um grupo de 3 a 5 pessoas, estamos falando de cerca 
de 300 a 500 pessoas. É uma participação expressiva. 
Cristiane Bulchi: Outras plantas, que a priori não tinham 
sido inclusas nesta primeira edição do projeto, pediram 
para poder participar mesmo sabendo da dificuldade logís-
tica. Além disso, 1.987 funcionários participaram da vota-
ção para selecionar as 20 ideias para a pré-aceleração. Foi 
muito interessante ver este processo de votação, porque os 
grupos mandaram e-mails para todos os colegas pedindo 
votos e fazendo propaganda da sua ideia. 

I: O que vocês esperam alcançar com essa 
ação? 
CB: Com essas 20 ideias, temos cerca de 70 pessoas partici-
pando do programa de aceleração, que sairão do programa 
sabendo como partir de uma ideia e transformá-la em um 
modelo de negócio. Independente de qual seja a ideia ou se 
irão passar para a próxima fase, são 20 grupos que têm um 
conhecimento para, no futuro, ter uma ideia e conseguir 
montá-la, estruturá-la e vendê-la em qualquer forma.  
MM: Acredito que os grupos que entraram na fase da pré- 
aceleração, estão saindo com o pensamento “Eu posso”. O 
objetivo fundamental deste projeto é empoderar pessoas e 
perceber que os grupos venceram seus receios, ansiedades,  
mostra que a iniciativa funcionou. O que nós queríamos 

no fim das contas, é que todo colaborador acredite que ele 
pode [fazer a diferença na empresa].

I: Quais dicas vocês podem dar para empre-
sas que desejam implementar esse tipo de 
iniciativa?  
MM: A empresa precisa ter o mínimo de estrutura para 
esse tipo de ação. Apesar de muitas pessoas acharem que 
inovação, startups e incubação sejam algo caótico, não são. 
É um negócio diferente, mas tem sua estrutura e seus ri-
tuais. Por outro lado, uma das dicas mais importantes, é: 
você precisa abrir mão de ter necessariamente o controle de 
tudo. Caso contrário, você pode sufocar as ideias e impedir 
que o empoderamento aconteça. E por fim, comece antes 
de você achar que está tudo pronto. Se você passar muitos 
anos elaborando um programa até ficar perfeito, você não 
vai conseguir tirá-lo do papel. 

I: Por que envolver a Câmara Brasil-Alema-
nha no projeto? 
MM: A Mercedes já tem um histórico e parceria de lon-
ga data com a Câmara. Além disso, com a sua experiência 
ao realizar ações similares, a Câmara nos ajudou muito a 
estruturar o projeto e antecipar e corrigir algumas coisas. 
O programa Startups Connected também já não está em 
seu primeiro ciclo e por isso a Câmara já teve a chance de 
aprender com ele. Esse aprendizado fez diferença para nós.
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Há bastante espaço para discussão e interpretação do signifi-
cado real do termo startup. Contudo, é importante salientar que 
nem toda empresa em seu período inicial pode ser considerada 
como tal. O conceito diz respeito a empresas jovens com um 
modelo de negócios repetível e escalável, em um cenário de in-
certezas e soluções a serem desenvolvidas de maneira inovado-
ra. Em poucas palavras, criar uma startup é fugir do tradicional. 
Significa estar disposto a ser disruptivo, trilhando passos em 
caminhos por vezes extremamente desconhecidos. 

Neste cenário de incertezas, o investimento e a troca de ex-
pertise entre empreendedores se tornam elementos essenciais 
para a subsistência da startup. Sem capital de risco e apoio para 
dar os primeiros passos, é quase impossível persistir na busca 
por um modelo de negócios sustentável. E é neste ponto que se 
estabelece a conexão entre as grandes empresas e as startups. 
Em busca de inovação, as gigantes veem nas startups o domí-
nio de novas tecnologias e o frescor de ideias necessários para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras. Em contrapartida, os 
investimentos empregados são essenciais para ajudar as jovens 
empresas a se estabelecerem. 

“Essa parceria permite que as startups criem um caixa para 
poder sobreviver. O ponto de desequilíbrio que acaba ocor-
rendo é que quando uma startup não tem grandes empresas a 
apoiando, tem seu crescimento prejudicado, visto que ela não 
tem caixa para poder manter um time. Esse fator acaba prejudi-
cando diretamente a escalabilidade da jovem empresa”, explica 
Rafael Ribeiro, Diretor Executivo da Associação Brasileira de 
Startups (ABStartups).

A essência         
 STARTUPS
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De um lado, multinacionais. Do outro, jovens em-

presas	que	têm	na	sua	gênese	o	conceito	de	inova-

ção.	O	que	essa	relação	bilateral	pode	oferecer?

d
as



Atualmente, a ABStartups mapeia mais de 6 mil startups 
e cerca de 60 mil empreendedores. “O perfil geral são jo-
vens criativos e curiosos que possuem acesso à tecnologia e 
querem criar soluções para diferentes problemas, ganhan-
do dinheiro neste processo”, explica. 

Para Ribeiro, a burocracia e a falta de educação empre-
endedora são os principais vilões das startups brasileiras. 
“Para se ter uma startup é preciso agilidade para criar, tes-
tar, pivotar e aumentar a equipe quando necessário. Fazer 
isso no Brasil é muito difícil. O lado positivo é que se você 
consegue fazê-lo no Brasil, você consegue superar a buro-
cracia de qualquer outro país”.

“O ecossistema de startup sempre volta à essência: o 
founder cria a startup para depois ter oportunidade de 
comprar uma startup ou de vender a startup dele. Os em-
preendedores passaram a entender que, às vezes, é muito 
mais fácil fazer um processo de aquisição de um produto 
que está validado no mercado e que já está tracionado, do 
que desenvolvê-lo internamente, pois isso vai custar muito 
dinheiro, além do processo de aprendizado e de validação”, 
explica Ribeiro.

O termo startup pode até ser recente, mas o conceito de 
empresas forjadas com foco em inovação data do século 
passado. Conheça dois exemplos de multinacionais que 
nasceram de projetos audaciosos e souberam vencer o de-
safio de continuar crescendo sem abrir mão de suas essên-
cias disruptivas. 
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A taxa de empreendedorismo da po-

pulação adulta brasileira em 2017 foi 

de 36%, contra 22% há dez anos atrás. 

Estes dados apontam uma mudança da 

cultura de busca por emprego para bus-

ca do negócio próprio. Outra informa-

ção relevante: atualmente, 59,4% dos 

empreendimentos no Brasil são criados 

por oportunidade e não por necessidade 

(quando o indivíduo perde o trabalho fixo 

e, sem perspectiva de recolocação, deci-

de abrir sua empresa). 

Fonte: Pesquisa Global Entrepreneurship Mo-

nitor (GEM), publicada no Brasil pelo Sebrae

10 a 15 mil
startups

Estima-se	que	hoje	o	Brasil	
tenha, em média, entre 14%

dos empreendedores têm de

67%
estão na faixa etária de

Fonte: Associação Brasileira de Startups

20 a 24 anos 25 a 40 anos

Empreendedorismo 
no Brasil
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Multinacionais que já foram startups 

MELITTA

Um século antes do sur-
gimento do termo startup, 
uma dona de casa alemã 
transformou a busca por 
uma solução para um 
problema cotidiano em 
uma grande oportuni-
dade de negócio. A ideia 
inovadora de Amalie 
Auguste Melitta Bentz 
foi responsável por re-
volucionar o modo de 

preparo do café, impedindo o surgimento de 
indesejados resíduos de grão moído na xícara.

E assim ela criou, em 1908, o protótipo de coadores de 
café feitos de papel que, mais tarde, viriam a substituir os 
modelos de pano. Sucesso absoluto, a invenção ultrapassou 
as fronteiras da Alemanha e deu origem à multinacional 
presente hoje em mais de 60 países.

Para João Michaliszyn, Gerente de Marketing para a Cate-
goria Filtros e Acessórios Melitta, o sucesso da empresa tem 
um segredo: o foco nas necessidades do mercado. “A história 
de crescimento da Melitta sempre teve o consumidor no cen-
tro das decisões”, afirma. Segundo Michaliszyn é muito im-
portante perceber a movimentação dos consumidores quan-
to a mudanças em seus hábitos e atitudes. “Com base nisto, 
surgem oportunidades que podem modificar nossa forma de 
investir, ou mesmo, virar grandes negócios futuros”. 

Seguindo a premissa de manter viva a chama de inova-
ção acesa pela fundadora, a empresa investe em pesquisas 
para o desenvolvimento de novos produtos, mas também 
se mantém atenta ao surgimento de novas tecnologias. 
“Estamos sempre recebendo potenciais parceiros, conhe-
cendo novas tecnologias e participando de eventos que 
visam nos estimular a ter uma visão ampla e receptiva 
quanto às mudanças de comportamento dos consumido-
res, ou mesmo na maneira de conduzir nossos processos 
internos”, conta Michaliszyn.

1908
Criação do primeiro modelo de 
coador de papel

1937
Aperfeiçoamento do suporte, 
fazendo	com	que	o	filtro	de	papel	
se encaixasse perfeitamente

1962
Melitta	torna-se	a	primeira	torre-
fadora da Alemanha a lançar cafés 
de	qualidade	e	embalados	a	vácuo

1995 - 1999
Lançamento de novas linhas de 
café e acessórios, como suportes e 
garrafas térmicas

2000
Lançamento	de	filtros	com	exclu-
siva tecnologia de microfuros e 
dupla costura

2016
Lançamento da embalagem pouch 
flexível,	que	preserva	o	aroma	e	o	
sabor	do	café,	com	filme	estrutura-
do	100%	selado	que	não	permite	a	
entrada de oxigênio.

D
iv

u
lg

aç
ão



35STARTUPS >

HENKEL

Outro exemplo de em-
presa fundada com base em 
um espírito inovador é a 
Henkel. Os mais de 140 anos 
de história da companhia 
são marcados por grandes 
avanços tecnológicos. Em 
1876, um comerciante de 
28 anos que se interessava 
por ciência, Fritz Henkel, 
e dois sócios fundaram a 
empresa Henkel & Cie na 
cidade de Aachen na Ale-
manha e comercializaram 

seu primeiro produto: um sabão universal baseado em sili-
cato. Durante os anos seguintes, a família alemã de empre-
endedores e milhares de seus colaboradores transformaram 
a Henkel em uma empresa global.

Atualmente, a maior unidade de negócios da companhia 
é a de Tecnologias Adesivas, desenvolvida inicialmente para 
atender às necessidades internas. A Henkel produzia as em-
balagens para sua fabricação de sabão e precisava de um 
adesivo que vedasse as caixas de papelão. Em 1922, foram 
produzidas 123 toneladas de adesivos para suprir a própria 
demanda. Contudo, no ano seguinte, a Henkel passou a co-
mercializar a cola e, 6 anos depois, a exportá-la para o mer-
cado europeu. Hoje, adesivos correspondem a quase metade 
do faturamento global da companhia de 20 bilhões de euros.

As parcerias com startups estão dentro da estratégia da 
empresa para apoiar a aceleração do crescimento e da digi-
talização até 2020. “A parceria com startups nos dá flexibi-
lidade e agilidade para experimentar novas oportunidades, 
sem deixarmos de focar nos nossos negócios já existentes. 
É um caminho muito promissor para mantermos os pés 
no presente, trazendo resultados trimestre a trimestre, ao 
mesmo tempo que nos aproximamos e nos preparamos 
para as necessidades do futuro”, explica Manuel Macedo, 
Presidente da Henkel para América Latina. As parcerias 
ocorrem por meio da Henkel Ventures, que investe cerca 
de 150 milhões de euros. “É um formato que permite mais 
flexibilidade e agilidade nas inovações”, afirma Macedo.

1876
Fritz	Henkel	e	seus	dois	sócios	fun-
dam	a	empresa	Henkel	&	Cie	em	
Aachen. O produto era um sabão 
para	roupas,	que	eles	batizaram	de	
Universal-Waschmittel

1878
Lançamento do 1º produto com a 
marca	Henkel:	a	Henkel’s	Bleich-Soda

1907
Lançamento do Persil, o primeiro 
sabão	para	roupas	que	agia	sozinho

1922
Início da produção de adesivos 
para uso interno

1928
Início da produção de adesivos, 
principalmente para seus vizinhos 
europeus

2004
Aquisição	da	empresa	norte-america-
na The Dial Corporation, fabricante 
de	sabões	em	pó,	produtos	de	limpeza	
para o lar e produtos de higiene

2012
A empresa publica sua Estratégia 
de Sustentabilidade 2030.
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Outro formato adotado pela empresa para atrair novas 
tecnologias é a parceria com universidades. “Durante vá-
rios anos, promovemos a Henkel Innovation Challenge, 
uma competição internacional que envolve estudantes de 
30 países com o desafio de criar um produto ou tecnologia 
inovadora e sustentável, com base em tendências e necessi-
dades de mercado projetadas para 2050”, conta.

De acordo com o executivo, o espírito do empreende-
dorismo, que é a essência da empresa, é fomentado a todo 
tempo com as equipes, para pensar em novas soluções que 
promovem a evolução contínua da empresa. “Isso é chave 
para que uma empresa do porte da Henkel, possa manter- 
se ocupando posições de liderança em mercados tão rele-
vantes, mesmo após tantos anos de atuação”, explica.

Contudo, é preciso sinalizar uma verdade cruel: os exem-
plos citados estão longe de compor uma maioria. Nem to-
das as empresas conseguem manter os olhos fixos no futu-
ro - seja por percalços inerentes ao mercado, mudanças de 

comportamento do consumidor ou, como vamos mostrar 
a seguir, por não identificar a tempo que certas tecnologias 
se tornariam obsoletas. 

Queda de gigantes 
Blockbuster, Kodak, Yahoo! e Blackberry têm algo em co-

mum: a queda. Durante décadas, essas empresas reinaram 
absolutas em seus respectivos mercados. Contudo, hoje to-
das foram absorvidas por outras companhias ou simples-
mente declararam falência. Por quê? 

É fato incontestável: a inovação é o que mantém as em-
presas vivas. Na prática, pouco importa se o passado é mar-
cado por grandes conquistas e descobertas tecnológicas. 
Ao parar de desenvolver novas soluções e produtos, uma 
companhia assume o risco de muito provavelmente ter seu 
lugar tomado por outra empresa nos próximos anos.

Relembre dois cases relacionados à falta de inovação:

Ainda está fresca na memória de muitos a 
lembrança de ir até uma “locadora” escolher 
alguns filmes para assistir no fim de sema-
na. Talvez seja por este motivo que a falên-
cia da Blockbuster seja um dos casos mais 
pragmáticos dos últimos anos.

Nem mesmo a excelente reputação e o alto 
grau de fidelização de seus clientes foram 
suficientes para salvar a Blockbuster de uma 
mudança brusca no mercado. A pirataria e 
o crescimento da oferta de serviços de strea-
ming em demanda foram rapidamente incor-

porados ao estilo de vida das pessoas, fazen-
do Início da produção de de alugar DVDs. 

Incapaz de enxergar o potencial de novas 
tecnologias para otimizar seus negócios, a 
companhia perdeu oportunidades que po-
deriam ter mudado sua trajetória. Ironica-
mente, a Blockbuster teve a chance de com-
prar a Netflix em 2000 pelo módico preço 
de 50 milhões de dólares, quando a empresa 
ainda era apenas um serviço de delivery de 
DVDs. Após anos patinando para sobrevi-
ver, a companhia decretou falência em 2013.
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O Yahoo! foi fundado em 1994 com o ob-
jetivo de ser uma lista de sites relevantes. 
Graças à ausência de sites de busca, listas de 
páginas interessantes eram muito requisita-
das pelos usuários.

Por esse motivo, o Yahoo! se difundiu ra-
pidamente, tornando-se o “portal” mais 
popular da internet em 1998. Sua página 
inicial tinha quase 100 milhões de visua-
lizações diárias e mais de 30 milhões de 
visitantes diferentes por mês, segundo a 
BBC. Em 2005, o Yahoo! chegou a valer 
US$ 125 bilhões.

Contudo, a falta de investimento em inova-
ção e percepção de mercado foram as gran-
des responsáveis pela derrocada. Isto por-
que na metade da década de 2000, a internet 
começou a mudar drasticamente. Graças 
ao surgimento das redes sociais, as formas 
como os usuários chegavam a novos sites 
foram alteradas. Sem compreender o novo 
cenário da comunicação, o Yahoo! foi dei-
xado para trás.

Pouco mais de 10 anos após seu lançamen-
to a empresa foi vendida para a Verizon por 
modestos US$ 4,8 bilhões.

YAHOO!

Para continuar inovando, as grandes empresas devem escolher entre dois possíveis cami-

nhos:	criar	programas	próprios	de	pesquisa	e	desenvolvimento	ou	aproximar-se	de	startups.	

Disposta a fomentar estas parcerias, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de 

São	Paulo	(AHK	São	Paulo)	por	meio	de	seu	Departamento	de	Inovação	e	Tecnologia	(DIT),	

promove o Startup Speed Dating.

Esta série de encontros de negócios visa sensibilizar as empresas participantes do potencial 

das	startups,	além	de	conectá-los	com	empreendedores	que	possuem	soluções	 inovadoras	

para suas empresas ou departamentos. O objetivo é pos-

sibilitar	 diversas	 reuniões	 em	apenas	um	dia	 e	 contri-

buir para a geração de negócios.

Acesse o site por meio do QR-Code ao lado e saiba 

mais!

Startup Speed Dating

Ana Carolina Castro



Estudo	aponta	30	novas	ocupações	que	já	surgiram	para	

suprir	necessidades	específicas	da	Indústria	4.0.

Esqueça o mercado de trabalho como o conhecemos hoje. Em um 
prazo de cinco a dez anos, dezenas de profissões serão extintas ao 
passo que outras muitas atividades serão criadas para atender a uma 
demanda crescente do mercado. E todas estas mudanças têm um de-
nominador comum: a 4ª Revolução Industrial, conceito relacionado 
às chamadas fábricas inteligentes, determinadas pelas tecnologias 
digitais, como Internet das Coisas (IoT, em sua sigla no inglês), Big 
Data e Inteligência Artificial.

Na Indústria 4.0 o ser humano adquire um novo papel como orga-
nizador e tomador de decisões. A eliminação de posições de traba-
lho, baseadas em tarefas repetitivas e que exigem baixa qualificação, 
está diretamente relacionada ao aumento da demanda por trabalha-
dores qualificados para as áreas de criação, desenvolvimento e ge-
renciamento de processos complexos. Desta maneira, as mudanças 
geradas pela implantação da Indústria 4.0 não se limitam à estrutura 
operacional das indústrias, mas estendem-se também às configura-
ções do trabalho. 

Quando o assunto é a 4ª Revolução Industrial, os verbos são con-
jugados no presente. Afinal, a implantação da Indústria 4.0 já está 
impactando diretamente o mercado de trabalho. De acordo com um 
trabalho realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI), ao menos 30 novas ocupações devem se consolidar 
no mercado na próxima década. 

O levantamento aponta as profissões, de nível médio e superior, 
que devem ganhar relevância em oito principais áreas de atuação. 
Essas áreas figuram entre as que mais devem ter seus processos 
transformados e que apostam na dominância das tecnologias digi-
tais para a competitividade dos seus negócios na próxima década.

As profissões
do futuro
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• Mecânico de veículos híbridos

• Mecânico especialista em telemetria

• Programador de unidades de controles eletrônicos

• Técnico em informática veicular

AUTOMOTIVO

• Analista de IoT (Internet das Coisas)

• Engenheiro de cibersegurança

• Analista de segurança e defesa digital

• Especialista em big data

• Engenheiro de softwares

TECNOLOGIAS DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO

• Técnico em análises químicas com especialização 
em análises instrumentais automatizadas

• Técnico especialista no desenvolvimento de pro-
dutos poliméricos

• Técnico especialista em reciclagem de produtos 
poliméricos

QUÍMICA E PETROQUÍMICA

• Projetista para tecnologias 3D

• Operador de High Speed Machine

• Programador de ferramentas CAD/CAM/
CAE/CAI

• Técnico de manutenção em automação

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

• Técnico de projetos de produtos de moda

• Engenheiro em fibras têxteis

• Designer de tecidos avançados

TÊXTIL E VESTUÁRIO

• Especialista em técnicas de perfuração

• Especialistas em sismologias e geofísica de poços

• Especialistas para recuperação avançada de pe-
tróleo

PETRÓLEO E GÁS

• Técnico em impressão de alimentos

• Especialista em aplicações de TIC para rastreabi-
lidade de alimentos

• Especialista em aplicações de embalagens para 
alimentos

ALIMENTOS E BEBIDAS

• Integrador de sistema de automação predial

• Técnico de construção seca

• Técnico em automação predial

• Gestor de logística de canteiro de obras

• Instalador de sistema de automação predial

CONSTRUÇÃO CIVIL

PROFISSÕES
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“O SENAI tem feito um observatório de identificação 
dessas mudanças e isso já está se refletindo no atendimen-
to à indústria. As competências técnicas que são requeridas 
estão se modificando, assim como as competências socio-
emocionais, as softskills. Há uma transição neste momento 
em relação a esses aspectos, ou seja, uma mudança de perfil 
técnico e de organização da célula de produção. Esses novos 
patamares exigirão, além do conhecimento das tecnologias 
digitais, cada vez mais competências de colaboração, rela-
cionamento, trabalho em equipe, criatividade, interpretação 
de dados, empreendedorismo, que tendem a ter importância 
crescente”, afirma Rafael Lucchesi, Diretor-Geral do SENAI.

Lucchesi ressalta ainda que a indústria brasileira já tem 
se movimentado, buscando incorporar novas tecnologias, 
mas é provável que este processo aconteça de maneira as-
simétrica. “As indústrias que estão mais expostas à compe-
tição mundial e que têm maior capacidade de atualização 
tecnológica – como as indústrias de petróleo e gás; energia 
de biomassa, aviação, etc. – devem se inserir mais rapida-
mente. Isso vai andar conforme o desenho da estrutura in-
dustrial brasileira, que vai ter que agir frente a esses novos 
desafios competitivos”, destaca. 

Se no Brasil a Indústria 4.0 ainda dá seus primeiros pas-
sos, na Alemanha já está a todo vapor. A Festo, por exem-
plo, que fez parte da equipe que iniciou as discussões com a 
Governo Alemão a respeito da iniciativa e de uma rede de 
organizações e centros de pesquisa sobre o tema, implantou 
o modelo da Indústria 4.0 há mais de 7 anos.  

“A planta de tecnologia da Festo em Scharnhausen, na 
Alemanha, inaugurada em 2015, já mostra muitos cases 
de Indústria 4.0 em uso e continua investindo muitos 
mais. Para nós, este é um processo de mudança em curso. 
Outras fábricas globais Festo agora seguem a liderança de 
Scharnhausen.”, explica Dr. Eberhard Klotz, Head of In-
dustry 4.0 Campaign da Festo. Segundo ele, na linha de 
montagem, a relação homem-máquina aos poucos vai 
tomando uma forma mais estratégica. “No primeiro mo-
mento, muitas máquinas de produção e linhas de monta-
gem não são completamente alteradas, nem a sua intera-
ção homem-máquina. Há um maior grau de flexibilidade, 
automação, mais coleta de dados e redes eletrônicas e, 
portanto, menos procedimentos baseados em papel. A di-
gitalização paralela de logística e produção oferece muitos 
efeitos colaterais: processos tornam-se mais transparen-

Divulgação
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tes, os próprios trabalhadores também. Além disso, 
o tempo ocioso e o capital empregado são reduzidos, 
enquanto os lucros aumentam”, relata.

De olho na formação de profissionais alinhados 
com este novo perfil e que correspondam às exigên-
cias do mercado, a Festo desenvolveu seu próprio 
sistema educacional para a Indústria 4.0 e criou uma 
Learning Factory, que reproduz uma usina em pleno 
funcionamento, da logística às operações, da produ-
ção à manutenção, da qualidade à gestão, tudo em 
um único lugar. “Nós aplicamos este conceito em 
nossa nova planta  em Scharnhausen, onde estabele-
cemos uma fábrica de aprendizagem para construir, 
acima de tudo, o conhecimento dos empregados e 
também para fazer a pesquisa em Indústria 4.0. O 
foco do nosso conceito de educação é dar aos alu-
nos a oportunidade de implementar e experimentar 
novas tecnologias, novos processos e novos mode-
los antes de se engajarem em uma implementação 
Real-World”, destaca Luis de Sá, Didactic Regional 
Management Central and South America da empre-
sa, complementando que este conceito de formação 
leva a educação para um novo patamar e agrega va-
lor às suas tarefas acadêmicas ou profissionais, uma 
vez que os alunos não precisam entrar em uma plan-
ta para consolidar seus conhecimentos.

Para estar adaptada a este novo cenário de 

trabalho,	 a	 formação	 profissional	 também	

deve passar por mudanças, especialmente 

por meio da integração de diversas formas de 

conhecimento. 

Exemplo de como teoria e prática podem ca-

minhar lado a lado, o sistema dual de forma-

ção alemão é reconhecido internacionalmen-

te	por	sua	metodologia	eficiente	para	formar	

jovens	com	qualificação	de	alto	nível.	

Uma	formação	técnica,	realizada	em	parceria	

com	empresas,	 eleva	a	qualificação	da	 força	

de trabalho e da produtividade do país, na 

medida	em	que	os	alunos	passam	a	ser	molda-

dos de acordo com as demandas do mercado. 

O	 sucesso	 é	 comprovado	 pelos	 índices	 que	

apontam a Alemanha como o país com menor 

taxa de desemprego entre os jovens. 

Esse modelo já vem sendo desenvolvido no 

Brasil pela Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha	 de	 São	 Paulo	 (AHK	 São	

Paulo).	 O	 programa	Dual	Mecatrônico,	 por	

exemplo, está em execução desde 2014 e 

corresponde a 2 anos de formação pelo SE-

NAI,	 acrescido	 de	 um	 ano	 de	 complemen-

tação	 da	 grade	 curricular	 alemã.	Ao	 fim	do	

programa, o participante obtém um diploma 

reconhecido no Brasil e na Alemanha. Gran-

des empresas, como Volkswagen, Bosch, 

thyssenkrupp e Stihl já aderiram a este mo-

delo de formação. 

O Sistema Dual de Ensino 

alinhado à 4ª Revolução 

Industrial

Freepik



Geração Z:

o perfil do jovem na 
4ª Revolução Industrial

Propósito. Essa é a palavra de ordem para a 

chamada Geração Z. 

“O	 sucesso	 está	 atrelado	 à	 conquista	 coletiva	 e	 ao	

bem maior, não mais a dinheiro ou ostentação”, explica 

Mariana	Stabile.	“Neste	contexto,	a	Indústria	4.0	libe-

ra as pessoas para serem mais criativas, desenvolven-

do	novas	ferramentas	que	podem	expandir	a	atuação	

de ideias boas para o coletivo”, complementa Daniela 

Klaiman.	Ambas	são	futuristas	e	experts	em	compor-

tamento do consumidor. 

Para elas, a Indústria 4.0 está totalmente alinhada 

com	o	pensamento	da	Geração	Z.	“É	uma	oportunida-

de de criar e este jovem sabe disso. Ao contrário das 

outras	 gerações	 que	 podem	 ter	 um	 grande	medo	 do	

novo,	 a	 pessoa	 da	Geração	 Z,	 que	 é	mais	 ágil	 diante	

das novas tecnologias, abraça tudo isso e enxerga na 

mudança uma possibilidade grande de transformação”, 

declara Stabile. 

A educação tem um papel crucial na 4ª Revolução 

Industrial,	 uma	vez	que	o	perfil	de	 formação	 tende	a	

mudar.		Klaiman	é	enfática:	a	Geração	Z	será	a	última	

geração	 a	 fazer	 faculdade.	 “Não	 faz	mais	 sentido	 es-

tudar	algo	por	4	anos	e	que	não	vai	ser	útil	depois	da	

formação. A educação vai mudar muito e não será mais 

direcionada para o trabalho, mas sim para a vida”.

Stabile	 também	 acredita	 que	 o	 modelo	 de	 ensi-

no tradicional pode estar com os dias contados. 

Isto	 porque	 o	 jovem	 da	Geração	 Z	 busca	 informa-

ções	 em	diversos	 lugares	 e	 situações	 e	 precisa	 ter	

seu	 raciocínio	 estimulado.	 “O	 professor	 tem	 que	

virar um facilitador e não mais o detentor da infor-

mação.	Penso	que	o	mais	 importante	seja	criar	um	

ambiente	de	experimentação,	em	que	o	aluno	teste	

metodologias	em	busca	do	que	funciona	para	ele.	A	

pessoa	 da	 Geração	 Z	 entendeu	 o	 essencial:	 que	 o	

mundo	não	apenas	mudou,	mas	que	o	mundo	muda	

sempre”,	conclui	Klaiman.

CARREIRA >42
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•		Nascidos	logo	após	a	Segunda	Guerra	Mundial,	nos	anos	60;	

•  Para essa geração, o trabalho deve possuir regras claras, com responsabilidades individu-

ais	e	específicas;	

•		O	crescimento	profissional	está	atrelado	aos	anos	de	experiência;

•  O trabalho limita-se ao escritório e tem horário para começar e para terminar, sem inter-

ferir	na	vida	pessoal;	

• O conceito de sucesso está diretamente ligado à ideia de estabilidade e os sacrifícios 

diários são vistos como necessários para garantir o sustento da família e um envelheci-

mento confortável. 

BABY BOOMERS

•	Representa	os	nascidos	até	os	anos	80;

•	Essa	geração	redefiniu	a	relação	de	tempo	entre	trabalho	e	recompensa,	buscando	cres-

cimento	rápido	por	meio	da	meritocracia	e	não	mais	da	experiência;

•	O	conceito	de	sucesso	passa	a	ser	atrelado	à	riqueza	na	juventude;

•	Essa	geração	é	marcada	por	indivíduos	confiantes,	extrovertidos	e	competitivos;

•	Pautados	por	uma	lógica	mais	individualista,	buscam	em	certificações	profissionais	van-

tagens	para	se	destacar	dos	concorrentes;	

• O ambiente de trabalho estende-se ao happy hour e a postura workaholic passa a ser bem 

vista socialmente.

GERAÇÃO X

•	Os	millennials	são	os	nascidos	nos	anos	80.	A	geração	Z,	por	sua	vez,	é	composta	por	

pessoas	nascidas	a	partir	dos	anos	2000;

•	Mais	do	que	empregos,	buscam	um	propósito;	

•	 Impacientes,	incorporam	nas	relações	de	trabalho	o	ritmo	acelerado	com	que	se	conec-

tam ao mundo

•	Não	se	sentem	estimulados	por	projetos	que	só	farão	diferença	a	longo	prazo,	necessi-

tam	sentir	que	seus	esforços	valem	no	presente.	

•	As	universidades	deixam	de	ser	os	únicos	polos	de	conhecimento;	

•	Autodidatas,	essas	gerações	apostam	em	formações	pautadas	pela	multidisciplinaridade.

MILLENNIALS E A GERAÇÃO Z

Ana Carolina Castro
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Feiras alemãs: 
a nascente das novidades tecnológicas

Berço	de	inovações,	Alemanha	abre	os	braços	para	produtos	estrangeiros.

Fazendo jus à sua tradição em inovação, a Alemanha, 
precursora das lentes de contato, raio-x, carro e bicicleta, 
sedia todos os anos uma série de feiras internacionais vol-
tadas à inovação. Durante as feiras, além do lançamento 
de produtos, ideias e iniciativas são colocadas em pauta, 
possibilitando a determinado seguimento uma nova posi-
ção revolucionária.

Expor em uma feira renomada alemã, com visibilidade 
internacional, é a oportunidade ideal para apresentar um 
produto ao mercado externo, uma vez que este é o mo-
mento em que as empresas interessadas em inovação têm 
maior contato com alguns dos pensamentos e tendências 
mercadológicas.

A ampliação do networking somada aos novos conte-
údos adquiridos são algumas das consequências decor-
rentes da participação em feiras. Outras vantagens são 
a possibilidade de conhecer melhor o segmento e suas 
projeções futuras, analisar de perto a concorrência, tes-
tar estratégias de vendas e comunicação, assim como fa-
lar diretamente com o público-alvo e potenciais parceiros 
comerciais, aumentando, assim, as chances de inserção no 
mercado europeu. 

Partindo dessa premissa de múltiplas vantagens, confira 
abaixo algumas feiras alemãs interessantes para empresas 
inovadoras e que contam com a Câmara Brasil-Alemanha 
como representante oficial no Brasil:

1
A InnoTrans é a principal feira internacional para o setor de transportes, suas tecnologias e soluções são vol-
tadas para a mobilidade urbana e rural. A feira é dividida em cinco segmentos: Tecnologia Ferroviária, Infra-
estrutura Ferroviária, Transporte Público, Interiores e Construção de Túneis. A edição deste ano contou com 
mais de 3.000 expositores, dos quais cerca de 60% são internacionais, representando um total de 60 países.

Durante o evento é realizado o Innovation Tours que consiste em visitas guiadas em inglês, com uma 
média de 90 minutos de duração, para jornalistas e visitantes profissionais que desejam conhecer as inova-
ções e lançamentos presentes na feira. Outro destaque é o Future Forum, no qual ocorrem apresentações e 
discussões com visitantes, startups, expositores e palestrantes sobre transportes e mobilidade.

InnoTrans

22 a 25 de setembro de 2020  Berlim, Alemanha
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2
A CMS Berlin é uma feira internacional, em Berlim, 
destinada aos sistemas, acessórios e equipamentos de 
limpeza e de gestão de edifícios. Sua edição anterior, 
de 2017, contou com a participação de 430 exposi-
tores, dos quais 130 eram internacionais, represen-
tando 24 países diferentes, além de 18.271 visitantes 
comerciais de 77 países. O Prêmio Purus de Inova-
ção agracia na feira produtos, ferramentas e sistemas 
inovadores.

CMS Berlin - Cleaning. 
Management. Services. 

24 a 27 de setembro de 2019

Berlim, Alemanha

3 A ITB Berlin é a principal feira internacional de-
dicada à indústria de turismo. Sua edição passada, 
realizada em março de 2018, a feira contou com 
um total de 81% de exibidores internacionais, que 
buscaram novos contatos dentro da indústria de 
turismo, além de perpetuar contatos já existentes 
no setor.

No eTravel World, espaço localizado dentro da 
área Travel Technology, são abordados os temas 
de marketing digital, mídias sociais e serviços de 
viagem para celulares. Além disso, empresas con-
solidadas no mercado e startups apresentam suas 
mais recentes inovações para o público, enquanto 
experts apontam importantes desenvolvimentos no 
mundo dos aplicativos, dos celulares e dos blogs.

ITB Berlin

06 a 10 de março de 2019

Berlim, Alemanha

4
Feira líder de carpintaria, processa-
mento de madeira, máquinas e fer-
ramentas. Com duração de 5 dias, a 
feira inclui o Wood Industry Summit, 
plataforma em que apresentações e 
diálogos são feitos a fim de serem 
apresentadas as últimas ideias e pro-
dutos inovadores.

LIGNA

27 a 31 de maio de 2019 

Hannover, Alemanha
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Feira europeia voltada para a indústria de eletrôni-
cos de consumo. Durante cinco dias, o evento exibe 
inovações dentro das categorias de eletrônicos de 
consumo voltados ao bem-estar, tecnologias vestí-
veis, entre outras.

Entre seus eventos internos, destacam-se o IFA+ 
Summit, congresso em que especialistas discutem e 
palestram sobre o futuro da tecnologia; o IFA NEXT, 
espaço em que pesquisadores, profissionais do setor, 
startups e varejistas trocam conhecimentos e experi-
ências; e o IFA NEXT Startup Days, evento em que 
as startups dispõem da oportunidade de fazerem um 
pitch para os visitantes diariamente.

IFA Berlin
5

06 a 11 de setembro de 2019 

Berlim, Alemanha

7
Realizada anualmente e líder no se-
tor de pisos e revestimentos, a feira 
DOMOTEX congrega expositores das 
seguintes categorias: tapetes e carpe-
tes manufaturados e industrializados, 
sistemas de limpeza, coberturas têx-
teis para pisos, coberturas resistentes, 
aplicações e instalações tecnológicas, 
coberturas para pisos externos, par-
quetes, madeira e pisos laminados.

DOMOTEX

11 a 14 de janeiro de 2019

Hannover, Alemanha

6 A ILA Berlin corresponde à feira internacional 
voltada para o segmento espacial e da indústria de 
aviação. No evento, mais de 1000 expositores se re-
únem e exibem seus conhecimentos, que envolvem 
desde aviação civil até defesa, segurança e espaço.

Na ILA FUTURE LAB, a academia, a indústria e 
startups apresentam suas pesquisas recentes, pos-
sibilitando um primeiro olhar sobre as tecnologias 
aeroespaciais com potencial para mudar a maneira 
que viajamos e como fazemos negócio.

ILA Berlin

1 a 5 de abril de 2019

Hannover, Alemanha
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8
A feira International Green Week 
acontece anualmente na capital ale-
mã e é o principal evento B2C para a 
indústria alimentícia na Europa. Os 
segmentos que a feira engloba são: In-
dústria Alimentícia, Agropecuária e 
Jardinagem. A IGW Berlin é uma pla-
taforma de venda direta para consu-
midores alemães e de países vizinhos.

IGW Berlin - International 
Green Week Berlin

18 a 27 de janeiro de 2019

Berlim, Alemanha

Gabriela Rodrigues

Entre em contato com a Câmara Brasil-Ale-
manha pelo e-mail comex@ahkbrasil.com ou 
pelo	telefone	(11)	5187-5108.

10
Corresponde à feira internacional e ao congres-
so voltados para a indústria de ônibus. A edição 
de 2017 contou com 1/4 de expositores interna-
cionais, tendo sido avaliada positivamente por 
93% deles. Criar novos contatos comerciais, ne-
tworking e manter relacionamentos comerciais 
já existentes compreendem os principais objeti-
vos daqueles que expõem.

BUS2BUS

19 a 21 de março de 2019

Berlim, Alemanha

9
A Hannover Messe, feira mundial líder de 
tecnologia industrial, traz todos os anos tec-
nologias-chave para as principais áreas da in-
dústria. Destacam-se os setores de automação 
industrial, TI, fornecimento industrial, tecno-
logias de produção e serviços referentes à ener-
gia e mobilidade, além de pesquisa e desenvol-
vimento.

HANNOVER MESSE

1 a 5 de abril de 2019

Berlim, Alemanha
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Drones 
uma tecnologia
em expansão
De	equipamento	bélico	a	câmera	aérea.

Um pequeno veículo não-tripulado sobrevoa o céu e sur-
preende a todos que estão ao redor. Toda tecnologia pode 
despertar curiosidade ou proporcionar uma atitude caute-
losa em relação à inovação que tem sido desenvolvida. Os 
drones, também conhecidos como UAVs (unmanned aerial 
vehicles, em inglês ou veículo aéreo não-tripulado, em por-
tuguês), são um desses casos. Os pequenos aparelhos po-
dem ser monitorados à distância por um humano ou ainda 
por computadores de bordo e demonstram uma agilidade 
atraente para seus usuários.   

Um dos primeiros registros de equipamentos não-tri-
pulados data da Primeira Guerra Mundial e, desde en-
tão, essa tecnologia só foi se aprimorando. Atualmente, 
essa inovação é tão prática e versátil que as aplicações 
se ampliaram para outros meios. Equipes de resgate, 
por exemplo, utilizam o sistema aéreo para a localiza-
ção de pessoas ou animais em áreas de risco; técnicos 
de futebol analisam as imagens feitas por drones para a 
elaboração de esquemas táticos; agricultores mapeiam 
seus territórios e têm um controle maior e mais barato 
de suas plantações. 

Mesmo no Brasil, na cidade de São Paulo, o uso desses 
equipamentos já se estabeleceu em pelo menos 36 órgãos 
de segurança pública e defesa civil. Nestes casos, a tecnolo-
gia auxilia no monitoramento do desmatamento, em ope-
rações de resgate de afogamento e até mesmo no cálculo do 
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).  

Drones também são muito utilizados nas áreas de 
entretenimento e recreação. Fotógrafos e cinegrafistas, 
por exemplo, conseguem captar imagens exclusivas com 
a ajuda dessa  tecnologia e obter resultados incríveis 
para o setor audiovisual. 

Embora aspectos relacionados à navegação e à tecnologia 
de sensores já sejam altamente desenvolvidos, a tecnologia 
atual de drones ainda é limitada em termos de carga, alcan-
ce e durabilidade. Para o futuro, há desenvolvimentos tec-
nológicos com o objetivo de superar essas limitações. “Os 
drones em miniatura possiblitam novas áreas de aplicação. 

Dipl.-Phys. Ulrich Pontes
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Quanto menor e mais leve, mais seguros 
eles são, até mesmo, quando usados em 
áreas com circulação de pessoas. Veículos 
não-tripulados para navegação em água ou 
veículos para a navegação em terra tam-
bém estão sendo desenvolvidos”, explica  
o jornalista e físico graduado Dipl.-Phys.  
Ulrich Pontes, Head of Communications 
do Fraunhofer Institut für Optronik, Sys-
temtechnik und Bildauswertung IOSB na 
cidade de Karlsruhe na Alemanha. 

O Fraunhofer Institut für Optronik, 
Systemtechnik und Bildauswertung IOSB 
tem desenvolvido essas inovações com o 
uso da Inteligência Artificial. O sistema 
de manipulação de alguns drones, por 
exemplo, pode ser realizado com braços 
robóticos. O objetivo é que essas inova-
ções alcancem mais áreas de aplicações, 
auxiliem tarefas entediantes ou também atuem em am-
bientes perigosos e nocivos à saúde. 

Em relação aos usos indevidos, Dipl.-Phys. Pontes 
compartilha que atualmente existem muitos projetos de 
grande dimensão para lidar com o problema. A Fraunho-
fer IOSB desenvolveu o MODEAS (Modulare Drohnen 
Erkennungs- und Assistenzsystem, em alemão; Sistema 
Modular de Reconhecimento e Assistência de Drones, em 
português). O protótipo reconhece e classifica os drones 
de modo mais ágil possível por meio da combinação de 
diferentes sensores. 

Desta forma, o módulo pode apoiar forças de emergên-
cia quando é necessário decidir rapidamente  e quais con-
tramedidas devem ser tomadas. 

Entretanto há necessidade de estipular regras e regula-
mentações para o uso desses equipamentos. Um dos casos 
que despertou essa discussão foi quando em 2014, durante 
um jogo de qualificação do Campeonato Europeu de Fute-
bol entre a Albânia e a Sérvia, um drone sobrevoou o cam-
po com uma bandeira da Albânia. Instalou-se um tumulto 
e o jogo foi interrompido. A UEFA (União das Federações 
Eruopeias de Futebol) chegou a punir a seleção sérvia com 
a perda dos três pontos feitos durante a partida e multou 
ambas as seleções em 100 mil euros. 

A amplitude mundial que a tecnologia de sistema aéreo 
tem alcançado e seus diversos setores de aplicação divide 
opiniões sobre sua utilidade benéfica. Segundo o Dr. Ing. 
Pablo Oliveira Antonino, Head of Department of Embed-
ded Software Engineering da instituição Franhofer IESE: 
“Hoje em dia, os drones são proibidos de sobrevoar áreas 
que tenham alta atividade de subestações elétricas, esta-
ções de trem, perto de aeroportos. Toda tecnologia pode se 
tornar prejudicial se for mal-intencionada.”

Para o Fraunhofer IOSB a segurança também é uma 
prioridade: “Incluímos não só um nível mínimo de for-
mação para pilotos de drones, mas também uma ins-
talação obrigatória de certos mecanismos de proteção 
nos próprios sistemas aéreos.” Cada drone exige uma 
identificação eletrônica que facilita a detecção e clas-
sificação, bem como um geofencing que bloqueia áreas 
sensíveis a voo.

Sendo assim, há ainda muitas perspectivas a serem 
discutidas em relação à utilização benéfica dos drones, 
mas já é possível afirmar que muitos aspectos e ativi-
dades do cotidiano podem sofrer alterações positivas.

Victória Paris

Divulgação
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Brasil e Alemanha 
planejam produzir 
combustíveis mais  
sustentáveis para aviação

A aviação civil tem envidado esforços nas últimas décadas para re-
duzir suas emissões de gases de efeito estufa. Segundo a Organização 
de Aviação Civil Internacional (OACI), o setor deve adotar medidas 
eficientes para mitigar seu impacto na mudança do clima. Nesse con-
texto, foi criada a medida de mercado Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviantion (CORSIA) que exigirá que as em-
presas aéreas neutralizem suas emissões a partir de 2020. Certamente 
dentre as medidas a serem adotadas estará o uso de biocombustíveis e 
de outros hidrocarbonetos renováveis que possam reduzir as emissões 
de poluentes causadas pela combustão do querosene fóssil, predomi-
nante no setor.

A American Society for Testing and Materials (ASTM), entidade in-
ternacional que é referência na produção e publicação de normas para 
diversas áreas da indústria, como materiais, ligas metálicas e políme-
ros, homologa as misturas de combustíveis renováveis com o Querose-
ne de Aviação (QAV) de origem fóssil. A ASTM adota critérios rigoro-
sos para a aceitação desses combustíveis. No caso de hidrocarbonetos 
renováveis de aviação, este precisa necessariamente ser considerado 
drop in, o que significa ser totalmente compatível com o QAV de ori-
gem fóssil. 

Na ASTM, foram estabelecidos os seguintes tipos de combustíveis re-
nováveis de aviação:
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Certificação Insumo Combustíveis renovável Mistura com o QAV fóssil

D	1655 Energia elétrica Jet A-1 100%

D	7566
Energia elétrica, 

água e CO2
Fischer-Tropsch	com	Aromaticos	(FT-SKA) 50%

Annex IV
Energia elétrica, 

água e CO2

Fischer-Tropsch 

(FT-SPK	-	synthesized	paraffinic	kerosine)
50%

D	7566
Energia elétrica e 

biomassa

Ésteres	e	ácidos	graxos	hidroprocessados	

(HEFA	-	hydroprocessed	esters	and	fatty	acids)
50%

Annex I
Energia elétrica e 

biomassa
Alcool	para	QAV	(ATJ) 30%

D	7566
Energia elétrica e 

biomassa

Querosene	isoparafina	obtida	da	fermentação	

de açúcares utilizando microorganismos 

geneticamente	modificados	

(SIP	-	synthesized	iso	paraffinic)

10%

52

Novas rotas tecnológicas estão a caminho, ou seja, essa 
lista deve aumentar significativamente nos próximos anos.

No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) regulamenta o uso voluntário de 
SPK por Fischer-Tropsch, SPK-HEFA e SIP nos respectivos 
percentuais determinados pela norma americana por meio 
da Resolução ANP nº 63/2014.

Cooperação Brasil e Alemanha 
Nesse cenário, o Brasil e a Alemanha estão envidando 

esforços em prol de uma aviação mais sustentável e menos 
poluente, por meio de combustíveis sintéticos produzidos 
pela combinação de energia elétrica renovável, gás carbôni-
co e água. Esse é o objetivo do projeto “Combustíveis Alter-
nativos sem Impactos Climáticos” (ProQR), fruto de uma 
parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC) e o Ministério Federal do 
Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nucle-
ar da Alemanha (BMU). Sendo que, no Brasil, a Agência 
Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) operacionaliza 
as atividades do ProQR, orçado em 5 milhões de euros do 
lado alemão e contribuições equivalentes do lado brasilei-
ro, com previsão de conclusão em 2022. 

O Brasil e a Alemanha são parceiros ideais para incenti-
var, juntos, o desenvolvimento de combustíveis avançados, 
bem como para criar um modelo de referência para o futuro 

e para divulgar o tema em escala internacional. Enquanto a 
Alemanha tem expertise e know-how na produção de com-
bustíveis avançados, o Brasil, além de deter as condições para 
a aplicação de combustíveis sintéticos, tem também vasta ex-
periência no desenvolvimento de novos combustíveis, em 
especial derivados de biomassa. Assim, entende-se que esta 
parceira utiliza o melhor de cada um dos países.

Como possui também o objetivo de criar um modelo de 
referência, que pode servir como base (ou como ponto de 
partida) para discussões internacionais, serão incentivadas 
iniciativas de instalação de plantas-piloto no País que pro-
duzam o querosene sintético – um eletrocombustível reno-
vável. Cabe ressaltar que os recursos para essas instalações 
físicas e de equipamentos não serão disponibilizados a par-
tir de recursos financeiros do projeto, mas sim por outras 
formas de investimentos, nacionais e/ou internacionais. O 
projeto, nesse caso, disponibilizará assessoramento técnico 
(capacitações, consultorias, etc.) na especificação, aquisi-
ção, construção e operação das plantas.

Produção descentralizada 
Outro aspecto importante do ProQR é a descentralização 

da produção desses combustíveis, o que geraria uma série 
de outros benefícios, como a redução dos custos logísticos. 

A crise de abastecimento de combustível, recentemente 
provocada pela greve dos caminhoneiros que bloquearam 
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estradas, afetou inúmeros aeroportos e provocou o can-
celamento de voos em todo o País. Isso ocorreu devido à 
logística de distribuição de querosene de aviação (QAv) e 
de gasolina de aviação (GAv) que passa por distâncias con-
tinentais percorridas por caminhões. Grandes aeroportos 
brasileiros distam centenas de quilômetros de uma unidade 
de produção de combustível, como é o caso do aeroporto 
de Cuiabá/MT, localizado a 1.500 quilômetros da unidade 
de produção de Paulínia/SP, distância equivalente a uma 
viagem de Paris/França a Varsóvia/Polônia. 

Além do risco de desabastecimento, os custos do frete 
elevam o preço do combustível e da passagem aérea para o 
consumidor final. 

Nesse contexto, o projeto pretende criar um modelo em 
que o combustível possa ser produzido nos próprios aero-
portos, ou próximo deles, trazendo benefícios econômicos 
e para o meio ambiente. Além disso pode reduzir drastica-
mente o custo das empresas com logística e distribuição.

Rede 
Em 2017, o MCTIC lançou a iniciativa da Rede Brasileira 

de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para Aviação 
(RBQAV) com o objetivo de realizar pesquisas e gerar inova-

ções no setor, por meio de parcerias entre governo, instituições 
científicas e tecnológicas e empresas. A rede é composta por 
instituições científicas e tecnológicas e empresas e possui suas 
atividades coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação do MCTIC. Algumas ações já foram 
iniciadas, em especial no apoio ao projeto ProQR.

Oportunidades de investimentos 
Considerando os cenários obrigatórios de redução de 

emissões de gases de efeito estufa, fomentado pelo COR-
SIA da ICAO, adicionado com a expansão do setor aéreo 
e o aumento da oferta de fontes energéticas renováveis, os 
investimentos em combustíveis renováveis para aviação in-
dicam retornos significativos. 

O Diretor do ProQR pela GIZ, Torsten Schwab, indica 
algumas áreas de inovação que a produção de combustí-
veis sintéticos renováveis propulsionará: (i) tecnologias 
de captura e uso de CO2; (ii) eletrólise; (iii) controle por 
telemetria de qualidade dos combustíveis sintéticos pro-
duzidos visando à certificação para aplicação aeronáutica; 
(iv) capacitação de infraestruturas científicas e de recursos 
humanos; e (v) uso de fontes renováveis de energia.

Texto de divulgação produzido pela equipe do projeto ProQR

Shutterstock
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Futebol 4.0 
as novas técnicas de 
análise no esporte

Quando pensamos em análise de desempenho do fu-
tebol no Brasil, consideramos as estatísticas de transmis-
sões de rádio e TV como o resumo das ações na partida 
e, assim, aceitamos e medimos o desempenho da equipe 
por meio delas. É comum que surjam os questionamen-
tos: por que o time que chutou apenas duas vezes ao gol 
venceu a partida? Como o time com menos posse de bola 
conseguiu controlar e ganhar a partida? Essas foram, por 
exemplo, as características que mais chamaram a atenção 
no atual campeão brasileiro durante a sua campanha em 
2017. As respostas reais para estas perguntas estão conec-
tadas a inovações no processo de análise e a implanta-
ção de novas tecnologias, que acabam gerando também 
as chamadas “profissões do futuro”. A principal tarefa da 
ciência de dados e do esporte é diversificar indicadores 
inteligentes a partir de dados brutos, descrever adequada-

mente os dados relevantes e aplicá-los de maneira eficien-
te, tudo isso por meio da Inteligência Artificial. 

Dr. Daniel Link, Professor na Universidade Técnica de 
Munique e autor do livro Data Analytics in Professional Soc-
cer, analisa que o critério central gira em torno da atuação 
assertiva do time. Mais relevante do que um time que roda 
a bola em campo sem objetividade, é um time que mantém 
a bola em uma área perigosa ou Dangerousity, termo global 
da análise. 

A captura de dados é feita por rastreamento óptico da 
ação, ou seja, são instaladas três câmeras de alta qualida-
de no campo, dividas por áreas de gravação. Os jogadores 
são mapeados de acordo com cada dado solicitado no sis-
tema e então a coleta de dados é iniciada simultaneamente 
analisando, por exemplo: nível de desgaste físico, padrões 
e movimentações táticas, previsões de ações, compreensão 
de resultados, entre outros. Todos esses dados ficam dis-
poníveis em um feed em tempo real. A visualização dos 
dados pode ser divididas por mapas de calor, animações 
2D e sombras do jogador, permitindo avaliar os padrões de 
movimento da equipe ou individualmente.

IBA x Dangerousity
Em um artigo publicado na revista acadêmica PLOS One, 

Dr. Link enfatiza que os estudos individuais e matemáticos 
para análise de partidas seguem uma modelagem dos pa-
radigmas do racionalismo e da dedução em vez do empi-
rismo da indução. Um algoritmo foi especialmente desen-



volvido para análise em tempo real e denominado como 
área perigosa ou Dangerousity. Essa área é sempre formada 
de acordo com a posição do jogador IBA (Individual Ball 
Action)  que está com a bola no momento analisado. Acre-
dita-se que a área perigosa é determinada essencialmente 
por 4 fatores:  

•  a posição, chamada de zona da bola;  
•  o grau de controle de bola;  
•  a pressão que é colocada sobre o jogador adversário e  
•  a densidade dos jogadores adversários em frente ao gol.  

A principal tarefa da
ciência de dados e do esporte 

é diversificar indicadores
inteligentes a partir de 

dados brutos, descrever 
adequadamente os dados 
relevantes e aplicá-los de 

maneira eficiente, tudo isso por 
meio da Inteligência Artificial.
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A	Zona	é	determinada	usando	a	posição	do	

jogador	 IBA	 (Individual Ball Action)	 em	 uma	
forma	de	2m	x	2m	que	começa	a	partir	de	34	

metros da linha de meta e representa o pe-

rigo de gol a ser marcado a partir da posição 

do	jogador.	A	quantificação	da	Zona	é	base-

ada	em	várias	suposições:	primeiro,	à	medi-

da	que	a	distância	da	meta	diminui,	há	mais	

centralidade	trazendo	mais	riscos	de	gol;	em	

segundo lugar, invadindo essa área aumenta 

também	o	risco	de	penalidades,	como	ações	

ante jogo, oportunidade de bola parada ou 

até	mesmo	o	pênalti;	terceiro,	uma	área	ho-

mogênea,	 na	 qual	 não	 há	mais	 aumento	 do	

perigo de gol, as chances são sempre as mes-

mas;	 quarto	 elemento,	 quanto	 mais	 agudo	

o	ângulo	para	o	gol,	menor	o	perigo;	quinto,	

ser direcionado pela defesa para as laterais 

diminui o perigo direto de gol, por outro lado, 

aumenta as chances de cruzamento por ter 

pouco risco de impedimento. 

ZONA DA BOLA

01
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O controle de bola é estimado por meio 

da velocidade relativa da bola e do joga-

dor	 IBA	 no	 último	 0,5	 segundo.	 Vamos	

imaginar	que	quando	o	jogador	cabeceia	

rapidamente a bola após um cruzamento, 

essa ação é considerada uma alta veloci-

dade relativa. Quando um jogador tem 

uma bola em seus pés por um período 

mais longo, seja driblando ou em um ar-

remesso lateral, temos uma baixa veloci-

dade relativa. Entendendo a velocidade 

relativa da bola, podemos visualizar a 

grande	dificuldade	em	seu	domínio	e	con-

trole. Dependendo da rapidez, o controle 

é levado para 0% de chance de acerto.

CONTROLE DE BOLA

É	por	meio	da	pressão	que	o	defensor	consegue	êxito	sob	o	adversário.	Isto	é	baseado	na	suposi-

ção	de	que	um	defensor	que	está	entre	o	jogador	que	está	com	a	bola	(IBA)	e	o	gol,	tem	a	chance	

de	defesa		muito	maior	do	que	se	estivesse	na	zona	lateral	ou	atrás	do	IBA.	Dentro	das	zonas	há	

um	aumento	linear	na	pressão	à	medida	que	os	jogadores	se	aproximam.	Se	um	defensor	ou	mais,	

estiverem muito próximos do IBA, a zona de pressão aumenta, forçando o adversário a ocupar 

zonas	menos	perigosas	do	que	a	cabeça	de	área.	Analisando	essas	suposições	temos	dados	impor-

tantes para a elaboração de estratégias para o resultado efetivo.

PRESSÃO

02

03
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A densidade é descrita por meio de 

dois componentes centrais: densida-

de de chute e a densidade do passe. A 

primeira representa a probabilidade 

de	um	time	bloquear	um	chute	a	gol,	

enquanto	 a	 segunda	 indica	 a	 proba-

bilidade da interceptação de passes e 

cruzamentos ofensivos. Dependendo 

da centralidade do jogador IBA, os 

dois componentes podem ser consi-

derados de maneira alternativa.  

Podemos	 observar	 que	 o	 aumento	

de defensores potencializa a densi-

dade do chute. Isso só ocorre se ele 

estiver	 na	 zona	 de	 bloqueio,	 sempre	

projetada em relação ao jogador IBA 

e sua posição em campo, ou seja, cada 

defensor adicional aumenta também 

essa densidade. 

A densidade do passe depende da di-

ferença entre o número de atacantes 

e defensores, dentro da zona de in-

terceptação,	ou	seja,	quando	mais	de-

fensores a chance de defesa aumenta, 

isso também varia de acordo com a 

técnica de cada jogador e como a se-

quência	de	um	lance	se	desenha.

DENSIDADE

A tecnologia no esporte já é uma realidade e pode, no 
futuro, trazer surpresas em relação a novo times favoritos 
em campeonatos mundiais. Tudo se resumirá a quem tiver 
a habilidade de incorporar a análise de dados e a elaboração 
de estratégia ao talento pelo esporte.

Guilherme Mattei

04

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



EDUCAÇÃO >60

Intercâmbio acadêmico: 
o fomento à inovação e à 
tecnologia no âmbito global

Criando pontes entre o Brasil e a Alemanha investindo em inovação para dar 

destaque	a	educação.

O intercâmbio acadêmico muitas vezes representa uma 
etapa nova na vida de um estudante, um desafio a ser su-
perado, uma nova cultura para ser vivenciada. Tudo isso 
é verdade, mas não descarta o fato de que o intercâmbio 
acadêmico vai além de uma realização pessoal do aluno, 
ele representa uma troca de oportunidades e conhecimento 
entre dois países. 

Uma das primeiras iniciativas neste sentido se concre-
tizou em 1922. Um aluno da Universidade de Heidelberg, 
motivado a promover um intercâmbio entre sua univer-
sidade e uma instituição de Nova York, desenvolveu um 
projeto que hoje é considerado a maior organização de 
financiamentos de bolsas de estudos no mundo: o Deuts-
cher Akademischer Austauschdienst, conhecido como 
DAAD, em sua sigla no alemão. O Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico (em português) é uma associa-
ção apoiada por universidades e organizações alemãs que 
promovem a internacionalização acadêmica e o sistema 
de pesquisa científica. Anna Barkhausen, Coordenadora 
do Núcleo do DAAD, ressalta a importância de incentivar 
intercâmbios, bolsas de estudos e pesquisas que promo-
vam intercâmbio de ideias. “As palavras ‘países’ e ‘ideias’ 
estão intrinsicamente ligadas e refletem como esse siste-
ma na Alemanha é muito forte, já que é um país que apoia 
as relações exteriores”, acrescenta. 

Para os alemães o desenvolvimento e fomento da educa-
ção é, sem dúvida, fundamental. Eles consideram o sistema 
educacional como a base da economia. Segundo Barkhau-
sen, quase 70% dos investimentos em Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) é fomentado pela indústria privada e não 
pelo setor púbico. O setor privado é intensamente engaja-
do em torno dessa temática, um cenário que se difere do 
que encontramos no Brasil. Em virtude dessas ações, o se-
tor tecnológico tem sido intensamente potencializado por 
meio de iniciativas privadas e de associações entre univer-
sidades e o DAAD. Afirma-se que muitas startups nasce-
ram dentro de algumas universidades.

A Alemanha possui este perfil acadêmico: quanto mais 
internacional é o ambiente universitário mais enriquecido 
ele se torna. A singularidade que cada pessoa expressa ao 
desenvolver um raciocínio lógico, uma crítica textual ou 
até mesmo uma pesquisa revela traços que são peculia-
res e únicos. Até mesmo o modo de portar-se revela uma 
identidade. 

Possibilitar a troca de conhecimento no âmbito acadê-
mico é essencial. O engenheiro brasileiro Evandro Garcia 
é um exemplo disso. Formado em Engenharia Elétrica, 
Evandro está terminando um mestrado em energias reno-
váveis e desenvolvimento sustentável na Alemanha com 
uma bolsa do DAAD.
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Uma trajetória acadêmica de sucesso

A	história	de	Evandro	Garcia	começou	em	2010,	quando,	pela	primeira	vez,	fez	um	estágio	na	Tech-
nische Universität Ilmenau	(Universidade	Técnica	de	Ilmenau)	por	meio	de	um	programa	da	UNESCO.	

Em seguida, fez mais três estágios internacionais na área de energias na Índia, em Gana e na Sérvia. 

Durante	o	período	em	que	esteve	em	Gana,	candidatou-se	à	uma	bolsa	de	estudos	pelo	DAAD	na	Ale-

manha. “Escolhi a Europa-Universität	Flensburg	por	oferecer	um	programa	único	de	Mestrado.	Trata-se	

de	um	MEng	(Master in Engineering),	um	curso	focado	em	como	desenvolver	soluções,	diferente	do	MSc	

(Master in Science)	focado	em	entender	problemas.”

O curso escolhido por ele na Europa-Universität conta com outro grande diferencial: a International 
Class. Trata-se de uma parceria da universidade com a Community Energy Scotland. Todos os anos, os 

alunos desenvolvem um projeto em alguma comunidade rural da Escócia com objetivo de integrar o 

uso de energias renováveis dentro da comunidade. 

Para	Evandro,	esse	intercâmbio	acadêmico	foi	o	diferencial	em	sua	trajetória	estudantil	e	profissional	

e complementa: “A interação dentro do meio acadêmico, a troca de experiências e pontos de vistas 

foram	enriquecedores.”

A estrutura do sistema educacional, econômico e social 
só tem a ganhar quando instituições alemãs e brasilei-
ras buscarem juntas a inovação, por meio de uma ponte 
tecnológica e educacional. O DWIH, Deutsches Wissens-
chafts- und Innovationshaus São Paulo, (Centro Alemão 
de Ciência e Inovação, em português), por exemplo, tem 
por objetivo estimular a cooperação da ciência e da ino-
vação entre a Alemanha e os países, nos quais o DWIH se 
encontra. Além de fomentar a ciência, o Centro também 
atua como plataforma para ações conjuntas e individuais 
das instituições alemãs de ensino superior, orienta inte-
ressados do Brasil em estudar ou pesquisar na Alemanha 
e informa instituições alemãs sobre o panorama da ciên-
cia e inovação no Brasil. 

 “Especificamente sobre o tema inovação nós temos tra-
balhado intensamente com a Câmara Brasil-Alemanha 
a fim de buscar cooperações nessa área. Participamos do 
Congresso de Inovação, somos parceiros, trazemos pales-
trantes da área de pesquisa e inovação da Alemanha e cons-
truímos pontes com as empresas brasileiras para o que há 

de mais contemporâneo na inovação”, afirma Márcio Wei-
chert, Coordenador do DWIH São Paulo. 

Em ciência e tecnologia, uma informação que é popu-
larmente difundida diz respeito às pesquisas aplicadas. 
Muitos acreditam que o essencial seja um setor de pesqui-
sa aplicada mais desenvolvido, porém ao analisar todos os 
países que são desenvolvidos nessa área, o setor da pesqui-
sa de base precisa ser estruturado antes. “O conhecimento 
é gerado na pesquisa de base quando o pesquisador está 
inferindo sem nenhum compromisso de gerar produto. A 
pesquisa aplicada utiliza desse alicerce para gerar produtos 
e métodos”, comenta Weichert. 

Uma vez desenvolvido o setor de pesquisa de base no 
Brasil, isso também possibilitaria o fomento da pesquisa 
aplicada. A Fraunhofer Liaison Office Brazil, maior organi-
zação de pesquisa aplicada na Europa, aposta cerca de um 
terço em pesquisas e inovações no mercado brasileiro. O 
escritório de São Paulo é um campo de interação com as 
instituições de pesquisa, universidades e empresas do País 
com a Alemanha.

Victória Paris
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Tudo começou há 7 anos, quando a inovação se tornava 
ponto focal na indústria brasileira. A Diretoria da Câmara 
Brasil-Alemanha, na época sob a liderança de Weber Por-
to, Diretor Presidente da Evonik, e seus associados sentiram 
falta de uma plataforma na qual pudessem adquirir mais in-
formações, “trocar figurinhas” e aprender mais sobre o tema, 
com o objetivo de colocar suas empresas em um caminho 

mais focado em inovação. Para atender à essa necessidade, 
foi criado em 2011 um grupo de trabalho de Inovação e Tec-
nologia. Composto por líderes de grandes empresas alemãs, 
o grupo enxergou o potencial de seus encontros e concluiu 
que as atividades da Câmara, voltadas ao tema, deveriam ir 
além de reuniões bimestrais. Desde então, a Câmara tem a 
inovação como uma de suas principais vertentes.

Câmara Brasil-Alemanha 
indo ao encontro da 
inovação
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2012
NOVEMBRO

É	criado	o	Departamento	de	Inovação	e	Tecno-

logia	 por	Wilson	Bricio,	CEO	da	ZF	do	Brasil.	

Os membros do grupo de trabalho formam o 

Comitê	de	 Inovação,	que	apoia	a	definição	de	

novas diretrizes do departamento e o desen-

volvimento de novas iniciativas.

2013

NOVEMBRO

O Departamento dá vida ao seu I Seminário 

Brasil-Alemanha de Inovação, uma plataforma 

para	 discussões	 sobre	 os	 diferentes	 cenários	

dos dois países e as principais oportunidades 

de crescimento e aumento de competitividade 

por meio da inovação. O evento também foi 

palco para o I Prêmio Brasil-Alemanha de Ino-

vação, criado para reconhecer projetos inova-

dores de empresas alemãs instaladas no Brasil.

2015

•	 Acordo	 de	 Cooperação	 com	 o	 Ministério	

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC).

• Início da construção da rede de parceiros 

(CNI,	SENAI,	Apex,	MCTIC,	entre	outros).

• Lançamento da Revista Brasil-Alemanha de 

Inovação e do Guia Brasil-Alemanha de Ino-

vação.

2016

MAIO

Lançamento da iniciativa Startups Connected. 

Composta por um Prêmio, um Programa de 

Aceleração e uma associação à Câmara exclu-

siva para startups, a iniciativa foi criada para 

aproximar suas empresas associadas de star-

tups do Brasil e da Alemanha, e do ecossiste-

ma	de	startups	dos	dois	países.	Neste	sentido,	

o Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação passa 

a	 reconhecer	 startups	 inovadoras	 que	 aten-

dem as demandas de grandes empresas, como 

BASF, Bayer e Siemens.  

OUTUBRO

O Departamento realiza sua 1ª delegação para 

a Alemanha com foco nos temas Inovação e 

Manufatura	Avançada.

2017
MAIO a SETEMBRO

•  Lançamento da 2ª edição da iniciativa Star-

tups Connected.

•  Em parceria com a Fundação Siemens, a Câ-

mara desenvolveu o jogo educacional online 

Gênios da Ciência, com o intuito de tornar o 

aprendizado da Ciência mais prazeroso e di-

vertido para alunos do Ensino Fundamental.

•  Tornando-se um dos eventos mais impor-

tantes no campo da Inovação e de novas 

tecnologias entre os dois países, o Seminá-

rio Brasil-Alemanha de Inovação passa a se 

chamar Congresso Brasil-Alemanha de Ino-

vação.



2017
OUTUBRO

Realização do 1º Fórum Brasil-Alemanha de 

Mobilidade	Elétrica,	 em	parceria	 com	o	PRO-

MOB-e	e	Deutsche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit GmbH	(GIZ).

DEZEMBRO

•  Com o objetivo de contribuir de forma mais 

assertiva para a geração de negócios, é cria-

do o Startup Speed Dating, encontro de ne-

gócios	 temático	 que	 visa	 conectar	 grandes	

empresas,	que	buscam	novas	soluções	para	

determinadas	 áreas,	 com	 startups	 que	 vão	

ao encontro com tais demandas. A ação já 

viabilizou	mais	de	200	reuniões	entre	start-

ups e grandes empresas. 

•  Em parceria com Jens Gust, Cônsul Adjun-

to do Consulado Geral da Alemanha, o De-

partamento de Inovação e Tecnologia re-

aliza uma confraternização na Residência 

do Cônsul Geral da Alemanha para come-

morar	seu	marco	de	5	anos	de	existência	e	

o	encerramento	do	ano	de	2017,	reunindo	

os principais parceiros e atores do ecossis-

tema de inovação. 
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2018

MAIO

• Lançamento da 3ª edição da iniciativa Start-

ups Connected. O Prêmio e Programa de 

Aceleração contam com uma nova parceria 

do Edital de Inovação para a Indústria SE-

BRAE/SESI/SENAI,	 a	 fim	 de	 potencializar	

ainda mais o desenvolvimento das startups.

•	 Parceria	com	a	Mercedes-Benz	para	proje-

to de intraempreendedorismo. Para saber 

mais sobre o projeto, leia o artigo “A inova-

ção também vem de dentro” na página 28.  

ABRIL e JUNHO

Buscando disseminar ainda mais o tema Indús-

tria 4.0 no Brasil, o Departamento realiza duas 

delegações	para	a	Alemanha	em	parceria	com	

o	SENAI/SC	e	a	CNI.	Durante	uma	semana,	os	

participantes	 visitaram	 instituições	 e	 empre-

sas	alemãs	que	estudam	e	aplicam	a	Indústria	

4.0. Os lugares visitados incluem a acatech, a 

Universidade	Técnica	de	Munique,	a	TRUMPF,	

a Bosch, a Festo e os Institutos Fraunhofer.

Chantal Schoft

DIT em números

• 120 eventos realizados       • 6.000 pessoas envolvidas       • 2.000 tomadores de decisão envolvidos 

•	500	startups	envolvidas							•	50	startups	premiadas	e	aceleradas							•	1	milhão	de	pessoas	alcançadas*

(*mídias	sociais,	publicações,	parceiros,	eventos,	site	da	AHK)



A marca que todo mundo confia.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

Prazer, Indústria 4.0.
Parece ficção, mas para a Mercedes-Benz já é uma realidade.  
Revolucionamos a produção de caminhões com conectividade e inteligência artificial.  
Aplicativos monitoram a linha em tempo real, robôs transportam as peças,  
enquanto os colaboradores comandam tudo isso com muito mais ergonomia.  
É a inovação, mais uma vez, movendo a Mercedes-Benz.   
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