
OS PORTUGUESES
MAIS INOVADORES
QUE TRABALHAM
NO ESTRANGEIRO

• Têm todos menos de 37 anos: Paulo criou uma rede social para empresas, Tiago descobriu

um novo sistema solar e Afonso foi pioneiro na iluminação dos filmes da Pixar. Veja a história

destes e de outros casos que estão a ter sucesso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil



O rato cozinheiro tem tanto a ver com este texto como

planetas desalinhados, lições de diplomacia ou tratamentos

para o cancro. Foi nofilme da Pixar que Afonso começou a

inovar. Quer saber o que fizeram os outros cinco portugueses

com quem falámos? É ler o artigo. Por Tânia Pereirinha

AFONSO SALCEDO
34 ANOS ESTADOS UNIDOS

Percurso profissional Foi o responsável

pela iluminação de vários filmes de anima-

ção da Pixar e da Dreamworks, dois dos

estúdios de cinema tecnologicamente
mais avançados do mundo. Agora a

trabalhar por conta própria, realiza filmes

publicitários e documentários.

Barómetro de inovação Em conjunto com

o departamento de informática da Pixar,

desenvolveu processos mais eficazes para

tornar a iluminação dos filmes mais real.

M y,j em 10. É esta a média de pontos que os

nove filmes em que trabalhou como artista de

iluminação, primeiro na Pixar, depois na

Dreamworks.têm no conhecido Jite de cinema

IMDb (Internet MovieDatabase). Dois deles,

Wall-E e Toy Story 3 , estão em 64. 0 e 65 ° do top

dos 250 melhores filmes de sempre, votados

pelos utilizadores do site. Quase todos foram

nomeados para Óscares ou Globos de Ouro,

quase nenhum deixou de ganhar um prémio.
Se é daqueles que acham que é um disparate

dizer queeste sucesso também sedeveaAfon-

so Salcedo.leia com atenção.

"Ninguém dá conta dela, mas a ilumina-

ção é muito importante. Sem uma boa ilumi-

nação não sabes para onde olhar na imagem,
não percebes o que o personagem está a pen-

sar, a mensagem perde-se, não há ligação

emocional", explica Afonso, 34 anos, sete de-

les passados na Pixar.

Chegou à sede da empresa em 2006, para

um estágio de dois meses. No fim, foi convi-

dado a ficar. Não foi por a empresa ser uma

das mais inovadoras do mundo ou por ter

piscina, campos de basquetebol, futebol e

voleibol de praia, ginásio, estúdios de pintu-
ra e sete bares, que aceitou: "Disse que só fi-

cava se me deixassem fazer iluminação." Dei-

xaram. Teve problemas - ou começou a ino-

var, depende da perspectiva - logo no pri-
meiro filme em que trabalhou.

Provavelmente já ninguém se recorda de

uma cena de Ratatouille, em que seis copos

com vinho tinto chocam num brinde, no

restaurante Gusteau. Claro que não, é só

um segundo em 111 minutos de filme. Pois.

Foram precisos três meses para Afonso con-

seguir iluminar esse segundo de filme:

"Uma das maiores dificuldades em anima-

ção computorizada é reproduzir a forma

como a luz é reflectida ou refractada quan-
do atinge uma superfície de vidro ou líqui-
dos. Os algoritmos, a física e a matemática

por detrás disso são das coisas mais com-

plexas de calcular."

Da primeira vez que tentou converter a

cena (com apenas um segundo e 24 imagens)

para formato de vídeo, o processamento de-

moraria 360 horas por imagem - seriam pre-
cisos 360 dias para ter o segundo pronto. "Era

impossível. Comecei a trabalhar com os gé-

nios de informática da Pixar para chegarmos

a uma solução conjunta: eu arranjava uma

forma criativa de simplificar a iluminação da

cena, eles uma solução técnica para tornai os

algoritmos mais rápidos."

Apesar de não partilhar a fórmula que en-

contraram - "Não posso entrar em detalhes,

são segredos da Pixar" -, Afonso admite: pas-

sou a ser usada tanto nos restantes shots de

Ratatouille como em filmes futuros. "Ajudou

a modernizar a tecnologia.
"

Saiu da Pixar, que considera a empresa

mais inovadora onde já trabalhou, porque

já lá estava há demasiado tempo. Na

Dreamworks, onde até recebia mais, só es-

teve oito meses: não adorou o ambiente de

trabalho. Agora realiza filmes publicitários

e documentários na Sutro Studios, a em-

presa que criou em São Francisco, Califór-

nia. A Universidade de Harvard já lhe escre-

veu a pedir para utilizar, em aulas e apresen-

tações, um filme que ainda nem realizou.

Como ser inovador

AS DICAS DE JEFF BEZOS, FUNDADOR DA AMA-

ZON E DETENTOR DO TÍTULO DE MELHOR CEO

TENHA ORÇAMENTOS BAIXOS. Quan-

to menos dinheiro há, mais criativas são

as soluções encontradas.

VALORIZE A PEQUENA INOVAÇÃO. As

inovações do dia-a-dia reduzem custos,

poupam tempo e melhoram a qualidade.

TENHA UMA EQUIPA PEQUENA. Os

grupos até sete pessoas são mais rápidos

e eficazes.

EXPERIMENTE. Quanto mais vezes ten-

tar, mais vezes acerta - não faz mal errar.

CONTRATE PIONEIROS. Pessoas que

gostam de inovar e explorar têm resulta-

dos mais inovadores.

Carros 2, de 2011, foi o

último filme em que

Afonso Salcedo

trabalhou, como artista

de iluminação da Pixar



ToyStory3 ganhou dois

ÓscareseumClobode

Ouroeé, aparde WW/-

¦F,ofilmedaPixarcom
maior pontuação no

site de cinema IMDb -
8,4. 0 português foi

responsável pela

iluminação dos dois

TIAGO CAMPANTE
33 ANOS INGLATERRA

Percurso profissional Doutorado em Física e

Matemática Aplicada, está a fazer pós-dou-
toramento na Universidade de Birmingham.

Barómetro de inovação A equipa de 11 in-

vestigadores com quem trabalha foi a pri-

meira em todo o mundo a descobrir um sis-

tema solar não alinhado. O achado, publica-
do em Outubro na revista Science, pode

alterar os manuais de astrofísica. Este mês

deu uma palestra na NASA.

¦ Astrofísica para totós, lição número 1: sis-

temas solares hámuitos.alémdaqueleem que
aTerrase insere. Chamam-se assim porque se

compõem de vários planetas que orbitam em

redor de uma estrela - à estrela da Terra, Mar-

te, Júpiter, Saturno e companhia é que se con-

vencionou chamar Sol. Lição número 2:

até Outubro deste ano, acreditava-se que,
tal como no "nosso" sistema solar, todos

os planetas dos demais sistemas solares

tinham órbitas alinhadas em relação à s va

estrela, isto é, não andava um paia cima,

outro para baixo ou outro mais a descair

paraa esquerda. Lições apreendidas? Bom, só

assim dá para perceber a importância da des-

coberta anunciada em Outubro, naSáence, pela

equipa de r 2investigadores de que Tiago Cam-

pante faz parte. "Descobrimos um sistema

solar com dois planetas cujo plano orbital está

desalinhado em relação à estrela. Isto tem

implicações nas teorias de formação e migra-

ção dos planetas. É uma descoberta que pode
mudar os manuais de astrofísica", explica Tia-

go, 33 anos, em Inglaterra desde 2012.
A mãe era professora de Fisico-Química e

o tio, engenheiro, louco por astronomia. Aos

12 anos, em vez de ler a colecção Uma Aven-

tura, Tiago Campante delirava com livros so-

bre astronomia e astrofísica. Era óbvio que,

quando crescesse, não ia ser jogador de fute-

bol. É especialista em asterossismologia
("Uma área da astrologia que lida com acti-

vidade s ísmica em estrelas") e começou a tra-

balhar na área dos exoplanetas. "São plane-
tas que orbitam outras estrelas que não o

nosso Sol. O nosso objectivo é descobrir um

planeta semelhante à Terra - rochoso, que
tenha água no estado líquido e que orbite

uma estrela a uma distância que possa alber-

gar vida", explica.
Para isso, Tiago Campante passa os dias

no seu gabinete, a escrever códigos para ana-

lisar e interpretar os dados que são enviados

pela sonda espacial Kepler e por outros sa-

télites para a NASA. "Sou uma das pessoas

que tem acesso privilegiado à informação
antes de ela ser tornada pública." A maior

parte dos cálculos são tão complicados que
o seu computador portátil não consegue
executá-los: "Temos acesso a supercompu-
tadores em locais remotos para isso."

"Sou uma das pessoas
que tem acesso privilegiado
à informação da NASA"

A última palestra que deu, em Novembro,
foi no Centro de investigação da NASA, na

Califórnia, inserido na segunda Conferência

do Kepler: "Discursei em frente a várias cen-

tenas de pessoas, com transmissão em direc-

to para a comunidade científica em todo o

mundo. " Também dá aulas
, em Birmingham,

Inglaterra, e em instituições um pouco por
todo o mundo. Ainda assim, não tem uma

posição permanente como investigador.
Quando, em 2015, a bolsa de pós-doutora-
mento terminar, vai candidatar- se a outra:
"Em Portugal não há posições, a espera pode
demorar uma década. Será que vale a pena
voltar? Não me parece, não faz sentido colo-

car o bem geral à frente do pessoal."



INES COELHO
32 ANOS BRASIL

Percurso profissional Tirou o curso de lei-

loeira na Sotheby's, estagiou na Christie's,

trabalhou na Burberry, na multinacional

Quintessentially, que presta serviços de con-

cierge e luxo, e foi directora de marketing e

eventos da Brompton Brands, o grupo de

Cuy Ritchie, ex-marido de Madonna.

Barómetro de inovação Criou o The Con-

nect Club em 2011, quando percebeu que ti-

nha milhares de contactos de gente impor-

tante na agenda. É a única rede social de

networking que funciona como um clube

restrito onde só entram os empresários e co-

leccionadores mais bem relacionados.

M Está a ver a teoria dos seis graus de sepa-

ração? Aquela que diz que todas as pessoas no

mundo estão ligadas e que no máximo exis-

tem seis conexões entre si e Barack Obama, o

PapaFranciscoouMileyCyrus? Sozinha, Inès

Coelho é capaz de destruir a ideia do psicólo-

go social Stanley Miigram. Não que a funda-

Erasmus empreendedor

UM PROGRAMA DA UE PÕE JOVENS EMPRE-

SÁRIOS A APRENDER COM OS EXPERIENTES

O PRINCÍPIO é o do intercâmbio de estu-

dantes: empresários de qualquer país da

UE acolhem, por seis meses, empreende-
dores estrangeiros que queiram criar em-

presas ou que o tenham feito nos últimos

três anos. O objectivo é trocar experiên-
cias e criar redes de contactos e de negó-
cios. Até Setembro de 2012 houve 5.306
candidaturas. Foram aceites as de 2.445

novos empreendedores (115 deles portu-

gueses) e as de 1.640 mentores.

www.erasmus-entrepreneurs.eu

dora do The Connect Club tenha o número de

telefone do Presidente dos EUA, mas se qui-

sessepoderia ter. E não precisava de falar com

meia dúzia de pessoas para isso.

Há dois anos e meio, Inês Coelho deci-

diu ouvir os amigos, que passavam a vida

a dizer-lhe que seria milionária se cobras-

se de cada vez que apresentava alguém ou

que lhe pediam um contacto. Depois de

anos a viver em Londres e em Nova lorque,
durante os quais foi, entre outras coisas, di-

rectora de marketing da Brompton Brands,

Em dois anos, intermediou
três negócios de mais
de 2 milhões de euros

proprietária de algumas das mais exclusi-

vas discotecas de Londres (incluindo o Ma-

hiki, frequentado por celebridades como

Kate Moss, Madonna e os príncipes William
e Harry), a portuguesa percebeu que, só na

mailing list do correio electrónico, tinha mais

de seis mil contactos.

Arriscou num conceito inédito e inova-

dor: "Já sondei o mercado, não existe nada

do género: o The Connect Club é o único clu-

be de capitalização privada de network." Que
é como quem diz uma plataforma através da

qual Inês transforma a sua rede de contactos

em dinheiro, apresentando parceiros dene-

gócio e cobrando uma comissão por cada

contrato fechado. Imagine que é membro
da rede e tem um tríptico de Francis Bacon

para vender. Fala com Inês, ela encontra um
interessado e coloca-vos em contacto. Se a

venda se fizer, só tem de dar-lhe uma percen-

tagem do valor do negócio.
Acabada de se mudar para São Pau-

'
lo.acrescentouumnovoserviçoàem-

presa: consultoria personalizada, so-

bretudo na área das artes, investimen-

to imobiliário e organização de eventos.

"Além de me dar um rendimento cer-

to, vou aumentando a minha rede de contac-

tos", j ustifica. Não que se lamente dos lucros

do site: diz que, desde que o serviço come-

çou a funcionar, já intermediou três negó-
cios (de venda de quadros e de terrenos) aci-

ma dos 2 milhões de euros. São íoo mil eu-

ros de comissões em cada um se a

percentagem cobrada for de 5%; serão 400
mil se for de 20%.

De acesso fechado, o site é uma espécie
de "rede social boutique", de entrada gratui-
ta mas com direito de admissão reservado.

"Agora não aceito pedidos, tenho acima de

1.000 membros e só em Fevereiro é que vol-

to a avaliar a lista de espera. Só entram pes-
soas com um número mínimo de conexões

ao mundo do Hfestyk - não faz sentido acei-

tar um cardiologista, por exemplo", explica
Inês, que também não aluga a sua mailing
list, como clientes prestes a inaugurarem
negócios já lhe pediram. Muito menos dá os

números de telefone do príncipe William
ou de Gcorge Clooney: "Nem tenho, não

sou nenhuma agente. E se tivesse não dava!"

Quando percebeu que tinha milhares de

contactos de gente Importante na agenda, Inês

Coelho criou uma rede social de networking



Cinco patentes registadas e 2,6 milhões

angariados para investigação, é este

o saldo de Conçalo Bernardes. O cientista

quer erradicar o cancro

PAULO TAYLOR
36 ANOS HOLANDA

Percurso profissional Quase engenheiro de

telecomunicações (deixou o curso), traba-

lhava em Portugal, numa empresa de

software, quando foi convidado para uma

marca de web hosting americana, com escri-

tórios em Amesterdão. Como não gostava

do trabalho que fazia durante o dia, inventa-

va outros projectos à noite.

Barómetro de inovação Desenvolveu uma

aplicação de chat para telemóveis em 2003.
Um ano depois fundou o eßuddy - que tem

250 milhões de utilizadores registados e fac-

tura 6 milhões de euros ao ano.

¦ Numa altura em que o Nokia 63 10 era tec-

nologia de ponta, em que a Internet começa-
va a chegar aos telemóveis via WAP (já nin-

guém se recorda do significado da sigla, só da

lentidão do serviço) e em que Twitter, Face-

book, iPhone e Android eram palavras por
inventar, Paulo Taylor deu por si aborrecido a

viver em Amesterdão. Em vez de sair para pas-

sear à beira dos canais ou ir ao Museu Van

Gogh(ouaodaHeineken,vá),pôs-seadesen-
volver uma aplicação capaz de passar os servi-

ços de mensagens instantâneas do computa-

dorparaos telemóveis.

Estávamos em 2003. A reacção dos ami-

gos explica como a ideia era insólita: "Os te-

lemóveis eram grandes mas tinham ecrãs mí-

nimos, a preto e branco. Os meus colegas di-

ziam que eu era maluco, que não fazia senti-

do nenhum." Mesmo assim, continuou.

Nove meses depois, tinha a aplicação pron-
ta. Os amigos não só se renderam como lhe

Aos 36 anos, Paulo pensa
sair da eßuddy: "Quero
continuar a inventar coisas"

deram outra ideia: "Disseram-me que devia

tornar o projecto público, para que as pes-
soas pudessem usá-10. Disponibilizei a apli-

cação em downloaá e percebi que ia sendo

descarregado, mas nada de especial."
Foi quando teve de alterar a aplicação e a

disponibilizou também para computador

que os downloads do então "paImMSN"
(antes de se chamar eßuddy ainda foi

"everywhereMSN"e"eMessenger") dispa-
raram. Com mais dois sócios, montou a em-

presa em 2004, num sótão no centro de

Amesterdão, onde nem espaço tinham para
três secretárias. Meses depois, estavam a

mudar-se para o piso inferior, onde cabiam

15 pessoas. Só perceberam o motivo do su-

cesso do site mais tarde: "Aparentemente,
na altura escolas e empresas bloquearam os

acessos ao MSN. Foi passando de boca em

boca e rapidamente tínhamos milhões de

utilizadores."

Mudaram-se de novo, para um edifício de

900 metros quadrados, na mesma rua, do

outro lado do canal. No primeiro ano factu-

raram 6 milhões de euros e abriram escritó-

rios em Londres, São Francisco e Singapura.

Hoje, só o americano subsiste: "Agora usa-

se o chat do Facebook, o Whatsapp e o Viber,

não acompanhámos essa transição."
Preferiram mudar de mercado e passar a

implementar uma espécie de rede social in-

terna para empresas. "A última gigante com

que trabalhámos foi a GREE, a japonesa que
desenvolve jogos para telemóvel. Precisavam

de um serviço de mensagens para os

programadores, espalhados pelo mun-

do, comunicarem enquanto fazem jo-

gos." É ainda mais rentável, mas não

lhe chega: aos 36 anos, fora de Portu-

gal há 13, Paulo Taylor, que recebeu o

prémio de português mais inovador

no estrangeiro em 2009, pensa sair da

eßuddy. "Quero continuar a inventar coisas."

GONÇALO BERNARDES
33 ANOS INGLATERRA

Percurso profissional Faz investigação na

Universidade de Cambridge e está a criar

um laboratório de Biologia Química e Bio-

tecnologia Farmacêutica no Instituto de Me-

dicina Molecular, em Lisboa. Em 2013 foi um

dos convidados para o encontro anual com

vencedores dos Prémios Nobel.

Barómetro de inovação Tem cinco patentes

registadas e recebeu um financiamento de

1 milhão de libras da Royal Society.

M OqueéqueNovartisVaccines, Faculdade

de Ciências e Tecnologia da Universidade de

Lisboa, Câncer Research UK, União Europeiae

filantropos anónimos com 50 mil euros para
doar à ciência têm em comum? Todos acredi-

tam em Gonçalo Bernardes. E todos puseram
o seu dinheiro à disposição do cientistaportu-

guês. Objectivo: tratar ocancrodeforma eficaz

e definitiva. "O meu sonho é criar algo que

modifiqueaformacomoosdoentescom can-

cro são tratados e proporcionar-lhes uma vida ?

Paulo Taylor

recebeu o

prémio de

português

mais inovador

no estrangeiro

em 2009



? melhor. Não quero que o cancro seja uma

doença crónica, quero erradicá-la."

Aos 33 anos, doutorado em Química Bio-

lógica pela Universidade de Oxford e com o

seu próprio laboratório em Cambridge, onde

dá aulas e onde está a juntar uma equipa de

12 cientistas de várias nacionalidades, Gon-

çalo Berrardes já tem cinco patentes regista-

das, um medicamento prestes a entrar em

fase de ensaios clínicos e dezenas de artigos

publicados em revistas científicas.

No ano passado juntou mais uma alínea

ao currículo: foi um dos 36 investigadores de

todo o mundo distinguidos pela Royal So-

ciety, a fundação de apoio à ciência criada em

Londres há 353 anos, de que Isaac Newton foi

presidente e o Marquês de Pombal membro.

Valor do prémio: 1 milhão de libras (cerca de

1,2 milhões de euros) .

Ao todo, já recebeu 2,6 milhões de euros

para financiar as suas investigações. Daqui a

cinco anos, a que está agora a decorrer deve

entrar em fase de ensaios clínicos: "No meu

laboratório focamo-nos em criar novas es-

tratégias para tratar determinadas doenças,

o nosso maior foco é o cancro. Desenvolve-

mos tudo em coordenação com a indústria

farmacêutica e juntamos conhecimentos em

química, biologia e medicina." O objectivo:
desenvolver moléculas capazes de localizar

apenas as células cancerígenas, poupando as

saudáveis aos efeitos nocivos dos tratamen-

tos, e combiná-las com drogas capazes de er-

radicar os tumores. "O facto de o tratamen-

to ser direccionado, permite-nos ter doses

muito mais fortes. Aumenta a selectividade,

a segurança e a eficácia do tratamento."

Desde que foi distinguido pela Royal So-

ciety, a vida de Gonçalo Bemardes mudou. E

não só porque, agora que faz parte de uma das

mais prestigiadas sociedades britânicas, sem-

pre que vai a Londres pode ficar num dos

quartos da sede, a Carlton House Terrace, ou

é convidado para reuniões com Prémios No-

bel. Foi depois da bolsa que recebeu o con-

vite para criar um laboratório no Instituto de

Medicina Molecular, em Lisboa.

INESPIRES-URQUIZA
36 ANOS BÉLGICA

Percurso profissional Foi assessora técnica

de José Pacheco Pereira e de Vasco Graça

Moura no Parlamento Europeu. Trabalhou

na área da diplomacia e protocolo.

Barómetro de inovação A escola que
fundou é a única que, além de formar che-

fes de protocolo dos governos de todo

o mundo, ensina os responsáveis das gran-
des empresas e organiza encontros de

líderes mundiais.

"Perdem-se milhões de

euros só porque as pessoas
não têm a mesma cultura"

M Novembro de 2005, Argentina, IV Cimei-

ra das Américas. Hugo Chávez ainda não se

tinha referido a George W. Bush como "o dia-

bo", mas as relações entre os Presidentes da

Venezuela e dos Estados Unidos já eram ten-

sas. Inês Pires-Urquiza, a responsável pela

organização protocolar do evento, temeu o

pior. Chávez e Bus h iam ficar lado a lado, o que

podiadesencadearumincidentediplomático.

Solução não existia: em encontros do género

a língua oficial é o inglês e os participantes são

sentados por ordem alfabética dos nomes dos

países que representam. Nem é preciso dizer

que letra vem depois do u de United States of

America, certo? "Como não podíamos mudá-

los de lugar só porque sim, alterámos o crité-

rio e a língua oficial do encontro passou a ser

o castelhano: Estados Unidos fica numa pon-
ta do alfabeto, Venezuela na outra", explica a

fundadora da International School of Proto-

col and Diplomacy (ISPD), em Bruxelas.

Nessa altura, a escola ainda não existia, só

a ideia. Depois de 10 anos a trabalhar fora de

Portugal, primeiro no Parlamento Europeu,

depois, já na área de protocolo, no Gabão,

Singapura, Japão, Hong Kong, Macau, Esta-

dos Unidos e Rússia, quis partilhar o conhe-

cimento que tinha sobre o assunto. "Aquilo

que sei é importante, o diálogo intercultural

facilita tudo. Queria fazer uma coisa não lu-

crativa e dar bolsas de estudo para que pes-

soas e representantes de países subdesen-

volvidos também beneficiassem."

funtou uma série de especialistas na área,

ex-chefes de protocolo da Comissão

Europeia, Nações Unidas e Parlamen-

to Europeu incluídos (falam-se 27 lín-

guas na escola e há professores e pa-
lestrantes de 39 nacionalidades), e, em

2010, abriu a ISPD. Além de dar forma-

ção protocolar aos chefes de gabinete
de vários governos - "Estive um ano em Ti-

mor, a montar o departamento de protoco-
lo do Ministério dos Negócios Estrangeiros"

-, também trabalha com instituições (como

o Tribunal Penal Internacional), empresas

privadas (como a Audi, BM W e Real Madrid)

e várias classes profissionais (como diplo-
matas, advogados e jornalistas).

"Expostos à diferença, cometemos erros.

Há mal-entendidos, estragam-se contratos,

perdem-se milhões de euros só porque as

pessoas não têm a mesma cultura", explica
Inês. Para ela, há coisas básicas: os japone-
ses ofendem-se se alguém leva advogado

para o arranque de uma negociação; os ale-

mães não têm rodeios; os indianos dizem

que sim a tudo e os chineses são susceptí-
veis ao amarelo. O seu objectivo? "Destruir as

fronteiras entre os povos" partilhando este co-

nhecimento. A começar já: "O amarelo, que
era a cor do imperador da China, hoje é vis-

to como um ataque ao governo chinês, por-
tanto se o Governo está a patrocinar um even

to, não convém ter lá nada dessa cor." •






