
Inovação, a chave para
quem quer faturar mais

Estudo do Ipea revela que as empresas inovadoras chegam a faturar 30% acima das
concorrentes, têm maior lucratividade e exportam mais

P
ara fazer frente à concorrência que
quase sempre joga os preços para
baixo e para fugir dos produtos e
serviços que em pouco tempo são

imitados, melhorados e até mesmo ultrapas-
sados, as empresas investem cada vez mais
em inovação. Quem partiu para esse cami-
nho, mesmo sabendo que às vezes os resul-
tados demoram a chegar, não tem do que
reclamar. Um estudo do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) com grupos
que respondem por 90% do Produto Interno
Bruto (PIB) industrial mostra que as empre-
sas inovadoras chegam a faturar 30% acima
das concorrentes, têm maior lucratividade,
exportam mais e pagam melhores salários.

De acordo com o estudo, apenas 1,7%
das 72 mil empresas pesquisadas investe 3%
do faturamento anual para inovar e dife-
renciar seus produtos. Considerada a "nata"
do setor industrial, essas empresas desem-
bolsam anualmente R$ 1,9 bilhão somente
em pesquisa e desenvolvimento interno.

A maior parte das empresas - 77%, ou
55,4 mil - aplica apenas 0,39% de suas re-
ceitas (cerca de R$ 200 milhões) em novas
tecnologias sem diferenciar seus produtos.
O resultado é uma produtividade menor. O
restante - 15,3 mil companhias - opera com
produtos padronizados e desembolsa 0,99%
do faturamento (cerca de R$ l ,6 bilhão) para
estratégias voltadas para a redução de cus-
tos, em vez de criação de valor.

Baseado no estudo, o presidente do Ipea,
Glauco Arbix, diz que as chances de expor-
tação das empresas que inovam e diferen-
ciam produtos são 16% maiores em relação
às concorrentes. Elas também conseguem ven-
der para o exterior os produtos com adicio-
nal de 30% nos preços em relação às demais.
Como obtém resultados melhores, pagam sa-
lários 23% acima das empresas que não atu-
am com produtos diferenciados. Os funcio-
nários têm acesso à formação qualificada e
permanecem mais tempo no emprego.

Considerado o mais amplo diagnóstico já
feito para analisar a competitividade da in-
dústria brasileira, o estudo servirá de subsí-
dio à Câmara de Política Econômica e aos
ministérios da área na busca de ações de
incentivo à pesquisa e desenvolvimento. É,
também, um importante instrumento para a
política industrial do governo, que prevê o

aumento das exportações, principalmente de
produtos com alto valor tecnológico.

Para Arbix, o baixo índice de empresas
inovadoras mostra que as demais devem re-
ver seus conceitos. Segundo ele, se o País
conseguir ampliar o índice de empresas ino-
vadoras de 1,7% para 2,7% dará um grande
passo para mudar o patamar da indústria na-
cional, além de inserir o Brasil cada vez mais
no cenário internacional.

Um dado que surpreendeu os diretores
do Ipea é o de que as empresas nacionais

investem, em média, 45% a mais do que as
multinacionais em pesquisa e desenvolvimen-
to. Uma prova de que o empresariado brasi-
leiro entendeu que a corrida pela inovação
representa maior rentabilidade e posição
competitiva nos mercados local e mundial.

O estudo mostra, ainda, que 79% das in-
dústrias estrangeiras instaladas não são ino-
vadoras nem diferenciam seus produtos. A
explicação pode estar no fato de que elas
reproduzem no País o que as matrizes de-
senvolvem lá fora.

Círculo de crescimento

Em 2004, o Brasil bateu o recorde de
exportações (US$ 96,475 bilhões). As
vendas externas ampliaram-se 32% con-

tra uma previsão de 18,3% em comparação
a 2003. O saldo da balança totalizou US$
33.696 bilhões. Apesar disso, apenas 30%
dos produtos exportados foram de média
e alta intensidade tecnológica. A maior
parte (60%) foram de commodities (produ-
tos primários com grande participação no
mercado internacional, como café e algo-
dão) e produtos de baixo custo.

Esses números, de acordo com técni-
cos do Ipea. confirmam não ser um sonho
imaginar o Brasil galgando posições no
mercado mundial, se a inovação continuar

sendo disseminada. Mas para o presidente
do Ipea, Glauco Arbix, a ampliação das
exportações vai além da discussão cambi-
al. "Ela existe porque somos prisioneiros
do curto prazo", enfatizou, ao dizer que o
Brasil tem estrutura e capacidade para
modificar o perfil de sua indústria e criar
um círculo de crescimento.

Essa modificação passa pela inovação.
Um bom exemplo é dado pela Alpargatas,
dona da marca Havaianas. Com modelos
que vão de sandálias simples coloridas às
revestidas de pérolas, e com uma compe-
tente rede de distribuição em vários paí-
ses, o produto tornou-se sucesso interna-
cional.
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Cuidado para não jogar
dinheiro fora

S
e a inovação passou a ser uma preo-
cupação para empresas que querem
manter a margem de lucro, um estu-
do da consultoria Bozz Allen Hamil-

ton feito para a área de varejo mostra que
muitas delas estão jogando dinheiro fora.

Segundo a consultoria, um dos erros mais
comuns é o investimento em demasia em
pesquisa e desenvolvimento (P&D). A Levi
Strauss, fabricante norte-americana de jeans,
de acordo com a revista "Exame", é exem-
plo desse desperdício. No final da década
de 90, ela enfrentava queda nas vendas - a
receita caíra de US$ 7,1 para USS 5.1 bilhões,
em quatro anos. Para sair da crise, a empre-
sa resolveu apostar no desenvolvimento de
novos tipos de calças. Além de não surtir o
efeito desejado, as vendas despencaram. Re-
sultado: a receita caiu para USS 1,8 bilhão e
a empresa teve prejuízo de US$ 40 milhões.

De acordo com o estudo, denominado
"Lições da Inovação", as empresas que se
deram bem - tiveram o retorno de US$ 3
para-cada dólar investido - foram as que gas-
taram menos: 4,8% da receita. Para as que
dispenderam 5,9% da receita, o retorno foi
de US$ 2 para cada dólar investido. A expli-
cação para as que alcançaram o sucesso é

que elas enfatizaram a análise do mercado,
acelerando o tempo de preparação do pro-
duto e o planejamento de Marketing.

O estudo sugere que um bom modo de
investir em inovação é alinhar o processo à
estratégia geral da companhia. Investir em
novas tecnologias deve ser um ato de em-
presas desbravadoras, casos da Nike (fabri-
cante de artigos esportivos) e da Apple (fa-
bricante de microcomputadores). Há os ca-
sos de empresas que seguem as líderes e
copiam com rapidez seus principais produ-
tos; há, também, as que procuram estar sem-
pre em sintonia com seus clientes, desen-
volvendo produtos conforme suas necessi-
dades.

Outra estratégia que pode render bons
frutos é a "inovação aberta". Consiste em pro-
curar idéias dentro e fora da companhia e em
gastar pouco com projetos até que um se
mostre eficiente. Esse tipo de estratégia per-
mite parcerias com empresas que nada têm a
ver com o negócio principal. A Procter & Gam-
ble, por exemplo, desenvolveu um creme den-
tal com ação branqueadora com a parceria
da Kodak, cujo interesse estava nos proces-
sos de branqueamento necessários na pro-
dução de papéis para revelação de filmes.

O estudo esclarece que a inovação não
termina com a fabricação de um novo pro-
duto. O segredo do sucesso está em melho-
rá-lo constantemente. Nesse processo, qual-
quer falha pode ser fatal.

De acordo com o estudo, entre as em-
presas que sofreram quedas de vendas por
terem tentado se reinventar, 9% levaram mais
de cinco anos para recuperar-se; 46% sim-
plesmente desapareceram.

Mais amplo que a criatividade

A
diferença entre uma empresa líder
: uma não líder está no grau de in-
tegração entre as áreas de negócios
e tecnologia, Marketing, pesquisa

e desenvolvimento (P&D) e finanças. Se as
pessoas de diferentes departamentos não
falam a mesma língua, a empresa conseqüen-
temente pode sofrer uma pane e ter proble-
mas na hora de gerenciar a inovação. A afir-
mação foi feita pelo consultor norte-ameri-
cano Ronald Jonash, principal executivo da
Innovation Management Inc, empresa nor-
te-americana especializada em inovação e ge-
renciamento humano, em entrevista ao jor-
nal paulistano "Valor Econômico", em recente
visita ao Brasil.

Segundo ele, quando ocorre falta de co-
nexão entre a área de tecnologia e a de ne-
gócios, fica difícil administrar a inovação. Isso
significa que a empresa vai falhar no futuro
porque não terá como responder às mudan-
ças do mercado, ao dinamismo da indústria,
à chegada de multinacionais, às novas tec-
nologias e à globalização.

Para o consultor, no passado as empre-
sas enfrentavam o desafio do crescimento
por meio de cortes de custos ou fusões. Com
o esgotamento desses modelos, a saída pas-
sou a ser a inovação. No entanto, ele adver-
te que a definição do termo é mais ampla do
que criatividade. Tem a ver como criar valor
e como capturar esse valor. "Em vez de sa-
ber se um determinado projeto ficou pronto
no prazo e de acordo com o orçamento, é
mais importante ter noção do valor que ele
criou em toda a cadeia: desde a concepção
do produto ou serviço até o cliente. Essas
métricas servem para recompensar as pes-
soas de acordo com a criação de valor, e
não simplesmente por concluir as tarefas no
tempo previsto", enfatizou.

Entende, também, que o sucesso da carrei-
ra de um profissional está diretamente relacio-
nado à inovação e como ela (carreira) é con-
duzida dentro da empresa. Acredita que as
companhias deveriam selecionar as pessoas ca-
pazes de construir uma ponte entre o modelo
atual e o desejado. "Essas pessoas deveriam

ser preparadas desde a universidade, do início
de sua carreira, assim como em seu desenvol-
vimento no curso do crescimento dentro das
empresas", disse, ao afirmar que esse é o pon-
to crítico que as empresas brasileiras precisam
desenvolver para chegar à liderança.

Posição de destaque
Ao passar por Curitiba (PR) para partici-

pou de um simpósio sobre gestão da inova-
ção tecnológica, Jonash disse ser um otimis-
ta em relação às economias emergentes em
geral. "Em termos de inovação, o Brasil está
numa posição melhor que os demais países",
afirmou. O que faz o consultor pensar dessa
maneira são os recursos naturais do País, ex-
tremamente valiosos, a população e a força
de trabalho mais educadas, o acesso ao mer-
cado global mais facilitado, uma cultura com
diversas conexões étnicas, o que o torna muito
parecido com os Estados Unidos e bem dife-
rente de países "fechados" como a Coréia,
Cingapura e a índia.
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