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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 57, p. 28-38, set. 2005.
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Origem das Marcas", o último
livro escrito pelos dois (veja na
seção "Livros" desta edição). E
justificam esse pensamento com
exemplos. A Nike inventou o
mercado de calçados para vários
esportes. A Red Bull não se
tornou uma grande marca
correndo atrás do mercado de
bebidas energéticas. Até então,
calçado era calçado e bebida era
bebida. Uma descoberta em si
não precisa ser grandiosa, mas o
resultado dela, sim. Inovação
sem aplicação não é nada.
As pessoas certas, no momento
ideal, visão e um plano
estratégico são essenciais para
que algo seja realmente
inovador. Uma pesquisa
mundial sobre o tema,
conduzida pela consultoria
Arthur D. Little, com mais de
800 empresas, aponta que,
depois do foco em redução de
custos e aumento dos lucros, a
maioria das companhias
ampliou seus esforços em
inovação. As líderes em seus
segmentos ou mercados, revela
o levantamento, são aquelas
que, além de terem grandes
idéias, conseguem manter uma
metodologia e política

sistemáticas de inovação. Mais:
25% das empresas indicadas
como inovadoras são as
que conseguem administrar
e gerenciar as ações de
inovação. Ou seja, gestão,
execução e inovação são
conceitos inseparáveis.

Ainda segundo o estudo, o
retorno sobre o investimento
chega a ser dez vezes maior
nas companhias que investem
em inovação, o Ebitda é
superior, assim como o volume
de vendas, mostrando que a
inovação está diretamente
atrelada aos resultados
financeiros das companhias. EL
impulsiona lucratividade e
ambas andam de mãos dadas.

Ah! O Brasil
Mas se é consenso no

mundo que a inovação é
necessária, na realidade
brasileira ela ganha aspectos
bem peculiares. Desde a
abertura de mercado, no início
da década de 90, as empresas
nacionais são obrigadas a
trabalhar com a ameaça de
perder mercado para a
competitividade estrangeira.
Inovar é vital para as

Lucra antes de

juros, impostos,

depreciações e

amortizações

Inovação requer mais que uma boa
idéia. É preciso ter as pessoas
certas, no momento ideal, visão e
um plano estratégico para executá-la
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companhias verde-amarelas e
um bom começo é transformar
a dependência geral de estímulo
externo por uma atitude de
renovação vinda da própria
cultura interna. "O que há no
Brasil são determinados
esforços localizados. Não se
pode enxergar no País um

esforço inovador
consistente e
abrangente",
analisa David
Kupfer,
professor do
Instituto de

Economia e coordenador
do Grupo de Indústria e
Competitividade da UFRJ
(Universidade Federal do Rio de
Janeiro). Parece haver a falta de
compreensão que a inovação
vem junto com outras virtudes,
como a execução e rapidez (ou
timing do marketing, como
gostam os marqueteiros).
O IPEA - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada -
pesquisou cerca de 72 mil
indústrias, o equivalente a 90%
da produção industrial no País.
Desse total, apenas 1,7%
(1.200 companhias) conseguiram
reduzir os preços em 30%
quando comparados com
a concorrência porque
gastam um certo tempo no
desenvolvimento de produtos
que agreguem valor e
sejam diferenciados.

O estudo do IPEA aponta
também que um outro grande
grupo, formado por cerca de



15 mil organizações, investe em
inovação apenas para reduzir
custos dos mais variados, sem
necessariamente trazer algo
novo e diferente. O restante das
empresas - aproximadamente
77% das pesquisadas -
simplesmente não aplica
recursos em inovação, o que
mostra um dado alarmante.

Há quem garanta que se a
pesquisa fosse uma simples
pergunta sobre inovar ou não, o
resultado seria diferente. "As
pessoas sabem que inovação é
importante, mas vemos poucas
coisas práticas acontecendo", diz
o coordenador do Centro de
Empreendedorismo e Inovação
da Business School São Paulo,
Marco Gregori. Ou seja, como
muitos desconfiam, o
empresário brasileiro médio
adora um discurso, mas não é
adepto de executar uma idéia.

Outra característica nacional
é a falta de dinamismo para
liderar mudanças. Em geral, a
empresa brasileira corre atrás
das outras ou pensa em inovar
somente quando a situação está
para lá de sufocante. De acordo
com a Pesquisa Industrial de
Inovação Tecnológica - Pintec,
realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), com apoio da
Financiadora de Estudos e
Projetos do Ministério da
Ciência e Tecnologia (Finep),
entre 1998 e 2000 predominaram
inovações só em processo. Já nos
anos 2001 a 2003 inovar
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produto e processo foi o que
prevaleceu. As atividades com as
maiores taxas de inovação no
período foram as de fabricação
de máquinas para escritório e
equipamentos de informática
(71,2%), fabricação de material
eletrônico básico (61,7%) e
fabricação de automóveis,
caminhonetes e utilitários,
caminhões e ônibus (57,5%). Já
o esforço inovativo (despesas
com inovações em relação à
receita líquida de vendas) da
indústria foi de 2,5%, com
apenas oito das 32 atividades
pesquisadas registrando
aumento nesse indicador.

Em relação a 2000, a maioria
das atividades industriais
diminuiu seu esforço inovativo.
Oito registraram crescimento,
sendo três nas primeiras
posições: fabricação de outros
equipamentos de transporte (de
5,9% para 8,6%); fabricação de
máquinas para escritório e
equipamentos de informática
(de 3,1% para 5,5%) e
fabricação de material
eletrônico básico (de 4,0% para
5,2%). As outras cinco, com
porcentuais abaixo da média da
indústria (2,5%), são de
médio-baixo ou baixo
dinamismo tecnológico:
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confecção de artigos do
vestuário e acessórios (2,3%);
preparação de couros e
fabricação de artefatos de couro,
artigos de viagem e calçados
(2,1%); fabricação de coque,
álcool e elaboração de
combustíveis nucleares (1,9%);
indústrias extrativas (1,6%) e
fabricação de bebidas (1,3%).

"Isso mostra que a inovação
cresceu um pouco, mas os
gastos com inovação não. As
inovações da última pesquisa

apresentam um caráter mais
defensivo, para manter ou
segurar a posição no mercado",
avalia Cristiane Martins, técnica
contratada do IBGE para o
levantamento. De acordo com
a especialista, os números
foram influenciados pelas
condições macroeconômicas
do ano de 2003, que foi ruim.
"Buscou-se a melhoria dos
produtos, provavelmente
para competitividade e houve
também muita preocupação
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com a questão ambiental", diz.
Os dispêndios ocasionais
das empresas com pesquisa e
desenvolvimento, que já eram
reduzidos em 2000 (10,0%),
passaram a representar 6,3%
do gasto total da indústria,
minguando para cerca de
l % na faixa das empresas
com 500 ou mais
pessoas ocupadas.

Em 2000, cerca de 31,4 mil
pessoas dedicavam-se
integralmente e 32,9 mil
parcialmente à atividade de
P&D. Em 2003, o número de
pessoas em dedicação exclusiva
se elevou ligeiramente para
32,6 mil, mas o número de
profissionais em dedicação
parcial decaiu para 19,4 mil.
Isso moldou um novo quadro
em 2003, no qual as pessoas
com dedicação exclusiva à
atividade de P&D passaram a
prevalecer na média das
empresas industriais, como
também nas empresas com
cem ou mais empregados.

Além disso, em 2000, mais
de 79% das empresas admitiam
que faziam inovação para
manter sua participação no
mercado (79,6%), ou ampliá-la
(71,0%), ou para melhorar a
qualidade de seus produtos
(78,3%). Em 2003, o impacto
mais mencionado pelas
empresas foi a melhoria da
qualidade dos produtos
(63,5%), seguido de
manutenção (61,0%) e
ampliação (53,0%) da
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participação da empresa no
mercado; aumento da
capacidade produtiva (52,9%)
e da flexibilidade da
produção (43,3%).

Mais uma vez a relação
com faturamento apareceu na
pesquisa. Para 21,2% das
empresas, as inovações de
produto pesam até 10% no
faturamento. Para 40,4% das
empresas, o produto novo
representa entre 10% e 40%
da receita e para 38,4% o peso
é superior a 40%. Em 43,5%
das empresas pequenas (com
dez a 49 pessoas ocupadas),
os produtos novos representam
uma maior participação no
faturamento, enquanto que,
em 16,7% das empresas
maiores (com mais de
250 pessoas ocupadas), as
inovações correspondiam a
mais de 40% dos lucros. No
geral, as organizações
nacionais preferem investir
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sobrevivência em curto prazo.
O custo do capital também
prejudica ações que possam
ser consideradas inovadoras
e deixam estacionados os
orçamentos destinados à
pesquisa e ao desenvolvimento.
Mais: nos outros países, a
maioria responsável por centros
de pesquisa e inovação é de
cientistas e doutores em geral.
Por aqui, esse público acaba
enclausurado dentro das
universidades e restritos à
escassez de dinheiro para
projetos mais ousados. Seria
ingenuidade achar que o
Brasil, que investe menos de
1% do PIB (Produto Interno
Bruto) em pesquisa e
desenvolvimento, poderia
liderar transformações.
Ficamos a reboque de
iniciativas isoladas, como citou
Kupfer, professor da URFJ.

De acordo com ele, as
inovações científicas e

"A situação hoje é bem mais
favorável que há dez anos,
mas essa melhoria vem muito
devagar e vai depender de
uma política tecnológica muito
bem feita", diz. Gregori,
da Business School São Paulo,
vai mais longe. "O Brasil
adotou uma linha de inovação
que permeia o estudo
acadêmico, e esse conhecimento
gerado dentro da universidade
não mantém conexão com
resultados práticos. Muitas
das idéias boas geradas
dentro do ambiente
universitário acabaram
não dando o resultado
esperado", diz.

Segundo o estudo do
IBGE, três problemas mais
apontados pela empresas que
inovaram eram econômicos:
elevados custos da inovação
(79,7%), riscos econômicos
excessivos (74,5%) e
escassez de fontes de
financiamento (56,6%).

Isso não significa que as
empresas brasileiras não
tenham capacidade criativa.
Ao contrário, o brasileiro
é bastante conhecido
por sua fértil imaginação
e jogo de cintura.

A situação brasileira hoje é
mais favorável à inovação, mas a
melhoria vem devagar e dependerá
de uma boa política tecnológica
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tecnológicas, que requerem
um tempo maior de
maturação e retorno,
não são possíveis no
Brasil por conta da
falta de recursos
financeiros, estrutura

e sente capacitada.

e aplicar recursos na



Cheiro de vinho
Tecnologia, enologia e foco no negócio foram os ingredientes
da inovação de O Boticário, que bateu recordes de venda

A combinação entre vinho e
perfume pode soar estranha em
um primeiro momento. Mas a
união dessas duas artes tornou-se
um dos casos mais famosos de
inovação no Brasil pelas mãos do
O Boticário. O presidente da
companhia especializada em
perfumaria e cosméticos, Miguel
Krigsner, em um passeio por
vinícolas no Chile, acreditou na
reprodução do aroma do vinho
Malbec durante a maceração em
tanques de carvalho.

Mas não passou apenas pela
idéia. Para que o produto, que
leva o mesmo nome da bebida,
chegasse ao mercado, além de
pesquisa, foram necessários
investimentos de 3,2 milhões de
reais e uma adaptação no processo
de fabricação que resultou na
criação de um espaço reservado e
único na fábrica para acondicionar
os barris de carvalho francês para
a produção do perfume. O
Boticário não inovou somente
em tecnologia, mas reuniu a
experiência de um enófilo, um
aromista e um perfumista. A
fragrância é produzida tendo
como base o álcool vínico (obtido
pela destilação do vinho),
macerado em tanques de

Israel Feferman
Inovação é estratégica

e está no DNA
do O Boticário

empresa. Não é para
menos. Em média, 2,7%
da receita do O Boticário é
investido em pesquisa e
inovação. A empresa utiliza três
classificações para o que é novo,
mas considera todas importantes:
incrementai (extensão de linhas
de produtos já existentes), radical
(alterações agressivas) e
transformacional. "Sem dúvida,
as radicais e transformais são
mais difíceis de serem copiadas,
envolvem patentes e criam
distanciamento do concorrente
de uma forma mais sustentável",
avalia Israel Feferman, diretor de

pesquisa e inovação
do O Boticário.

E o sucesso
com o produto
trouxe mais
novidades. Com
inspirações em
uma deusa
grega que,

segundo diz a lenda,
ensinou a Baco a arte dos vinhos
- a empresa lançou este ano o
Rhea. A essência tem influência
direta dos vinhos brancos e
também traz em sua formulação
o álcool vínico. O diferencial,
dessa vez, ficou por conta da
utilização da água de rosas na
composição. A rosa, conhecida
como a guardiã das videiras, é
plantada próxima às parreiras
para indicar a presença de pragas,
alertando o vinicultor que seu
vinhedo corre perigo. A água de
rosas é bastante usada na
indústria cosmética em cremes,
loções e sabonetes, mas nunca
esteve presente na composição
de perfumes. "As vendas vão
muito bem e esperamos que
obtenha o mesmo sucesso do
Malbec", afirma Feferman. O
Boticário já depositou 13 patentes
nos últimos três anos e deve
fechar 2005 com 15 registros.
"A inovação é estratégica e está
no DNA do O Boticário".
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carvalho francês, os
mesmos utilizados
na fabricação dos
vinhos nobres.

Em apenas cinco
meses, o perfume
Malbec (nome de uma
das mais famosas uvas
viníferas) vendeu mais
de um milhão de unidades
e bateu recordes da

B2B
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Continuidade
para o sucesso
Ampliação da operação B2B com produtos para consumidor final fez da
Serasa um novo sucesso, para um novo momento de mercado
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No início de setembro, o
governo enviou ao Congresso
Nacional o projeto que pretende
criar o cadastro positivo de
consumidores. A proposta é
fazer com que os bancos de
dados reúnam não somente
informações negativas sobre os
consumidores, como ocorre hoje,
mas dados de créditos realizados
e pagamentos efetuados. A
Serasa vem desenvolvendo e
aperfeiçoando um modelo
semelhante a esse desde 1993. O
projeto só não foi colocado em
prática porque entra em conflito
com alguns artigos do Código de
Defesa do Consumidor, o que
acaba por tornar o sistema
economicamente inviável.
"Basta resolvermos esse
problema e o sistema entra no
ar no dia seguinte", confirma
Elcio Aníbal de Lucca, presidente
da Serasa. Segundo ele, a maior
conquista foi ter criado um
ambiente propício e que
estimule a inovação. A política
de inovação adotada pela Serasa
tem feito a diferença. A empresa
fornece respostas em tempo real
a mais de 3,5 milhões de
consultas por dia feitas por cerca
de 300 mil empresas-clientes

Elcio Aníbal de Lucca
Inovação deve
ocorrer primeiro na
cultura da empresa

diretas ou indiretas. Considerada
uma das maiores empresas do
mundo em análises e
informações para decisões de
crédito e apoio a negócios,
também fornece certificados
digitais - foi uma das primeiras
autoridades certificadoras
privadas homologadas pela
ICP-Brasil - e foi pioneira na
certificação BS 7799, que diz

respeito à gestão da segurança
da informação. Com tudo isso,
qualquer empresa que trabalhe
com informações para pessoas
físicas ou jurídicas, segurança
e autenticidade é foco de negócio
da Serasa. Quando o projeto
de cadastro positivo entrar em
operação comercial, também os
consumidores finais serão
alvo da Serasa.

E essa relação com a inovação
vem de tempos. Primeiro
vislumbrou que o mercado de
análise de crédito seria grande —
como é hoje - no Brasil. No
início de 1991, aplicou um novo
modelo de gestão, conhecido
como Foco Matricial Bipolar,
desenvolvido pelo presidente da
empresa. A idéia é avaliar o
presente e o futuro. Cada área
da companhia conta com dois
diretores: um cuida da operação,
da rotina, o outro responde
por questões de inovação.
Além disso, os cerca de
2.100 colaboradores participam
do planejamento estratégico.
"Inovação é um processo
difundido dentro da empresa.
Não é uma pessoa na
sala descobrindo novidades",
diz Lucca.



Gigantes inovado
Mesmo os grandes players de tecnologia
não deixam de pensar em inovação o tempo todo

Outros gigantes vêm
tentando imprimir esforços para
se tornarem cada vez mais
competitivos. Afinal, nos
próximos anos, a diferenciação
estará na capacidade de inovar.
Em 2004, a matriz da EDS criou
o "Programa Innovation Wave",
grande projeto de treinamento
que envolve campanhas de
endomarketing motivacional e
diversos workshops com os
clientes para a disseminação de
conhecimentos tecnológicos,
tendências e aplicações.

Por meio de um comitê
formado por membros da EDS e
dos clientes, a empresa identifica
as idéias mais inovadoras do mês,
do trimestre e do ano. O objetivo
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é tornar a organização mais ágil,
identificando idéias que gerem
Só no ano passado, o comitê
recebeu 140 idéias. Dessas, 30
foram executadas até dezembro,
com retorno de mais de 1.000%
sobre o investimento nas
campanhas do programa,
resultados. Segundo Solange
Carvalho, diretora de negócios da
EDS Brasil, um dos clientes
conseguiu um ganho de cerca de
meio milhão de reais a partir de
uma idéia da companhia.

A EDS ainda utiliza o modelo
de meritocracia. Ou seja, premia
para incentivar os colaboradores
a serem inovadores. "Isso não
será para sempre. O ideal é que a
inovação se torne um processo
natural da organização".

Outra que já há alguns anos
vem apostando em um conceito
diferente é a Sun Microsystems.
A empresa encara o Network
Computing (computação em
rede) como evolução natural do
mercado. Porém, acredita que a
quebra de paradigmas esteja no
conceito de utility computing.
Assim, trouxe ao mercado o
NetConnect, agente Java que faz
uma varredura de hora em hora
nos servidores para medir o
percentual de utilização de uso
de cada um. Dessa forma, o
cliente paga pelo uso. "Não existe

Ersio Delia Libera
Quebra de paradigmas
está em utility computing

nenhuma empresa utilizando
determinada aplicação 100% o
tempo todo", diz Ersio Delia
Libera, diretor de
desenvolvimento de negócios da
Telecom & Mídia da Sun para
América Latina. "Pelo modelo
tradicional, o cliente paga o preço
do servidor utilizado no todo",
afirma.

Já existe um piloto sendo
realizado com a Telefônica
Espanha e, em breve, o modelo
chegará ao Brasil. Para o
mercado residencial a Sun está
investindo no desenvolvimento
de um set top box multiple-play,
para oferecer voz, dados, vídeo
e mobilidade. Como se não
bastasse, recentemente abriu
o código fonte do Solaris e
está trabalhando com
servidores que rodam Unix,
Linux e Windows.




