
  OS ELEITOS 
A criatividade da indústria

apenas engatinha no Brasil,
mas o lançamento de novos
produtos passa a dominar
a disputa por mercado

dores sociais equiparáveis aos de países ocidentais
avançados. O grande abismo a dividir os dois mun-
dos era o tecnológico, em especial a capacidade de
inovação. O lado ocidental estava prestes a entrar
em uma fase vibrante que resultaria na populariza-
ção do computador pessoal e na universalização da
internet. O lado comunista mergulhara na estagna-
ção criativa. A tensão produzida por esses extre-
mos seria uma das razões do colapso do mundo co-
munista. Desde então, a incapacidade de inovar
continua sendo fator determinante para o desmoro-
namento de impérios — não mais os políticos, mas
os empresariais. "A única fonte de lucro, a única
razão para investir em uma empresa é sua capaci-
dade de inovar e se diferenciar", resume o ameri-
cano Jeffrey Immelt, o principal executivo da Ge-
neral Electric (GE), a maior companhia do mundo
em valor de mercado (370 bilhões de dólares) e
uma das mais criativas.

Immelt afirma na frase acima que a capacida-
de de inovar é a única razão para,,investir em uma
empresa — não uma das razões, mas a única, re-
pita-se. Essa ênfase não é despropositada. A histó-
ria econômica recente está crivada de vítimas da
incapacidade de criar. Em certos segmentos da
economia, como o de tecnologia digital, a produ-
ção de riqueza flui diretamente da inovação radi-
cal — e não mais simplesmente do aperfeiçoa-
mento de técnicas e produtos já conhecidos. Há
muito o termo inovação deixou de significar um
estalo de gênio que produz um item campeão. Tor-
nou-se um conceito multidimensional, que inclui
gestão, distribuição, marketing, design — e, por-
tanto, saiu do gueto da tecnologia para ser o ingre-
diente vital para o crescimento dos mais diversos

uando o império comunista desmoronou,
no começo dos anos 90, alguns países do
bloco soviético, especialmente a antiga
Alemanha Oriental, apresentavam indica-
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setores econômicos. VEJA oferece aqui
uma avaliação da capacidade inovadora
do mundo empresarial brasileiro feita
por reportagens e pesquisas próprias e
de institutos. O quadro que emerge dos
estudos, embora longe de ser satisfató-
rio, tem algumas gratas (e, infelizmente,
raras) surpresas positivas.

E rninguadíssimo o número de in-
dústrias que promovem inovações para
o mercado no país. A segunda Pesquisa
Industrial de Inovação Tecnológica

(Pintec), divulgada no fim de junho pe-
lo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostrou que apenas
177 companhias brasileiras fizeram
inovações de impacto mundial entre
2001 e 2003. Para piorar, as empresas
brasileiras investem cada vez menos na
área de pesquisa e desenvolvimento
(P&D), crucial para promover a cone-
xão dos neurônios corporativos. A au-
sência da faísca criativa colabora de
forma decisiva para empurrar o país,



que tem a 14a maior eco-
nomia do planeta, para a
51a posição no ranking
global de competitividade.

Mas há novidades in-
trigantes (e instigantes) no
levantamento — o mais
completo estudo do gêne-
ro no país. Houve um leve
crescimento da taxa de
inovação no Brasil — ape-
sar da queda nos investi-
mentos em P&D. Entre
2001 e 2003, último perío-
do estudado, 33,3% das
empresas industriais com
mais de dez funcionários
promoveram algum tipo
de inovação — quer de
produto, quer de processo.
No triênio anterior, entre
1998 e 2000, o porcentual
foi de 31,5%.

O interessante é que a
taxa foi puxada para cima
exclusivamente por causa
da atuação de companhias
minúsculas, com no máxi-
mo 49 funcionários. Nos
outros segmentos analisa-
dos pelo IBGE, com base
no número de empregados, houve retra-
ção do indicador. Entre as firmas com
250 a 499 trabalhadores, por exemplo, o
tombo do índice foi gigantesco: quase 9
pontos porcentuais, passando de 56,8%
de empresas inovadoras entre 1998 e
2000 para 48% entre 2001 e 2003. Ou-
tra informação relevante é que a criação
aumentou mais em produtos do que em
processos de produção. Ou seja, deu-se
da porta da fábrica para fora.

Quem analisa os novos dados é a

economista Mariana Rebouças, respon-
sável pela Pintec, do IBGE: "A pesquisa
indica uma mudança no patamar da
competitividade da indústria brasileira.
Em vez de concentrar todo o esforço em
cortar custos e alterar processos de pro-
dução, a tendência é ganhar mercado di-
ferenciando produtos", diz. "O fato de
as pequenas empresas terem puxado a
taxa de inovação para cima, mesmo que
preponderantemente copiando produtos
já existentes no mercado, mostra que a
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base da pirâmide da indústria está bri-
gando para se renovar.'" O problema é
que as pequenas empresas não têm mui-
ta bala na agulha para bancar pesquisas,
por isso freqüentemente lançam imita-
ções. Elas representam novidades para
as companhias, mas não para o merca-
do. Na verdade, a criação de produtos t
processos industriais novos no mercado
nacional caiu entre 2001 e 2003 em re-
lação ao período de 1998 a 2001.

São muitas as razões pelas quais as
médias e grandes empresas, as maiores
responsáveis pelos investimentos em
P&D, pisaram no freio da criatividade.
A principal é a incerteza quanto ao futu-
ro. Uma breve cronologia do período
estudado pelo IBGE na nova Pintec, en-
tre 2001 e 2003, mostra a dimensão dos
entraves. Março de 2001 trouxe o auge
da crise argentina e junho, o apagão
energético. Setembro amplificou incer-
tezas globais com os atentados nos Es-
tados Unidos. A volatilidade do câmbio

fez-se regra em 2002, e o Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro avançou frágil
0,5% em 2003.

Para conhecer as dificuldades enfren-
tadas hoje pelo empresariado para lançar
novidades no mercado, VEJA ouviu um
seleto grupo de cinqüenta empresas bra-
sileiras, de todos os tipos e portes, classi-
ficadas por especialistas entre as mais
inovadoras do país. Elas representam um
seleto grupo que, mesmo diante de tur-
bulências, tenta manter o investimento
em novas criações para o mercado. A lis-
ta de queixas é encabeçada por itens co-
mo carga tributária e juros. "Hoje, para

uma indústria do setor
têxtil sobreviver, é pre-
ciso criar novidades e
ser global. Mas não é
fácil competir com chi-
neses e indianos, que
podem investir mais,
pois pagam menos im-
postos", diz Gil Kars-

ten, da tecelagem catarinense Karsten. A
companhia, que fatura 350 milhões de
reais por ano, participa de pesquisas com
a Embrapa, testando o uso industrial de
fios de algodão naturalmente coloridos.

A Pintec também quis saber dos em-
presários quais os obstáculos para a ino-
vação. Pela ordem, foram citados pro-
blemas como custos elevados para ino-
var, riscos econômicos excessivos e es-
cassez de fontes de financiamento. A
pesquisa constatou ainda que, no Brasil,
as grandes indústrias são as que têm
acesso a recursos oficiais para atividades
inovadoras. E grande parte delas até dis-
pensa a verba pública. "É muita burocra-
cia para pouco dinheiro, e não vale a pe-
na esperar pelo governo", diz Nestor de
Castro Neto, presidente da Voith Paper
para a América do Sul. A companhia,
uma multinacional com sede na Alema-
nha, fabrica máquinas para o setor de ce-

94 6 de julho, 2005 veja



lulose. A filial brasileira foi eleita no
grupo a referência internacional em pes-
quisa para equipamentos de produção de
papel toalha e higiênico, por exemplo.

Na tentativa de estimular criações, o
governo brasileiro lançou a Lei de Inova-
ção, complementada pela chamada "MP
do Bem", a Medida Provisória n° 252.
Com as novas normas, a partir de 2006
as empresas poderão deduzir do imposto
de renda (IR) 180% do que gastam com
P&D. O incentivo chega a 200% se a
companhia registrar a patente do novo
produto. "O problema é que o alcance da
medida é muito pequeno, pois a dedução
vale para o IR, mas a maioria das empre-
sas no Brasil declara renda pelo lucro
presumido e pelo Simples", diz Maurício
Mendonça, coordenador de competitivi-
dade industrial da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI).

A timidez das medidas é acentuada
pela importância de inovar. Foi o aus-
tríaco Joseph Alois Schumpeter (1883-
1950) um dos primeiros economistas a
se debruçar sobre a relação entre inova-
ção e lucro das empresas. Schumpeter
criou a expressão "destruição criadora"
para descrever os surtos de mudanças
desencadeadas por criações revolucio-
nárias. Ele mostrou que a competição
achatava o lucro à medida que os con-
correntes baixavam o preço dos artigos
para conquistar a freguesia. Mas quando
alguém traz uma novidade para o mer-
cado ganha um prêmio extra por chegar
primeiro. Essa vantagem não dura para
sempre, pois tende a ser imitada num
ambiente em que há competitividade,

Existem dezenas de exemplos ine-
quívocos desse prêmio em milhares de
inovações, algumas verdadeiras su-
perstars da criatividade. Um desses ca-
sos é o iPod, da Apple. O aparelhinho
que reproduz música digital pratica-
mente ressuscitou a marca, comerciali-

zando mais de 15 mi-
lhões de unidades em
quatro anos. Gerou no-
vos negócios: um site le-
gal de venda de canções.
E mudou um mercado,
já que toda a concorrên-
cia foi atrás. Rádio, TV,
walkmen, videocassetes,
CDs, DVDs não tive-
ram impacto menor.
Em relação ao Brasil,
estudo publicado em ju-
nho pelo Instituto de
Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) mostrou
que as empresas inova-
doras conseguem produ-
zir 2,7 vezes mais usan-
do a mesma quantidade
de matéria-prima. Ob-
têm ainda 7,4 vezes
mais produtividade no
trabalho, alcançam pre-
ços até 30% maiores
para seus produtos e
têm 16% mais chance
de exportar. Os benefí-
cios também se esparra-
mam: trabalhadores de
empresas inovadoras
ganham até 23% mais
do que os empregados
de firmas estagnadas. É
evidente que nem todos
vão lançar iPods, walk-
men, videocassetes, rá-
dios e TVs a toda hora. Mas inovar
continuará sendo o fator decisivo entre

DOCE ALGODÃO
As pesquisas da Embrapa para o
melhoramento de espécies coloridas de
algodão começaram em 1992. Esses fios
já existiam, mas não eram resistentes aos
equipamentos de tecelagem modernos.
Entre 2000 e 2003, o braço da entidade
em Campina Grande (PB), a Embrapa
Algodão, apresentou as variedades
marrom e verde. Em março de 2005,
criou mais duas espécies de cor
marrom-avermelhada, "Outros países
têm pesquisas semelhantes, mas os
testes mostram que as fibras brasileiras
são de melhor qualidade", diz Luiz Paulo
de Carvalho, chefe de P&D da Embrapa
Algodão. "O algodão colorido pode
revolucionar o mercado têxtil", diz Leoni
Pasold, coordenador de P&D da
tecelagem catarinense Karsten, que
testou o produto. O algodão colorido
tem preço até 30% maior no mercado
e dispensa tingimento.
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a vitória e o fracasso.

Carina Nticci, Leandro Steiw,
Leandro Beguoci e Betina Moura

Fonte: Veja, ano 38, n. 27, p. 90-95, 6 jul. 2005.




