
As melhores do Brasil
Conheça as empresas
que mais estimulam
o empreendedorismo
e a inovação no Brasil
— e saiba como
elas chegaram lá
Mauro Silveira

AMASA ANTIGA MULTIBRÁS DA
Amazônia — é a campeã da edição
2006 do Ranking de Empreende-

dorismo Corporativo, criado pelo Instituto
Brasileiro de Intra-Empreendedorismo
(IBIE) e publicado pela segunda vez com
exclusividade por EXAME. A empresa,
com sede em Manaus, foi a que mais se
destacou entre as 267 inscritas na pesqui-
sa que identificou as companhias mais bem-
sucedidas em estimular seus funcionários
a contribuir para o processo de inovação.
Além da Masa, outras cinco
empresas se mantiveram entre
as dez melhores na segunda edi-
ção do ranking: Serasa, Unimed
Vales do Taquari e Rio Pardo,
Tupy, Odebrecht e Algar. Pro-
mon, Brasilata, Siemens e Mi-
crosiga figuram pela primeira
vez na lista.

Para participar da pesquisa,
desenvolvida ao longo de 2005,
as empresas inscritas tinham
de preencher três pré-requisi-
tos: ter faturamento mínimo de
30 milhões de reais, mais de
100 funcionários e pelo menos
cinco anos de atividade. O processo de
avaliação envolveu várias etapas:

• Inicialmente, um grupo de funcionários,
escolhido de forma aleatória, respondeu via
internet a um questionário sobre três temas:
a disseminação da visão estratégica da em-
presa, os processos de trabalho e as recom-

Call center da Algar: entre os destaques

pensas dadas àqueles que contribuem para
a inovação. Permaneceram no processo as
companhias que tiveram adesão de pelo me-
nos 80% do total de pessoas selecionadas.

• Com base na análise dos questionários,
foram apontadas 44 semifinalistas. Essas
empresas receberam a visita de represen-

tantes do IBIE, que entrevistaram, em mé-
dia, três dos principais executivos.

• O IBIE também realizou, em cada em-
presa semifinalista, um seminário de 5 ho-
ras sobre empreendedorismo corporativo
para os funcionários. Ao final, eles respon-
deram a um novo questionário.

O ranking final foi elaborado com base
em cinco notas: a do primeiro e a do segun-
do questionários respondidos pelos funcio-
nários, a da capacidade de apreensão das
pessoas em relação ao conteúdo transmitido
no seminário, a da avaliação qualitativa das
entrevistas com os principais executivos e a
de um checklist respondido por eles no qual
constavam perguntas como: o que significa
inovar para sua empresa? O modelo de ges-
tão prevê formas de incentivo para os fun-
cionários que empreendem? "Muitas com-
panhias já entenderam que fomentar o espí-
rito criativo traz resultados tangíveis", afir-
ma Alexandre Souza, diretor-geral do IBIE. •
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Como a Masa
chegou ao topo
A empresa replica no Brasil o que os
japoneses fizeram nos anos 50: imbuir o
espírito da inovação em cada funcionário
Silvana Mautone

N OS DIAS 15 E 16 DE FEVEREI-
ro, Ulisses Tapajós Neto,
presidente da Masa, fabri-
cante de peças plásticas com
sede em Manaus, promoveu

uma reunião com os 800 operários dos três
turnos da fábrica. O objetivo era apresen-
tar uma proposta para trabalharem no do-
mingo, em troca de dois dias livres na se-
mana. Como em ano de Copa do Mundo
aumentam as vendas de televisores, alguns
clientes da empresa, como Philips, Gra-
diente e Semp Toshiba, estão ampliando a
produção. Para garantir o abastecimento,
a Masa, que fabrica as caixas plásticas das
TVs, precisa operar sete dias por semana
até novembro. Ulisses poderia ter delega-
do essa tarefa a algum gerente, mas ele não
abre mão de falar pessoalmente com os
funcionários. "É uma decisão que altera a
rotina familiar", afirma. "Muitos só con-
seguem ver os filhos aos domingos." Na
semana seguinte, a proposta foi aprovada
em assembléia por 98% dos trabalhadores.

O estilo de gestão baseado na comuni-
cação direta foi decisivo para colocar a
Masa — antiga Multibrás da Amazônia
— no topo do segundo Ranking de Em-
preendedorismo Corporativo do Instituto
Brasileiro de Intra-Empreendedorismo
(IBIE). "Trata-se de uma empresa hori-
zontal, com baixo nível de hierarquização,
o que é extremamente propício à partici-
pação dos funcionários", afirma Carlos Al-
berto da Silva Franco, diretor de conheci-
mento do IBIE. Segundo ele, o principal

diferencial da Masa é o grau atingido na
implementação de conceitos como lide-
rança descentralizada, valorização dos tra-
balhadores e engajamento da equipe. "Es-
ses temas fazem parte do dia-a-dia da em-
presa desde a década de 90", afirma Fran-
co. "São valores arraigados."

A Masa consegue bons resultados na-
quilo que o americano Gary Hamel, um
dos maiores especialistas mundiais em es-
tratégia, define como um dos aspectos mais
críticos para os negócios atualmente: a ino-
vação na gestão. Segundo Hamel, empre-
sas como General Electric, Procter & Gam-
ble e Visa conseguem promover melho-
rias constantes graças, entre outros fato-
res, ao profundo comprometimento de seus
funcionários. Nessas companhias, as pes-
soas sabem que mesmo simples mudan-
ças podem gerar vantagens significativas
— da redução de custos a benefícios in-
tangíveis, como melhorias no ambiente de
trabalho e mais satisfação do cliente.

O caminho percorrido pela Masa lem-
bra a trajetória de empresas em países co-
mo o Japão, que nos anos 50 apostaram
em fazer da melhoria contínua em suas fá-
bricas uma vantagem competitiva. Na Ma-
sa, a transformação na gestão teve início
com a chegada de Tapajós Neto, um ex-
gerente de produção, à presidência, em
1992. A situação na época não poderia ser
pior. Com a abertura do mercado no go-
verno Collor, a empresa estava à beira da
falência. Em um ano, o faturamento havia
caído mais de 60%. Na época, o Brades-

Tapajós Neto: comunicação freqüente e baixo

Trabalhadores japoneses: busca da melhoria
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presa

nível de hierarquização criam um ambiente propício ao engajamento da equipe

co e a Whirlpool eram os controladores da
Masa, que em 1997 passou para as mãos
da multinacional americana.

Com equipamentos obsoletos, uma das
prioridades era investir na renovação do
maquinado. Mas havia um problema: ape-
nas 15% dos trabalhadores tinham o ensi-
no médio completo. "Reuni todos os fun-
cionários e disse que estávamos no fundo
do poço", afirma o executivo. Como co-
locar máquinas sofisticadas nas mãos de
pessoas que mal sabiam ler? Uma decisão
óbvia seria demitir quem não se enqua-
drasse no novo perfil. A opção de Tapa-
jós, porém, foi outra: dar oportunidade pa-
ra que os funcionários se preparassem pa-
ra o desafio. Mas sem paternalismo — ha-
veria prazo para a conclusão do curso. Em
1998, a missão estava cumprida, e dois
anos depois a companhia já havia deixa-
do para trás seu histórico de prejuízos con-
secutivos. Os ganhos apareceram. Em
1993, com l 400 empregados, a empresacontínua virou vantagem competitiva

fabricou 200 toneladas de peças. Hoje,
com 950 funcionários, a produção é de
l 500 toneladas. Não houve demissões.
Em vez disso, cerca de 400 profissionais
foram transferidos para outra empresa do
grupo, a Brastemp da Amazônia, no iní-
cio dos anos 90. Com a volta do lucro, em
2000 a Masa começou a distribuir aos fun-
cionários participação nos resultados. Nos
últimos quatro anos, o lucro operacional
deu um salto de quase 500%.

A possibilidade de crescimento na em-
presa é outra característica que estimula o
engajamento dos funcionários. Sempre
que há uma vaga em aberto, a preferência
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a melhor empresa

é dada a quem já trabalha na companhia.
Só são contratadas pessoas para o cargo
de auxiliar de produção, o mais básico no
organograma. Como conseqüência dessa
política, no ano passado 83% dos 950 fun-
cionários foram promovidos. Há três anos,
foi criado um programa de melhorias que
hoje conta com a participação — volun-
tária — de aproximadamente 60% dos tra-
balhadores. Mais de 15 000 sugestões fo-
ram implementadas até agora.

Um caso ilustrativo foi protagonizado
pelo operador de máquina José Roberto
Silva. A Masa produz as peças plásticas
usadas nas motos Honda, sendo respon-
sável também pelos estoques, entregues
de acordo com a necessidade do cliente.
O problema é que elas acumulavam poei-
ra e chegavam sujas à empresa japonesa.
Silva teve uma idéia lógica, mas na qual
ninguém havia pensado antes: cobrir com
uma capa os carrinhos onde ficam estoca-
das as peças. Gastou 60 reais do próprio

Flextronics: experiência da multinacional será fundamental para o futuro da Masa

bolso para comprar alguns metros de na-
pa e pediu à mãe, costureira, para confec-
cioná-la. A chefia gostou da idéia, mas sai-
ria caro demais encomendar todas as ca-
pas necessárias. Era preciso ainda aperfei-
çoar a sugestão. Foi então que um colega
— o programa de melhorias da empresa

estimula o trabalho em grupo — propôs
que fosse aproveitado um plástico grosso
e resistente que embala uma das matérias-
primas utilizadas pela empresa. "O mais
gratificante é saber que uma idéia sua foi
elogiada pelo cliente", diz Silva.

Especialistas em inovação apontam que
as pessoas se sentem encorajadas a usar
sua criatividade quando a empresa tem
um ambiente aberto e tolerante ao erro.
Na Masa, o programa de sugestões é op-
cional. Também não há nenhuma pressão
para que os funcionários participem, co-
mo levar em conta na avaliação de desem-
penho o número de idéias implementa-
das. "Só vale a pena ter gente sugerindo
melhorias se a vontade de participar for
genuína", diz Kellenn Osmídio, gerente
de gestão de pessoas da Masa. Além dis-
so, ao ter uma idéia, o funcionário não
precisa submetê-la à análise de um comi-
tê. Basta discuti-la com seu superior di-
reto, que dá o aval para ir adiante ou não.

O empreendedorismo e a inovação se-
rão fundamentais para a Masa numa nova
etapa de sua história. A empresa precisa
agora reinventar seu negócio. Com o ad-
vento das TVs de plasma e de LCD, a quan-
tidade de plástico a ser usada nesses pro-
dutos tende a cair pela metade nos próxi-
mo anos. Isso significa que, se a Masa não
inovar, seu faturamento irá pelo mesmo ca-
minho. Segundo Tapajós, os funcionários
estão cientes disso. "Uma transição como
essa é muito mais facilmente conduzida
quando todos sabem o motivo das mudan-
ças", afirma ele. Uma estratégia já está tra-
çada: além de produzir as peças plásticas,
a Masa vai entregar aos clientes kits mon-
tados, a exemplo do modelo adotado pela
indústria automobilística. Sua nova con-
troladora — a multinacional Flextronics
comprou a empresa da Whirlpool em ou-
tubro do ano passado — será fundamen-
tal nesse processo. E, mais do que nun-
ca, as inovações trazidas pelos funcioná-
rios são bem-vindas. •
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Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n. 6, p. 6-10, 29 mar. 2006.




