


a fabricação em maior escala exi-
giu muito trabalho para desenvolver
os equipamentos", diz Di Prinzio.
"O processo de desenvolvimento
me deu muita experiência, que vale
mais do que ouro."

Em pouco tempo, Di Prinzio des-
cobriu novos canais de marketing
para o seu produto: o mundo corpo-
rativo. Ao colar logotipos de empre-
sas em seu separador de livros, Di
Prinzio trouxe para sua base de
clientes marcas como American
Airlines e o grupo de telecomunica-
ções Movistar. Quase um milhão de
Flaps já foram vendidos, com expor-
tações fortes para os EUA e Europa.

A inovação é por definição uma
aposta. Para cada idéia vencedora,
outras ficam no caminho devido à
restrição financeira ou à reação do
concorrente. A empresa uruguaia
de software Laboratório Uruguayo
de Producción de Software (LUPS)
trava uma intensa batalha com a
concorrência enquanto expande seu
sistema de administração de cassino
GnSYS em um mercado dominado
por provedores europeus e ameri-
canos.
Jogos. Com base no trabalho feito
em Montevidéu ao usar software da
Microsoft, o LUPS chamou a aten-
ção da Gateplus, companhia suíça
de máquinas de jogos, e de um cassi-
no francês. "Os cassinos precisam de
um software mais barato que possa
ser instalado de forma mais rápida
e com melhor operação. Os sistemas
da concorrência demoram um mês
para a instalação, mas nós pode-
mos garantir o produto em cinco
dias", diz Marcelo Duarte, diretor de
desenvolvimento do LUPS.

O cassino financiou US$500.000
em custos de pesquisas e desenvol-
vimento para criar o sistema, que
verifica informações contábil e esta-
tística, assim como os dados que
chegam dos caixas e das mesas de
jogos. O sistema também controla
programas de informação de marke-
ting e de segurança.

Com três instalações em opera-
ção na França, o LUPS despertou o
interesse de casas de jogo na Rússia,
Venezuela, Chile e Colômbia. "A idéia
agora é terminar quatro
ou cinco instalações na
França e então desenvol-
ver algo na América do
Sul —na Argentina, Chile,
Venezuela— e Panamá",
diz Duarte.

Outro tema envolve a
quantidade de lixo que
chega por correio eletrô-
nico. O UOL do Brasil
afirma que cerca de 60%
dos milhões de e-mails
que administra são
mensagens não deseja-
das. Fazer o bloqueio de mensagens
suspeitas não é uma tarefa fácil: as
pessoas que mandam este tipo de
e-mail mudam seus métodos diários
de maneira muito rápida.

Para eliminar o chamado spam, o
UOL desenvolveu uma tecnologia,
em 2003, em que o software pede
que os remetentes do e-mail vejam
uma senha formada por números,
letras ou imagens coloridos e mui-
tas vezes estranhos. Se o remetente
quiser que o e-mail seja enviado,
é preciso antes escrever de novo a
senha numa janela. Já que os autores
de vírus disparam seus e-mails para
milhões de usuários de software, o
sistema é eficiente. "Isso é muito
fácil para os seres humanos, mas é
quase impossível para as máquinas",
diz Victor Ribeiro, diretor de estra-
tégicas e produtos do UOL.

Após dois anos em etapas de
desenvolvimento, o sistema agora
está instalado em todos os oito
milhões de e-mails do UOL. "Depois
de três anos de uso, continua sendo
a maneira mais eficaz de lutar con-
tra o spam", diz Ribeiro. E tão eficaz,
de fato, que foi copiado pela AOL e
Earthlink, e recebeu elogios do cabe-
ça da Microsoft, Bill Gates.

As boas notícias não param no
desktop. Qualquer pessoa que utili-

za os computadores de mão ou tele-
fones inteligentes de nova geração
sabe como são úteis. Se você está
no setor de distribuição, é grande a

A fibra de coco
tem muitas

vantagens. Torna
um banco de

carro mais
confortável."

chance de que o seu aparelho tam-
bém tenha o software desenvolvido
pela Sysgold, da Colômbia. A empre-
sa conquistou tal reputação como
provedor de software de comunica-
ções móveis que a Intel se converteu
em acionista.

A Sysgold começou a partir de
um projeto, em 1994, que desenvol-
veu tecnologia móvel para ajudar
a a área de distribuição da Hewlett
Packard e permitiu que os vende-
dores passassem mais tempo com
os clientes e menos no escritório.
"O software funciona como o Legos,
com módulos padrões que monta-
mos em associação com os sistemas
do cliente", diz o diretor geral da
Sysgold, Fernando Plata.

A empresa investiu US$2 milhões
na última década no crescimento do
negócio. Uma fusão com a brasileira
Spring Wirelles está em curso e a
Sysgold já registra vendas anuais
de US$45 milhões. O grupo estuda
a expansão na Espanha e até na
Rússia.

As inovações ajudam a superar os
desafios geográficos. A Fundação da
Ciência pela Vida, uma organização
sem fins lucrativos, lutou durante
seis anos para encontrar uma vaci-
na para a piscirickettsia salmonis,
bactéria que afeta 10% dos salmões
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cultivados do Chile e traz prejuízos
anuais de US$100 milhões para o
setor.

A organização enfrentou a dura
tarefa de encontrar uma vacina con-
tra a bactéria, que tem muito mais
proteínas do que vírus. Quanto mais
proteínas, mais difícil é idealizar um

Jim Goodnight fez tudo erra-

do e mesmo assim deu certo

na vida. O ex-professor entrou

na área de softwares de inte-

ligência de negócios quan-

do estava na North Carolina

State University. Três décadas

depois, a empresa privada

SAS tem quase 10.000 funcio-

nários em 400 escritórios no

mundo e registrou receitas de

US$1,68 bilhão em 2005, seu

29° ano consecutivo de cresci-

mento. O empresário decidiu

não abrir o capital durante o

boom do setor tecnológico e

consegue manter o quadro de

funcionários através da divi-

são de lucros e de um incrí-

vel ambiente de trabalho para

todos os níveis, com subsídios

de creches, academias, servi-

ços médicos e lanchonetes por

todos os cantos da empresa em

Cary, no campus da Carolina

do Norte. Goodnight conver-

sou com o diretor de redação

da LATIN TRADE, Greg Brown,

sobre inovação e expansão

internacional.

produto químico para combater a
doença. A companhia não podia
utilizar fontes tradicionais de vaci-
nas porque a bactéria não existe
no hemisfério norte. "Era algo que
tínhamos de fazer por conta pró-
pria", afirma Pablo Valenzuela, dire-
tor de desenvolvimento do grupo.

Como é o processo de inovação da SAS?
Muitas coisas que fazemos refletem os resul-
tados das experiências práticas. Sempre que
surge algo, nossa consultoria é chamada para
solucionar o problema específico de um clien-
te. Como exemplo, cito uma determinada
empresa, cliente de longa data, que passava
por problemas na área de garantia. Fomos
chamados e construímos uma solução que
ajudou o grupo a prever quais áreas teriam
falhas. Depois que fizemos isso e eles fica-
ram satisfeitos, o relatório revelou que foi
uma solução muito boa. O P&D [pesquisa e
desenvolvimento] adotou a fórmula, avançou
ainda mais, e acabamos vendendo para várias
outras empresas. Esta é uma maneira, através
da organização de serviços profissionais, de
inovar.

A inovação é algo que pode ser incenti-
vado dentro de uma organização ou é
apenas uma questão para contratar as
pessoas certas?
Ajuda muito o fato de contratar as pessoas
certas, mas parte do que faço há anos é ten-
tar e construir um ambiente que incentive
a criatividade, que faça com que as pessoas
queiram fazer coisas novas. Por isso, gasta-
mos tanto dinheiro em benefícios aos fun-
cionários para tornara empresa em um lugar
excelente para trabalhar. Isso ajuda muito. Os
profissionais de P&D são motivados, antes
de mais nada, pelo trabalho que exercem.
Ninguém quer fazer manutenção o tempo
todo. Eles querem fazer coisas novas. É parte
do perfil de um programador.

Muitas empresas de tecnologia têm tra-
vado batalhas em busca de talentos. O sr.
acredita que os benefícios aos funcioná-
rios e um ambiente agradável de trabalho
podem falar mais alto do que uma boa
oferta salarial ou de ações da empresa?
Pagamos um salário muito competitivo e, no
final de cada ano, com base na rentabilidade
da empresa, distribuímos parte dos lucros
para os funcionários. Essa é uma ótima moti-

Com o pequeno conhecimento
disponível sobre a bactéria, a orga-
nização observou seu genoma para
encontrar uma solução que poderia
proteger até 96% dos peixes. Após
gastar US$2 milhões no processo de
desenvolvimento, o produto já está
disponível no mercado. "A comer-

vação. Fizemos uma pesquisa [com funcioná-
rios] há alguns anos e vimos que 87% deles
afirmaram ser contrários à abertura do capital
da empresa. Como empresa privada, quando
passamos por um período difícil, como em
2001 e 2002, as pessoas não são demitidas
indistintamente. Vamos fazer tudo para man-
ter as pessoas conosco.Como companhia pri-
vada, mantemos uma visão de longo prazo.
Não temos preocupações com os lucros em
cada trimestre. Lembro que nos anos difíceis

"Como compa-
nhia privada,

mantemos uma
visão de longo

prazo. Não temos
preocupações
com os lucros

em cada
trimestre."

nós decidimos reduzir os lucros e usamos o
dinheiro para ampliar o quadro de pessoal.
Crescemos 9% e outros 6% em 2002, e o
número extra de funcionários nos permitiu
lançar mais produtos. Desta forma, com o
capital fechado, podemos ter uma visão de
longo prazo.

Seu processo de seleção deve ser difícil,
ou o sr. pode acabar escolhendo apenas
aqueles interessados nos benefícios aos
funcionários.
Sim. Se as primeiras palavras de uma pessoa
são: 'tenho seis filhos e sei que vocês têm
creche', é automático dizer que está no lugar
errado.Temos sorte em ter uma média de 200
candidatos para cada vaga aberta. Por essa
razão, podemos ser muito seletivos. Além
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cialização começou este ano com a
vacina licenciada para o grupo suíço
Novartis para produção em grande
escala", diz Valenzuela.

Além dos 500.000 peixes que neces-
sitam de vacinação no Chile por ano,
a vacina tem um mercado potencial
na indústria de pesca do hemisfério

disso, despedimos quem não está se empe-
nhando.

Demitem pessoas?
Os gerentes são treinados para fazer isso.
Nenhum gerente quer se livrar das pessoas. É
um processo doloroso para o chefe e para o
funcionário. Qualquer empresa tem o direito
de demitir gente inútil de vez em quando.

O sr. diria que a concorrência é um requisito
para inovar?
Acredito que ajuda muito. Assisti recentemen-
te uma longa reportagem de John Stossel
[jornalista de televisão dos EUA] sobre a edu-
cação em estado miserável neste país. Ele
comparou com Bruxelas, onde as crianças
recebem créditos e escolhem a escola que
desejam freqüentar. Algumas vão para as
escolas públicas e outras seguem para as
particulares. Elas recebem uma opção e isso
tornou as escolas melhores.O governo federal
[dos EUA] gasta centenas de milhões de dóla-
res com fundos para a realização de estudos
em universidades. Coisas do tipo: "Por que a
Janie aprende mais rápido do que o Johnny?"
Isso acontece há anos e o que é preciso mudar
é a estrutura básica. Do jeito que as coisas
estão estabelecidas, é quase impossível fazer
essa mudança.

O capitalismo americano nasceu com seus
inventores há mais de um século. Os pro-
gramadores de computação assumiram
um papel de liderança nos anos 60 e 70.
Hoje, basta olhar para os mercados emer-
gentes, particularmente China e índia, que
estão formando milhares de engenheiros
por ano.
Participo de vários grupos preocupados
com as áreas de ciência, tecnologia, enge-
nharia e matemática. Neste país, houve um
declínio no número de crianças interessadas
nestas áreas. As crianças vêm de lares muito
interativos, com os Xboxes e Nintendos e
todas essas coisas em terceira dimensão.
Eles chegam deste ambiente em uma escola
onde recebem um livro e olham para um
professor parado em frente a uma lousa.
É preciso usar tecnologia na escola com

norte, onde o problema se espalhou
para outras espécies.

Outra experiência no mundo das
inovações é a de Fernando Bascunán.
Em 1980, ele começou a criar o scar-
got chileno Helix aspersa Müller para
mandá-lo à Europa como alimento,
mas o plano afundou por falta de

o mesmo nível que os alunos conhecem
fora. E é exatamente isso que está mal com
nosso produto educativo atual. Em 1950,
isso estava bem, porque ninguém tinha
essa tecnologia em casa. Quando saíram as
primeiras televisões, no início dos anos 50,
eram aparelhos em preto e branco, e havia
umas três horas de programação diária.
Naqueles tempos, as escolas ainda eram
bastante relevantes, mas elas não avança-
ram. Continuam sendo as mesmas escolas
apesar de toda a revolução da tecnologia.

Sua empresa está ligada na expansão mun-
dial. Como conseguir que a cultura da SAS
atravesse fronteiras sem se converter em
algo diferente?
Durante anos, em todos os países em que
entramos, tentamos adaptar a cultura que
temos aqui. Como exemplo, temos, no Reino
Unido, um campus de mais de 60 hecta-
res bem parecido com a nossa base. Temos
um campus bem grande em Heidelberg, na
Alemanha, com vários prédios. Nossa tendên-
cia é comprar imóveis fora ou nos limites da
cidade. Ainda não fizemos isso na América
Latina, mas eventualmente iremos tomar esse
caminho.

Mas como vocês transferem cultura? O sr.
envia gerentes daqui ou faz treinamentos?
Geralmente os treinamos. Sempre queremos
que os nossos gerentes sejam do próprio local.
Eles estão familiarizados com os costumes e,
pelo menos,com as leis e regulamentos. Dessa
forma, contratamos as pessoas no próprio
local e depois trazemos os funcionários para
treinamentos. Assim, eles entendem o pro-
duto e entendem como devem administrar
sua organização. Fizemos isso muito bem este
ano. A América Latina está crescendo mais de
30%. Começamos, há cinco ou seis anos, um
processo de substituição de distribuidores por
nossas subsidiárias.

Qual é a sua perspectiva no campo da
tecnologia?
Bill Gates [presidente da Microsoft] escreveu
um livro em 1995 chamado The Road Ahead
e não mencionou a Internet. Não passava

demanda. Mesmo assim, em 1988, o
filho de Bascunán, um estudante de
medicina, começou a investigar por
que a secreção do caramujo curava
cortes em suas mãos rapidamente.
Em pouco tempo, ele já fazia um
creme especial.

Hoje, Bascunán colhe material de

pela cabeça dele que algo como isso iria
explodir. E assim é esta indústria. Acho que
você verá que com a maioria das empresas
de tecnologia—companhias de software e
de telecomunicações—o horizonte vai até
dois anos na frente. Será que a tecnologia
3G [telefonia sem fio] vai decolar nos grupos
de telecomunicações? Será que alguém vai
aparecer com telefones que, de uma hora
para outra, podem ter a solução para tudo?
Isso pode acontecer. Em seis meses, um
iPod [aparelho multimídia] pode ser lança-
do com um telefone e, de repente, mudar
tudo.Todos temos de nos adaptar de forma
rápida. Se você está preso em um plano de
longo prazo e não consegue se adaptar ou
mudar, será impossível sobreviver. Essa tem
sido parte da nossa filosofia há anos. Esteja
pronto para mudar.

É interessante ouvir o sr. dizer para não
olharmos para um futuro muito distante
já que a sua empresa faz software para
previsões.
A questão do software para previsões é que
quanto mais distante estiver o futuro que
você tenta prever, menos exato ele é. É
melhor usar para algo mais próximo. Q
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13.000 caramujos através de um pro-
cesso secreto de extração que ele
diz não prejudicar o molusco. "A
chave era aprender como preservar
o extrato e manter suas proprieda-
des", diz Bascunán. Ironicamente, os
negócios andaram a passo de cara-
mujo. A produção comercial come-
çou em 1995 depois que uma patente
foi obtida no Chile, mas o produto
não decolou até conseguir exposição
na mídia internacional, em 1999, e
até que a chegada da Internet criasse
um canal de vendas de baixo custo
para que os benefícios do creme de
caracol pudessem ser divulgados.

A empresa de Bascunán, a
Cosméticas Elicina, produz 35.000
unidades de 40 gramas por mês.
"Estimamos que para cada unida-
de sejam necessários oito caracóis",
diz Bascunán. A companhia vendeu
US$1,5 milhão em produtos no ano
passado, 60% dos quais foram vendi-
dos no exterior em mais de 20 países.
A empresa espera crescer 25% ao
ano e seus produtos são vendidos em
todas as farmácias do Chile.

Os recursos naturais fornecem a
alavanca para muitas inovações. As
fazendas de coco do Brasil freqüen-
temente encontram problemas para
dar fim às cascas. A Universidade
Federal de Pará achou um cami-
nho para transformar o material de
cascas de coco em bancos de carro.
Com o apoio da gigante automoti-
va DaimlerChrysler, a universidade
desenvolveu um processo nos anos
90 para misturar fibras de coco com

borracha e transformá-los em
componentes que podem com-
petir com a espuma comum.
Homem de ferro. A inovação lati-
no-americana é normalmente
iniciada pela necessidade de
reproduzir ou melhorar uma
tecnologia do exterior. No Peru,
a Nova, fabricante de produ-
tos para padarias, desenvolveu
um forno baseado em protóti-
po estrangeiro. O produto final
custa US$15.000 enquanto um
similar francês importado custa
US$60.000.

Assar pão em fornos mais
baratos não era suficiente, diz o
dono, Máximo San Roman. Ele atri-
bui o sucesso do forno ao seu pro-
cesso industrial, que envolve um tipo
de ferro com elementos especiais
desenvolvidos pela Nova. O empre-
sário garante que faz os fornos mais
eficientes do mundo. "O ferro forne-
ce um material com qualidade extra
sem nenhum custo adicional", diz
San Roman. Com acesso limitado
a equipamentos automatizados, a
companhia aproveita a competên-
cia de trabalhadores qualificados do
Peru no processo industrial.

Ao vender mais barato do que
os concorrentes europeus, a Nova
comercializa mais de 800 fornos por
ano, tem receita anual na faixa de
US$5 milhões, e conta com fornos
instalados em mais de 20 países,
inclusive nos EUA, diz San Roman.
O trabalho da Nova foi reconhecido
em uma convenção internacional do

A inovação
latino-americana

tem capacidade
de reproduzir ou

melhorar uma
tecnologia do

exterior.
setor em Las Vegas como o melhor
fabricante de equipamento para
fazer pão.

Outro caso envolveu o estouro de
rolhas de champagne que provoca
danos a tantos garçons. Um gar-
çom de Buenos Aires, com as mãos
machucadas após abrir dúzias de
garrafas numa noite em 2000, pediu a
um amigo inventor para desenvolver
um abridor especial. Hugo Olivera
aceitou o desafio e uma semana mais
tarde concebeu um dispositivo que
desliza sobre o gargalo da garrafa,
aperta como uma alavanca e extrai
a rolha.

Olivera e o co-criador Eduardo
Fernández gastaram os 18 meses
seguintes em busca de investidores.
"Batemos em mais de 30 portas e
quando a número 31 se abriu nós
entramos no negócio. Não estáva-
mos procurando apenas dinheiro,
mas também pessoas comprometi-
das com o projeto", diz Fernández.

A produção do abridor da Descorjet
começou em 2002, após um investi-
mento inicial de US$260.000. Hoje, a
Descorjet produz 120.000 unidades
anualmente em fábricas na Argentina
e em Taiwan. A empresa restringiu seu
produto inicial de 15 para dois mode-
los em resposta à demanda do merca-
do; um dourado e um prateado, que
são vendidos por US$45. "Este é um
produto premium vendido nos princi-
pais mercados de vinhos espumantes
da Europa, Estados Unidos, Canadá,
Austrália e Nova Zelândia", comemo-
ra Fernández.
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