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A
MICROSOFT É UMA
das empresas com
maior crescimen-
to no número de
patentes registra-

das nos Estados Unidos. Foram
cerca de 750 no ano passado —
ante apenas cinco em 1990. No
início de março a empresa bateu
a marca de 5 000 registros. A
companhia fundada por Bill Ga-
tes está em 18º lugar no ranking
das empresas com maior núme-
ro de patentes no mercado ame-
ricano — mas deve se colocar
rapidamente entre as dez melho-
res. Na IBM, a propriedade in-
telectual rende mais de l ,2 bi-
lhão de dólares por ano. A HP
quadruplicou seus ganhos nessa
área nos últimos três anos. Uma
pesquisa da consultoria McKin-
sey mostrou que 43% das com-
panhias americanas esperam me-
lhorar seus resultados com licen-
ciamento nos próximos anos.

Fazer com que boas idéias se
convertam em dinheiro é prova-
velmente o maior desafio das empresas
que apostam em inovação. No Brasil, uma
das companhias que descobriram como
fazer isso é a paulista Brasilata, fabrican-
te de embalagens metálicas. A empresa
possui 50 patentes de produtos e ambicio-
na entrar no mercado americano para ga-
nhar dinheiro repassando sua tecnologia.
Cerca de 75% de seu faturamento — que

Operação da Tupy: crescimento acelerado

chegou a 297 milhões de reais em 2005
— provém das seis patentes registradas in-
ternacionalmente. Isso foi possível porque
a Brasilata conseguiu algo que poucos
negócios conseguem: criar uma cultura
que favorece o exercício da criatividade.
Em 2005, foram apresentadas, em mé-
dia, 50 idéias por funcionário. O ritmo de
execuções é levado em conta nos indica-

Feira da Microsoft: registro de patentes é

dores do mapa estratégico da companhia.
Embora a Brasilata possua programas

formais destinados à inovação, as idéias
nascem, muitas vezes, em momentos de
informalidade. Um dos estalos mais
curiosos surgiu em 2003, quando um gru-
po da área de pesquisa e desenvolvimen-
to discutia, durante uma pausa para o ca-
fé, uma maneira de tornar mais prática
a abertura das latas Ploc Off, usadas pa-
ra embalar produtos como café solúvel
e leite em pó. Ao passar pelo corredor,
uma funcionária do RH ouviu a conver-
sa e palpitou: fazer uma mudança no sis-
tema de alças. Depois de ouvir a suges-
tão, o grupo decidiu abolir o tradicional
selo de alumínio e a sobretampa metá-
lica que protegiam o alimento. No lugar
deles foi colocado um lacre e uma úni-
ca tampa plástica, que pode ser aberta
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um dos caminhos para transformar projetos em negócios

sem a necessidade de facas ou tesouras.
Na Tupy Fundições, com sede em Join-

ville, Santa Catarina, a participação dos
funcionários nos processos de inovação
foi um dos fatores que mais contribuíram
para que a empresa quadruplicasse de ta-
manho em quase uma década. O fatura-
mento passou de 295,5 milhões de reais
em 1996 para 1,6 bilhão em 2004. Uma
das inovações de maior resultado surgiu
de uma idéia simples — instalar um dis-
positivo para a montagem e a furacão de
blocos de motor, substituindo o trabalho
manual. A mudança permitiu o aumento
da produção de peças e reduziu o volume
de refugo, possibilitando o retorno anual
de 2,7 milhões de reais.

Na Serasa, empresa de análise e pes-
quisa de cadastros, os resultados dos úl-
timos anos também são creditados à po-

lítica de inovação. Nos últimos
dez anos, cerca de 30 produtos
surgiram de sugestões de fun-
cionários. Nesse período, o
número de clientes pas-
sou de 300 para os
atuais 85 000. Uma
idéia que acelerou
a inovação foi a
duplicação de
algumas posi-
ções no orga-
nograma. A
Serasa criou

De Lucca,
da Serasa:
executivos
dedicados
à inovação

cessos e do dia-a-dia, o outro é
responsável por pensar a estraté-

gia e buscar referências lá fo-
ra. "Desse modo você garan-
te que exista sempre alguém
pensando exclusivamente no
futuro e em como fazer as
coisas de maneira diferen-
te", diz Elcio Aníbal de
Lucca, presidente da Se-
rasa. Novas idéias preci-
sam ser apresentadas de
maneira estruturada —
com uma proposta de
planejamento, prazos e
custos, como num pla-
no de negócios. •
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uma estrutura na qual suas
principais áreas possuem dois

diretores — um cuida dos pró-
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