
dade com base no tempo gasto pelos funcionários em cada uma de suas ati-
vidades. Era o início de uma inovação batizada de "taylorísmo", que trans-
formou a indústria americana e, rnais tarde, o modo de produzir em todo o
mundo. Dos primórdios da produção em série ao recente lançamento do
iPhone, a inovação tornou-se uma obsessão no mundo dos negócios. Atual-
mente, mais de 500 bilhões de dólares são investidos todos os anos mun-
dialmente pelas maiores empresas americanas e européias, segundo dados
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reú-
ne 30 países — volume quase 40% maior do que as verbas aplicadas em
inovação em meados dos anos 90. Trata-se de um movimento que vem di-
luindo fronteiras entre mercados, produzindo uma miríade de versões dife-
rentes de produtos e criando segmentos completamente novos. "A inovação
é a questão central da prosperidade nos negócios", afirma o especialista em
estratégia Michael Porter, um dos fundadores da consultoria Monitor.

No Brasil, essa corrida fez dobrar para l O bilhões de reais o investimen-
to anual de empresas em pesquisa e desenvolvimento no período de 2003
a 2005, de acordo com os dados mais recentes coletados pelo IBGE. Em
parceria com a Monitor. EXAME realizou um levantamento para desco-
brir as principais inovações geradas por esses investimentos nos últimos
dez anos. Participaram dessa avaliação 228 projetos inscritos por 112 corn-

os IDOS DE 1881, OS OPERÁRIOS DE UMA METALÚRGICA NA Fi-
ladélfia, nos Estados Unidos, estranharam ao receber o avi-
so de que o trabalho na fábrica estava prestes a mudar. Um
gerente decidira incorporar à rotina dos funcionários um no-
vo equipamento: um cronômetro. Incomodado com o modo
quase artesanal de trabalho dos operários, o gerente — um
certo Frederick Taylor — definiu um padrão de produtivi-





panhias (veja quadro acima a respeito da metodologia utilizada).
Depois de analisá-los segundo critérios de originalidade, impac-
to no mercado e resultado financeiro, um grupo de 14 conselhei-
ros — entre eles o economista Armínio Fraga, o ex-presidente
da Embraer Ozires Silva e o professor Silvio Meira, da Univer-
sidade Federal de Pernambuco — elegeu as dez inovações mais
significativas no país. As idéias selecionadas vêm de empresas
de tamanhos, setores e origens diferentes: Volkswagen. Visa Va-
le, Banco do Brasil, Embraco, Audaces, Basf, Ampla, Tetra Pak,
ArcelorMittal Tubarão e 24X7. Elas também revelam que é pos-
sível inovar não apenas em produtos, mas também em tecnolo-
gias e até em modelos de negócios completos. "O resultado da
pesquisa mostra que as empresas brasileiras estão começando a
amadurecer e a investir em pesquisa", diz Gustavo Zevallos, só-
cio-diretor da Monitor e um dos responsáveis pelo levantamen-
to. "O cenário para inovar está cada vez mais favorável, com uma
economia dinâmica, menos risco e mais oportunidades."

Nenhuma das inovações selecionadas atraiu tanta atenção
quanto o carro com motor bicombustível. um lançamento mun-
dial, protagonizado pela subsidiária brasileira da Volkswagen.
Em março de 2003, a montadora tornou-se a primeira a lançar
um carro bicombustível — um modelo Gol capaz de rodar a ál-

cool e a gasolina.
Chegava ao fim
uma corrida inicia-
da em 1996 entre
as montadoras do
país pela liderança
na tecnologia. "Sa-
bíamos que havia o
risco de perder mercado se não conseguíssemos", diz João Al-
varez, gerente de desenvolvimento de motores da Volks. única
montadora que jamais deixou de produzir carros a álcool no país.
O pioneirismo — e a publicidade gratuita conseguida com uma
participação do presidente Lula na comemoração do lançamen-
to — ajudou a popularizar o carro flex nas ruas. Três anos de-
pois. 100% da produção da Volkswagen já saía de fábrica com a
tecnologia bicombustível. Com a rápida reação de concorrentes
como General Motors e Fiat. que lançaram modelos flex rneses
depois, a tecnologia tornou-se o padrão no Brasil, chegando a
87% das vendas no fim de 2007. Hoje, a operação brasileira da
Volks recebe, em média, 20 grupos de visitantes por ano, de paí-
ses tão distintos quanto China, Coréia e Austrália, interessados
em conhecer a tecnologia.



As histórias do carro bicom-
bustível e das outras nove ino-
vações selecionadas pela pes-
quisa EXAME/Monitor mos-
tram que idéias, por mais bri-
lhantes que sejam, não bastam
para tornar as empresas inova-
doras. Ao contrário. E preciso

método e persistência — e idéias demais só atrapalham quando
não há uma estrutura capaz de absorvê-las. Essa também é uma
das conclusões de uma recente pesquisa realizada por Morten
Hansen, dono da cadeira de empreendedorismo da escola fran-
cesa Insead, e Julian Birkinshaw, professor de gestão estratégi-
ca e internacional da London Business School. De 1996 a 2006,
Hansen e Birkinshaw pesquisaram o desenvolvimento de 120 pro-
dutos e realizaram entrevistas sobre inovação com mais de 4 000
executivos de grandes empresas, como a francesa Renault, a ame-
ricana Oracle e a coreana Samsung. "Num sistema mal organi-
zado, a criação de muitas idéias só atrapalha a inovação", afir-
mam no estudo. "Quando não há uma triagem, a enxurrada de
projetos faz a companhia perder o foco da estratégia." Ao fim do
trabalho, Hansen e Birkinshaw concluíram que uma empresa de-

ve estabelecer o que eles chamam de "corrente da inovação",
uma seqüência de etapas que passa por estímulo a novas propos-
tas, concretização de projetos e difusão dos produtos.

Hansen e Birkinshaw aconselham medidas como a aproxima-
ção com fornecedores e consumidores, a criação de comitês res-
ponsáveis por desenvolvimento e a designação de "embaixadores"
dos projetos, funcionários capazes de disseminar o produto den-
tro e fora da empresa. É o que acontece, segundo eles, em gran-
des companhias, como a anglo-holandesa Shell. Desde o final dos
anos 90, a Shell mantém um fundo chamado Game Changer, que
recebe 40 milhões de dólares por ano para financiar idéias propos-
tas por funcionários ou pessoas de fora da companhia. Um conse-
lho formado por executivos da empresa é responsável pela triagem



das propostas e por selecionar as melhores — que ganham prê-
mios em dinheiro. Em média, quatro em dez projetos da área de
exploração e produção da Shell nascem pelo Game Changer.

Todas as empresas selecionadas na pesquisa EXAME/Moni-
tor possuem uma estrutura organizada para inovar. Um dos me-
lhores exemplos é a catarinense Embraco, do grupo americano
Whirlpool, que desenvolveu um compressor—peça responsável
pela refrigeração de geladeiras e freezers — capaz de economi-
zar até 40% de consumo de energia em relação aos equipamen-
tos convencionais. O compressor de capacidade variável, como é
chamado, foi lançado em 1998, após 12 anos de pesquisa. O de-
senvolvimento ficou a cargo de uma diretoria especialmente de-
dicada a novos projetos, criada em 1989 e que hoje conta com 400
engenheiros e técnicos em eletrônica—o equivalente a 4% de to-
dos os funcionários da empresa. Uma das principais atribuições
desse grupo é ouvir fornecedores e clientes para captar suas ne-
cessidades. Foi justamente de um desses contatos que nasceu a
idéia do compressor variável. "Nas conversas com clientes inter-
nacionais, ficou claro que a tendência lá fora era de uma legisla-
ção mais rígida em relação ao consumo de energia", diz Roberto
Campos, diretor da área de novos projetos da Embraco. O desen-
volvimento foi monitorado por meio de reuniões trimestrais en-
tre os pesquisadores e os gerentes da diretoria de novos projetos.
Desde o lançamento, a Embraco vendeu cerca de 300 000 unida-
des em média por ano, quase exclusivamente para o exterior.

MANTER UMA ESTRUTURA PARA INOVAR não é privilégio de
grandes companhias. Na empresa de tecnologia catarinense Au-
daces. que possui apenas 90 funcionários, todos os projetos são
levados a um comitê especial, formado por cinco profissionais
encarregados de fazê-los sair do papel. Após a aprovação, a em-
presa monta equipes de desenvolvimento temporárias. Essa or-
ganização garantiu que a dupla de sócios Cláudio Orando e Ri-
cardo Cunha lançasse no fim de 2004 um produto pioneiro na
indústria da moda em todo o mundo: o Digiflash. Trata-se de
um software que consegue reconhecer as medidas exatas de um
molde de roupa por meio de apenas uma foto, tirada por uma
câmera comum, em qualquer ângulo. O programa substitui um
método manual de digitalização de moldes, que obriga mode-
listas a praticamente redesenhar a peça numa mesa digital com
a ajuda de um mouse (no departamento de criação de marcas
como a paulista Opera Rock, o uso do Digiflash economiza até
75% do tempo de digitalização dos moldes). Hoje, o software
é exportado para 30 países e representa 15% das receitas da Au-
daces, que em 2007 faturou mais de 10 milhões de reais.

Nenhuma das inovações escolhidas pelos conselheiros da
pesquisa EXAME/Monitor surgiu de uma mente iluminada, da
noite para o dia. A subsidiária brasileira da sueca Tetra Pak, por
exemplo, teve de pesquisar por quase uma década até criar uma
tecnologia para reciclar o alumínio de suas embalagens usadas.
O longo processo começou em 1995, quando o engenheiro Fer-
nando von Zuben, então um dos especialistas em meio ambien-
te da Tetra Pak, percebeu que era preciso fazer alguma coisa
com as sobras das embalagens em vez de simplesmente descar-
tá-las. Von Zuben, hoje diretor da área de meio ambiente da em-
presa, buscou a ajuda de cientistas russos, testou processos no
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de São Paulo, e chegou a





enviar 200 quilos de embalagens usadas a pesquisadores no Pa-
raná. A solução encontrada foi um reator que utiliza uma tec-
nologia baseada em plasma—algo como um jato de energia —
para transformar os 25% de plástico e alumínio presentes numa
embalagem em dois produtos: parafina, vendida para empresas
de solventes, e lingotes de alumínio, que voltam para a fabri-
cante Alcoa. "Assim, fechamos o ciclo da produção das emba-
lagens sem deixar resíduos", diz Von Zuben.

Uma importante lição das empresas vencedoras é que não
adianta inventar e fazer segredo. O negócio é alardear — mui-
tas vezes antes mesmo de o produto ficar pronto. Na subsidiá-
ria brasileira da Basf, os novos projetos, ainda em laboratório,
são divulgados a possíveis clientes e a funcionários para que
eles possam ajudar a traçar estratégias de lançamento. Foi o ca-
so do Ecobras, um plástico composto de 51 % de amido de mi-
lho e 49% de resina, que chegou ao mercado no final do ano
passado. Antes de lançá-lo, a equipe responsável pelo desen-
volvimento o apresentou a outros diretores da companhia. Nu-
ma dessas conversas preliminares com profissionais da área de
pigmentos, surgiu a idéia de criar tintas orgânicas para impres-
são em sacolas feitas com o novo plástico. Desde o lançamen-

to, a Basf fechou vendas de 2
toneladas do plástico. Ainda
que ele seja três vezes mais ca-
ro do que os produtos conven-
cionais, a Basf acredita que o
Ecobras já é o plástico do fu-
turo. "A preocupação com o
biodegradável não é uma mo-
da. Dentro de alguns anos, pro-
dutos como esse estarão em
mercados que nem imagina-
mos", diz Letícia da Rocha
Mendonça, gerente de especia-
lidades da Basf.

A recompensa em alguns ca-
sos é escapar dos "oceanos ver-
melhos" —expressão cunhada
pelos professores da escola de
negócios francesa Insead Chan
Kim e Renée Mauborgne no
best-seller A Estratégia do
Oceano Azul para designar os
mercados saturados de compe-
tidores. O ideal, segundo os au-
tores, é usar a inovação para che-
gar a áreas pouco exploradas,

os tais "oceanos azuis". A Visa Vale, empresa de vale-refeições
e alimentação, seguiu essa premissa. A companhia nasceu em
2003, como resultado de uma estratégia de defesa de um consór-
cio de bancos. "Nos anos 90, as empresas de vales de papel co-
meçavam a entrar em mercados dos bancos, como crédito ao con-
sumidor", diz Newton Neiva, presidente da Visa Vale. Para evi-
tar a exposição de seus clientes às novas concorrentes, o Banco
do Brasil, o Bradesco e o então banco Real se uniram para ofe-
recer nas agências uma marca própria de vales. A idéia era apro-
veitar o próprio poder de fogo—um total de 120 000 funcionários
usuários de vale-benefícios nos três bancos — e a estrutura da
controlada Visanet em todo o país, dona de 60% das máquinas
de pagamento espalhadas pelo varejo. Ao mesmo tempo, a Visa
Vale nasceu com uma nova tecnologia, substituindo os vales de
papel pelos cartões. Com cinco anos de existência, a Visa Vale
tornou-se a terceira maior de seu setor (atrás apenas dos grupos
franceses Sodexho e Accor), com faturamento em torno de 4 bi-
lhões de reais. Embora simples, a solução da Visa Vale trouxe
um efeito transformador num mercado até então dominado por
empresas especializadas numa complexa logística de distribui-
ção de papel, que até agora lutam para conviver com as duas tec-
nologias. Um dia os concorrentes terão concluído a transição de-
finitiva dos papéis para os cartões — e a Visa Vale terá de pen-
sar em outra vantagem competitiva. Assim são os ciclos de ino-
vação — desde os tempos do cronômetro de Taylor.
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