


E ponto pacifico que a inovação
tecnológica tornou-se crucial
para a competitividade e, con-

seqüentemente, para a expansão dos
negócios, sejam eles de pequeno ou
grande porte. A má notícia é que nem
todas as empresas, apesar de já terem
se conscientizado, estão estruturadas
para lidar com o assunto: apenas 9%
possuem sistemas estruturados que
facilitem o desenvolvimento de inova-
ção em vários níveis. É o que diz uma
pesquisa da Fundação Dom Cabral,
feita em 2007, com executivos de
grandes empresas brasileiras. Entre as
causas estão a falta de conhecimento
de como se estruturar para a inovação
e a falta de atitude da alta gestão.

De acordo com o presidente do
Instituto Inovação, que desenvolve e
apoia projetos do setor, Paulo Renato
Macedo Cabral, fatores estruturais co-
mo leis, relações trabalhistas e o ní-
vel de confiança entre as pessoas são
pontos que colaboram para que o
Brasil fique em uma posição ruim nos
indicadores de inovação.

Nós
ENFRENTAMOS

UM ENORME DESAFIO,
POIS TIVEMOS DE
CRIAR DO ZERO
TODA A TECNOLOGIA
VOLTADA À
ADMINISTRAÇÃO
DOS PROCESSOS
E DA LOGÍSTICA,
QUE ENVOLVE UM
ALTO NÚMERO
DE ENTREGAS E
RETIRADAS DIÁRIAS
DE DVDS EM TODA
ÁREA DE COBERTURA"
ANTÔNIO GUILHERME DOS
SANTOS, DíRETOR-EXECUTIVO
DATOPMOVIE

Em contrapartida, para ele, apesar de
estarmos longe de países como Estados
Unidos, Coréia, Japão e Alemanha, te-
mos condições de obter ganhos sim-
bólicos nas áreas em que o Brasil é
competitivo, como Tecnologia da In-
formação, Energia e Biotecnologia. "O
contexto brasileiro nunca foi tão favo-
rável à inovação quanto boje, embora
ainda precise desenvolver muitos as-
pectos. O País tem potencial e precisa
aproveitar as oportunidades do cená-
rio atual para avançar no patamar das
nações inovadoras", acredita.

Cabral analisa que o grau de cons-
cientização das empresas para a ino-
vação varia bastante. "Muitas delas
estão conscientes, mas não possuem
mecanismos essenciais como estru-
tura, processos e cultura para traba-
lhar a questão. lá outras empresas
tratam a inovação como uma ques-
tão estratégica e criam processos in-
ternos para obter o desempenho su-
perior possibilitado pela inovação
tecnológica" analisa.

Estratégia
A questão estratégica citada por

Cabral já foi entendida por alguns
empresários como fator decisivo para
o posicionamento e potencialização
de seus respectivos negócios. Há em-
preendedores que utilizam ferramen-
tas de inovação, seja através de novos
processos e produtos, modelos de ne-
gócios diferentes ou entrada em novos
mercados. Foi o que fez o empresário
Antônio Guilherme dos Santos, dire-
tor-executivo da rede de franquias de
locadoras online Top Movie, presente
no mercado desde outubro de 2006.

Santos conta que, para driblar a pira-
taria que acomete o setor de videoloca-
doras - que teve uma redução nas ven-
das de 28,1% em 2007, o equivalente a
2,4 milhões de unidades, com perdas de
aproximadamente R$ 650 milhões, se-
gundo a União Brasileira de Vídeo (UBV)
-, foi preciso buscar uma forma de se di-
ferenciar no mercado e isso só foi possí-
vel através da tecnologia. O empresário
relata que conheceu operações simi-
lares de negócios nos Estados Unidos,
como a Netflix, e na Inglaterra, como a
LoveFilm. "Vi que no mercado brasilei-
ro ainda não existia nenhuma operação

capitalizada e estruturada, que praticas-
se o mesmo modelo destas empresas na
América e na Europa. Criei, a partir daí,
uni plano de negócios, constatei a via-
bilidade do empreendimento e iniciei
o desenvolvimento de uma solução de
tecnologia própria", lembra.

Santos lembra que o segundo passo
foi inserir os atributos do modelo de
negócio em urna enquete online, en-
viada a mais de 900 e-mailsf subme-
tendo-o à avaliação das pessoas. "O
nível de aceitação foi muito positivo,
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o que me fez acelerar a formatação do
negócio do que viria a ser nossos siste-
mas de gestão para as locações online,
logística, expedição, finanças, e e-com-
merce para as operações da rede. É um
projeto que vem se aprimorando com
uma velocidade enorme, aliás, como
são todos os projetos base web", deta-
lha. O diretor-executivo da Top Movie
conta que toda a pesquisa tecnológica
resultou no desenvolvimento da plata-
forma Top Movie Vod, focada na loca-
ção de licenciados e com download di-
reto para o usuário. "O projeto requer
não só pesquisa, mas muito investi-
mento, além de parcerias e sinergias
com estúdios e empresas na área de
tecnologia", avalia.

Mas como foi o processo de inovar
tecnologicamente em um setor que
ainda não tem esta tradição no Brasil?
Santos observa que o processo de ino-
var foi instígante e desafiador, princi-
palmente dentro de um contexto de
inovação tecnológica aliada a uma in-
dústria em que as coisas acontecem
rápido, a mão-de-obra é escassa, a in-
teligência é a principal matéria-prima
e o investimento é alto. "Nós enfrenta-
mos um enorme desafio, pois tivemos
de criar do zero toda a tecnologia volta-
da à administração dos processos e da

logística, que envolve um alto número
de entregas e retiradas diárias de DVDs
em toda a área de cobertura", define.

Democmtizaçãa.
Dentro do atual contexto da Web

2.0, onde é o internauta quem dita as
regras, o publicitário Rodrigo Zan-
forlin e seu sócio, Anderson Mancini,
resolveram criar o Neoreader, um
portal onde é possível incluir qual-
quer conteúdo de graça. Zanforlin
conta que a idéia surgiu na medida
em que ele percebeu a dificuldade
que todo mundo tem de levar revis-
tas e livros para a Internet e, mais
ainda, a dificuldade de ler textos
através do computador. "Os jovens
estão acostumados a ler livros de
forma linear e não na forma de hi-
pertexto, como é utilizado hoje em
dia. Por isso, criamos uma interface
gráfica que permitisse uma forma li-
near de leitura", afirma.

O publicitário explica que o site
é uma maneira de qualquer pessoa
formar o seu acervo de documen-
tos, com Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC), monografias, teses
de mestrado, poemas, entre outros,
todos em formato PDF, que poderá
ser compartilhado ou restrito - de-

O CONTEXTO
BRASILEIRO

NUNCA FOI TÃO
FAVORÁVEL À
INOVAÇÃO QUANTO
HOJE, EMBORA
AINDA PRECISE
DESENVOLVER
MUITOS ASPECTOS"
PAULO RENATO MACEDO
CABRAL, PRESIDENTE DO
INSTITUTO INOVAÇÃO

pendendo do que o usuário quer
divulgar - , e ainda com a possibili-
dade de receber comentários. Além
disso, daqui um mês, aproxima-
damente, será possível editar este
conteúdo no próprio programa. "O
nosso objetivo é disseminar o co-
nhecimento e democratizar a infor-
mação. Quero que seja possível um
estudante do Pará, por exemplo, tro-
car informações com um professor
de uma faculdade de São Paulo. A
ferramenta deve ser um facilitador
de pesquisas, uma biblioteca onli-
ne para os mercados universitário e
corporativo", defende.
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