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Um estudo inédito elaborado pelas consultoria Booz & Company, intitulado "The Global 
Innovation 1000", revela que as mil companhias que mais investem em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) no mundo continuaram apostando no desenvolvimento de novos 
produtos, mesmo tendo sofrido os efeitos da crise financeira internacional. O levantamento 
baseia-se no desempenho de empresas de capital aberto, representando 80% dos aportes 
corporativos e 50% dos gastos globais em P&D, estimados em US$ 1,055 trilhão em 2008. Em 
sua quinta edição, a pesquisa teve como foco avaliar o comportamento das companhias frente 
ao cenário externo. 
 
Em 2008, as mil empresas investiram US$ 532 bilhões, o que representou um crescimento de 
5,7% em relação a 2007. O incremento foi um pouco inferior à média dos cinco anos 
anteriores, de 7,1% ao ano. O faturamento dessas companhias cresceu 6,5% no período, 
alcançando US$ 15 trilhões - também abaixo da média dos anos anteriores, de 8,6%. Mesmo 
crescendo menos, os gastos com inovação continuaram representando 3,6% da receita, média 
apurada nos anos anteriores. 
 
Três setores mantiveram a liderança dos investimentos em inovação: o de computadores e 
eletrônicos (27% de participação, dois pontos percentuais a menos que em 2007), o de saúde 
(23%, ante 22% no ano anterior) e o de automóveis (16%, como em 2007). 
 
No primeiro semestre de 2009, gastos e faturamento recuaram, mas essa relação aumentou, 
para 8,4%. Em comparação com o primeiro semestre do ano passado, os investimentos 
recuaram 5,6% e os ganhos com vendas tiveram retração de 16,9%. O vice-presidente e sócio 
da Booz & Company, Waldir Vieira Júnior, associa esse resultado a três fatores. Um deles é o 
fato de que os investimentos em pesquisa são sempre de longo prazo. Na indústria 
farmacêutica, por exemplo, o tempo médio de desenvolvimento de um medicamento é de 93 
meses; um equipamento médico leva 45 meses para ser criado; um carro ou um equipamento 
de tecnologia voltada a empresas, 36 meses. 
 
"As crises duram menos tempo que o prazo das pesquisas. Não vale a pena parar um projeto 
por um ano de cenário desfavorável", observa Vieira.  
 
O segundo fator consiste nessa visão de longo prazo dos negócios. "Por isso os investimentos 
crescem em um ritmo mais constante que a receita quando a economia vai bem e recuam 
menos quando a economia vai mal", diz. Por último, companhias inovadoras têm em vista, ao 
suportar a crise e manter gastos em P&D, lançar produtos e ganhar posições frente a 
concorrentes na retomada do crescimento econômico. 
 
Esse fator também explica porque muitas das companhias que tiveram prejuízos gigantescos 
mantiveram-se na liderança dos aportes em inovação durante a crise. O ranking elaborado 
pela Booz & Company revela que as oito empresas que mais investem na área são as mesmas, 
tendo mudado apenas a ordem de colocação. A Toyota, mesmo tendo prejuízo de US$ 4,347 
bilhões em 2008, reduziu os investimentos em P&D em 5,7%, para US$ 8,994 bilhões, 
manteve-se na liderança do ranking. 
 
A Nokia elevou os gastos em 5,7%, para US$ 8,733 bilhões, e ganhou duas posições no 
ranking, passando a ocupar a segunda posição. Em seguida estão a Roche, com aporte de US$ 
8,168 bilhões (5,5% maior); Microsoft, com US$ 8,164 bilhões e a General Motors, que 
investiu US$ 8 bilhões mesmo tendo registrado prejuízo de US$ 30,86 bilhões no período. "A 
GM é um exemplo típico da visão estratégica da empresa. Ela já possui uma série de 
lançamentos em vista e, se parar de investir na inovação aí é que para de competir", avalia. 
 
Foram destacados no ranking a elevação acima da média nos gastos da Microsoft (alta de 
14,6%), Novartis (12,2%), Samsung Electronics (16,2%), Siemens (11,3%) e Cisco Systems 
(14,5%). Em média, as 20 primeiras colocadas no ranking aumentaram os gastos em P&D em 
3,2%. De acordo com o estudo, 32% das companhias registraram prejuízo em 2008 e, desse 



total, 56% elevaram os gastos para desenvolver novos produtos. No conjunto das mil 
empresas, 38% elevaram os aportes e 35% mantiveram os mesmos níveis de 2008. 
 
A estratégia de investimentos foi mantida, mas o foco dos gastos com inovação mudou, 
observa o vice-presidente da Booz & Company. "Ninguém parou, mas as empresas reforçaram 
o filtro de seleção dos projetos", afirma Vieira. O estudo revelou que 40% das companhias 
investiram na melhoria da gestão de processos e 36% deixaram de apostar em projetos com 
poucas chances de êxito comercial. "Quando a economia cresce, a tendência é ampliar o foco. 
Com a crise, as empresas ficaram mais pragmáticas. O gasto é o mesmo, mas ele só é feito se 
há garantia de sucesso." 
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