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Estudo da consultoria Prospectiva mostra como é possível diminuir os custos no 
desenvolvimento de um produto 
 
Em 2005, a Natura decidiu mudar seu modo de lidar com a busca por novos produtos e 
tecnologias. "A empresa apresentava uma taxa de crescimento altíssima, de mais de 25% ao 
ano", afirma o diretor de pesquisa e tecnologia da companhia, Daniel Gonzaga. "Começou a 
ficar claro que o bom desempenho não continuaria sem que a estratégia de inovação fosse 
revista." Isso porque os produtos novos eram e são o principal motor da companhia. Hoje, 
para se ter uma idéia, 70% da receita líquida provém de itens que chegaram ao mercado há 
dois anos, no máximo. A empresa investe 3% de sua receita líquida em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica, o que em 2008 significou R$ 103 milhões. 
 
Gonzaga diz que seria quase impossível continuar elaborando produtos diferenciados com o 
modelo de inovação que a empresa possuía. Tratava-se do sistema tradicional, no qual todo o 
desenvolvimento é feito dentro e pela própria companhia. Ao sair a campo para identificar as 
melhores práticas de inovação, a Natura se deparou com o conceito de inovação aberta, que 
consiste em buscar o apoio de especialistas e acadêmicos externos para o desenvolvimento de 
novos produtos. Naquela época, menos de 15% dos projetos da companhia na área de 
pesquisa e novas tecnologias eram realizados por meio de parcerias. Hoje, mais da metade 
ocorre de modo compartilhado. Ou seja, seguem as premissas da inovação aberta. 
 
Outra iniciativa na mesma linha ocorreu em 2007, quando a empresa criou um portal na 
internet para o Natura Campus, que até então funcionava por editais. Com a mudança, o 
programa se transformou em um canal de relacionamento permanente com universidades e 
outros parceiros, passando a receber continuamente propostas de pesquisa de diversas 
instituições de ensino. Um ano antes, a empresa havia criado um centro de pesquisa e 
tecnologia em Paris. O local serve como base de testes e pesquisas, além de dar suporte a 
parcerias da empresa com universidades de países como Inglaterra, França e Alemanha. 
 
Foram iniciativas como essas que fizeram da Natura um símbolo de inovação, tanto que na 
semana passada ela ganhou o Prêmio Finep de Inovação na categoria grande empresa. 
 
Internacionalização 
 
Mas, infelizmente, as iniciativas de inovação aberta ainda são tímidas no Brasil. É o que afirma 
o consultor Gabriel Kohlman, da Prospectiva, empresa especializada em negócios 
internacionais e políticas públicas e regulatórias. Ele observa que a inovação aberta 
proporciona diversas vantagens para as empresas. As mais importantes são a diluição dos 
custos e de riscos das iniciativas de pesquisa. "No Brasil, as principais ações nesse sentido 
ocorrem mais em multinacionais." 
 
Kohlman diz que, paralelamente ao crescimento da inovação aberta, tem havido 
internacionalização de ações de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Segundo estudo da 
Prospectiva sobre o tema, as empresas brasileiras possuem baixa inserção nas redes globais 
de inovação surgidas nos últimos anos. 
 
De acordo com o relatório, há várias causas para esse fato. Uma delas é a percepção do 
investidor extepio de que o país é pouco inovador um ambiente nada favorável ao 
desenvolvimento de ciência e tecnologia. "Faltam ações do governo no sentido de promover o 
Brasil como um destino adequado para esse tipo de investimento", diz Kohlman. 
 
O consultor aponta ainda que poucas empresas agem como a Natura e investem de modo 
significativo em P&D. Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em 2008, o 
gasto nacional com ciência e tecnologia foi de 1,13% do Produto Interno Bruto (PIB). "E a 
maior parte desse montante vem do setor público, não do privado", ressalta Kohlman. "Esse 



percentual coloca o Brasil à frente de outros países latino-americanos, mas atrás de nações em 
desenvolvimento da Ásia e do Leste Europeu." 
 
De acordo com Kohlman, os investidores internacionais também não têm muita confiança de 
que o país defende a propriedade intelectual com eficácia. "Não que o Brasil falhe nesse ponto, 
mas é que o discurso é muitas vezes ambíguo. Defende-se, por exemplo, a flexibilidade da 
propriedade intelectual", afirma. Com isso, as multinacionais acabam por direcionar recursos 
de inovação a outros emergentes. "Se o empresariado externo percebesse, pela ação do 
governo, que o país respeita a propriedade intelectual, poderíamos atrair mais recursos para 
P&D", diz. 
 
Outro fator apontado pelo estudo para a baixa inserção nacional nas redes globais de inovação 
é a falta de articulação entre as diversas políticas públicas voltadas ao tema. "Não há uma 
coordenação clara, o que possibilitaria que o foco se voltasse a áreas estratégicas. É preciso 
que haja uma cabeça pensante, uma espécie de conselho nacional de inovação. Há muitos 
instrumentos, mas eles devem ser mais bem utilizados", diz. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 26. 


