PROFISSÃO MAIS GRATIFICANTE NA PACATA WILMINGTON
é a de professor de ciências. Cada experiência científica em sala
de aula é acompanhada com grande entusiasmo pelos alunos,
ávidos por entender, detalhadamente, como aquilo tudo funciona. Os professores ensinam um novo conteúdo e, ao final
da explicação, uma enxurrada de mãos se levanta, querendo
saber mais. No geral, os alunos de Wilmington não estão interessados em ter profissões corriqueiras - eles falam em ser
engenheiros genéticos, pesquisar a natureza dos polímeros
ou dedicar-se à nanometria. É por isso que a menina Natasha
Patnaik, de 8 anos, destoou do grupo quando comentou na escola sobre seu sonho em trabalhar com golfinhos. Humm... O
que poderia se tornar? Poucos dias depois, ela apareceu dizendo que iria estudar engenharia marítima. Esperta, a Natasha.
Um olhar atento à demografia de Wilmington ajuda a entender o motivo da fixação das crianças por ciências.
Com apenas 72 mil habitantes e distante 200 quilômetros
de Nova York, a maior cidade do estado de Delaware é cravejada de cientistas. Cerca de 30% das famílias têm pelo menos
um pesquisador em casa. Nesta cidade, onde o passatempo
de domingo é ir a um shopping, existem laboratórios que formam e atraem cientistas com bons salários e incentivos para
seguir uma promissora carreira de pesquisador. Eles mudamse para Wilmington com o objetivo de trabalhar na sede de
uma das maiores empresas de ciência do mundo, a DuPont.
Fundada às margens do rio Brandywine em 1802 pelo
imigrante francês Eleuthère Irénée du Pont, pupilo do célebre químico Antoine-Laurent de Lavoisier, que lhe ensinou
a manusear a pólvora, a presença da DuPont em Wilmington marcou a região. Quem não trabalha na empresa conhece alguém que dá expediente por lá ou que tem ligação com o
fascinante mundo das pesquisas e inovações. E isso tem uma
influência positiva sobre as crianças. "Minha filha chegou em
casa dizendo que tinha o sonho de trabalhar com golfinhos. Eu
então sugeri: por que você não estuda engenharia marítima?
Vai poder pesquisar os golfinhos, entender como eles são, brincar com eles - e ainda ganhar dinheiro", diz o indiano Ranjan
Patnaik, pai de Natasha e cientista da DuPont há sete anos.

Às vésperas de completar 210 anos, a DuPont já faz
parte da história das grandes corporações como uma das mais
antigas do mundo. Por sua longevidade, é possível encontrar
famílias cuja trajetória está intimamente ligada a ela. David
Miller, 55 anos, faz parte da quinta geração de seu clã a trabalhar na empresa. "O sucesso para se manter durante tanto
tempo é que a matéria-prima da DuPont é a oportunidade, o
que estimula quem trabalha com conhecimento e inovação",
diz Miller, na empresa há 25 anos e hoje presidente da área de
Eletrônicos e Comunicações. Segundo o executivo, a DuPont
de hoje é totalmente diferente daquela em que seus antepassados trabalhavam. O bisavô de Miller, por exemplo, morreu
em 1865, numa explosão ocorrida quando a empresa ainda
estava ligada ao seu negócio inicial: a fabricação de explosivos.
D A P Ó L V O R A A O E S P A Ç O _ M u i t a coisa
mudou desde que foi pelos ares a oficina onde o bisavô de
Miller trabalhava. A DuPont transformou-se numa multinacional com faturamento de US$ 26 bilhões e 58 m i l
funcionários espalhados por 80 países. Longe de ser uma
fabricante de pólvora, ela hoje atua em 13 áreas de negócios diferentes, desenvolvendo produtos que vão de pesticidas a componentes para a montagem de espaçonaves.
Ao longo de seus mais de 200 anos, a DuPont foi responsável por dar à humanidade invenções que mesmo depois
de décadas seguem revolucionárias. Uma delas é o Teflon,
substância que, além de permitir que os ovos não grudem na
frigideira, também é usada em escala industrial, como na produção de canos para plataformas marítimas. Também criou o
Nylon - o polímero sintético mais utilizado do mundo - e desenvolveu a Lycra, que revolucionou o setor de vestuário. Os
astronautas, por sua vez, só chegaram ao espaço graças aos
uniformes feitos com Nomex, tecido que resiste a temperaturas
extremas. E os bancos só podem transportar grandes somas
em dinheiro por causa da blindagem dos veículos - feita com
Kevlar. Estimativas da própria DuPont mostram que, ao longo de sua história, a companhia registrou uma nova patente a
cada dois dias, e hoje já somam mais de 34 mil. Esse histórico

Foto

de invenções coloca a DuPont no rol das empresas mais inovadoras do mundo - e o melhor espelho disso está em seus
resultados. Cerca de 40% do faturamento de 2009 foi proveniente de produtos lançados nos últimos cinco anos. Só no ano
passado, quatro inovações por dia saíram de seus laboratórios.

B E R Ç Á R I O D E S E M E N T E S _ A DuPont
aplicou, em 2009, US$ 1,4 bilhão em pesquisa e desenvolvimento, sendo que 75% desse valor é destinado aos projetos
voltados para o que a empresa chama de megatendências.
Trata-se do resultado de um trabalho de mais de dois anos
conduzido por Mark Vergnano, vice-presidente executivo,
em conjunto com uma equipe de seis executivos. Eles se reuniram com analistas de mercado e consultores de institutos
de pesquisa para entender quais seriam as grandes questões
que o mundo teria de enfrentar nos próximos anos e como a
DuPont poderia desenvolver soluções dentro de suas especialidades. O resultado da imersão da equipe de Vergnano
surgiu no começo de 2008, quando a empresa mapeou as
quatro grandes prioridades para os anos seguintes: aumentar
a produção de alimentos, reduzir a dependência de recursos

fósseis, promover maior proteção às pessoas e ao meio ambiente e desenvolver produtos para mercados emergentes.
A mais importante delas atualmente é a produção de
alimentos, para a qual a empresa destinou no ano passado a
metade dos recursos destinados à pesquisa - US$ 700milhões.
O motivo para tanto investimento está embasado no cruzamento de números divulgados recentemente pela Organização das
Nações Unidas. Segundo a ONU, o planeta atingirá 9 bilhões
de habitantes até 2050 - número 35% superior ao da população atual. Isso exigirá aumento na produção de alimentos. O
problema reside no fato de que não é possível expandir as áreas
disponíveis para plantio no mesmo ritmo do aumento populacional simplesmente porque não existe terra fértil em quantidade suficiente. As pesquisas da DuPont nesta área, portanto,
concentram-se em aumentar a produção de alimentos aproveitando ao máximo a área plantada. A ideia é fazer com que as
plantas cresçam mais rapidamente e resistam a geadas e secas.
"Olhe para esses pequenos bebês", diz David Warner,
referindo-se às mudas de milho que passam por uma esteira no laboratório da Pionner Hi-Bred, o braço de sementes
adquirido pela DuPont em 1997, localizado em Des Moines,

no interior do estado de Iowa. "Em breve vamos saber quais
genes implantados as farão sobreviver e quais não terão impacto positivo." De camisa polo verde e calça cinza, uma espécie de uniforme dos cientistas em campo, Warner passa
despercebido em meio aos outros 20 pesquisadores que trabalham cuidando especificamente da área de grãos geneticamente modificados. Mas é ele o chefe, responsável por levar
adiante esta que é considerada uma das maiores inovações
na área de grãos dos últimos tempos. Trata-se de modificar os
genes do milho de modo que ele fique mais resistente à ação
da seca. Estima-se que US$ 13 bilhões seja o valor de plantações perdidas por causa da seca ao redor do mundo. E só
nos Estados Unidos, 85% delas sofrem com o problema da
escassez de água. Desenvolver sementes mais fortes, portanto, representa um mercado de bilhões de dólares a cada ano.
Não é à toa que a equipe de Warner trata as plantas
com o carinho de quem cuida de um berçário. Na estufa por
onde passam as mudas sobre uma esteira estão instaladas
câmeras em 3D, por meio das quais é possível monitorar a
resposta das plantas à inserção de genes em suas sementes.
São esses genes que as tornarão mais fortes e resistentes à
aridez sem perder suas propriedades naturais. As primeiras mudas já deixaram a estufa e estão em fase de testes em
Des Moines. O milho mais resistente deverá chegar às plantações do mundo todo até 2015. "Desenvolver uma planta
que consegue crescer com pouca água parece coisa de ficção
científica. Mas esqueça a ficção. É só científico", diz Warner.
Numa outra linha de pesquisas de ponta da DuPont
que mescla duas macrotendências - alimentação e proteção do meio ambiente -, há o desenvolvimento do ômega 3,
substância encontrada em salmões e sardinhas, cuja ingestão ajuda no combate ao colesterol. A DuPont conduziu um

levantamento e descobriu dois dados que ajudaram a levar
adiante a ideia de reproduzir a substância em laboratório,
reduzindo drasticamente a necessidade de pescar os peixes.
O primeiro mostra que apenas 10% das pessoas consomem
a quantidade de peixe necessária para que o ômega 3 traga
benefícios. Outra curiosa informação é que muitas outras o
ingerem por meio de pílulas e alimentos enriquecidos com
o óleo extraído dos peixes. "Nosso produto trará grande impacto para as pessoas, que terão novas formas de acesso à
substância, e também para o meio ambiente", resume Ana
Goes, brasileira que integra a equipe de coordenadores da
pesquisa de ômega 3. Outro impacto importante deve ocorrer
nas finanças da DuPont. O mercado de ômega 3 movimenta
cerca de US$ 2,5 bilhões ao ano somente nos Estados Unidos.

L U G A R D E N O B E L _ G r a n d e parte das novidades que saem das fábricas da DuPont é concebida
em um local que pode ser considerado o pai dos laboratórios de pesquisa de inovação do mundo: a Estação
Experimental, que serviu de inspiração para quase todos
os laboratórios que surgiram depois dele. Quando foi criado, em 1903, apenas a GE havia construído espaço semelhante dedicado exclusivamente à pesquisa e inovação.
A área da Estação Experimental equivale a 60 campos de futebol e abriga, ao todo, 50 prédios. Pesquisadores de
diferentes nacionalidades (chineses, americanos, indianos,
africanos) circulam por esse condomínio, cujas alamedas e
ruas recebem nomes de cenários de livro de ficção científica,
como Laboratory Road. A diversidade de estilos lembra uma
avenida movimentada de grande metrópole: alguns profissionais vestidos de maneira mais formal (sapato, camisa e calça
sociais), outros à vontade (jeans e tênis) e aqueles que não deixam dúvidas sobre suas atribuições, paramentados com o indefectível jaleco de laboratório. Neste campo, situado a 15 minutos de Wilmington, trabalham 2 mil profissionais - um
quarto dos pesquisadores do quadro mundial da DuPont.
Ao longo de mais de um século de existência, a Estação Experimental colecionou milhares
de patentes e formou até um prêmio Nobel. Foi
entre os microscópios e tubos de ensaio do centro de P&D da DuPont que Charles Pedersen,
recrutado pouco depois de receber seu título
de mestre pelo MIT, construiu toda a sua carreira. Seus 42 anos de trabalho na empresa

HISTÓRIA Localizado na propriedade onde existiu a primeira
fábrica de pólvora da DuPont, o Museu Hagleyfaz um apanhado dos
mais de dois séculos de história da empresa, uma das mais longevas
do mundo. Cerca de 300 mil pessoas visitam o lugar por ano

renderam 65 patentes. Depois de se aposentar e começar
a se dedicar à jardinagem e poesia, seus hobbies favoritos,
Pedersen teve seu trabalho reconhecido com a premiação
máxima que um cientista pode receber. Em 1987, ele ganhou
o Prêmio Nobel de Química por seus estudos de moléculas
artificiais que imitam reações químicas naturais do corpo.
A história de Pedersen lança luz sobre uma importante característica da DuPont no gerenciamento da
inovação: seu modelo para recrutar, reter e formar os melhores cientistas. A exemplo do que ocorreu com Pedersen,
cerca de 70% da mão de obra dos laboratórios é recrutada
no momento em que termina a faculdade ou cursos de especialização - de preferência nas melhores universidades.
Os pesquisadores mudam-se para a pacata W i l mington atraídos por uma série de benefícios. Um deles, obviamente, é o salário - um Ph.D. em início de carreira ganha
cerca de US$ 100 mil ao ano. Mas além dos salários, os pesquisadores são incentivados e reconhecidos com prêmios
como o Engineering Excellence Award e o Lavoisier Medal,
concedidos uma vez ao ano para os projetos e pesquisadores
de destaque. E, a exemplo do que já ocorre nos níveis administrativos, inovações no ambiente de trabalho também são
premiadas. Existe, por exemplo, o chamado "Night on the
Town", em que o pesquisador recebe um prêmio de US$ 100
para jantar fora. "Boas ideias precisam de um ambiente que
as nutra", diz o pesquisador francês Stephane Bazzana, especialista em biocombustíveis de 35 anos, e há seis na DuPont.
Mas a remuneração e o reconhecimento são apenas
uma fração do que move cientistas como Bazzana a se instalarem na DuPont. Outro componente-chave para arrebanhar jovens talentos diz respeito ao histórico da empresa.
Por ter se tornado referência nas áreas em que atua, ela
construiu uma reputação no mundo dos pesquisadores - e é almejada por eles. 'A DuPont era referência
bibliográfica de todos os livros que eu estudei na
faculdade. Quando eu recebi a proposta de trabalho, era como se estivesse realizando um sonho", diz Bazzana, que foi selecionado assim
que recebeu o diploma de Ph.D. em nanotecnologia na Universidade da Califórnia.
Bazzana deixa claro que não hesitou em se mudar para a cidade, de
onde até a atual presidente da DuPont, Ellen Kullman, precisou sair

aos 18 anos porque "morria de tédio". O pesquisador justifica, com sotaque francês: "Não estamos longe dos grandes
centros, como Filadélfia e Nova York. Mas, por outro lado,
não enfrentamos os problemas de cidade grande. Demoro
cinco minutos para ir ao trabalho". E faz um adendo, com
precisão científica: "Seis minutos, se pegar sinal fechado".
Para recrutar e reter os melhores cientistas em seu quadro de funcionários, a DuPont faz uso de mais um trunfo. Ela desenha um plano de carreira nos mesmos moldes e com o mesmo
rigor com que o faz na área gerencial. Assim, ao ingressar na empresa, um Ph.D. consegue ter uma ideia sobre como deve conduzir sua trajetória profissional e aonde poderá chegar. Da mesma
maneira que ocorre com executivos, os pesquisadores também
são submetidos a uma avaliação em 360 graus. Eles são avaliados pelos subordinados, por seus pares e pelo chefe. Aqueles que
se destacam entram para um seleto time chamado Top Talents.
O A C A S O _ O grupo de talentos é monitorado diretamente por um conselho formado por diretores e vice-presidentes.
Uma vez por mês, essa equipe se reúne para avaliar o andamento profissional do grupo e atribuir a cada um dos talentos
novos desafios. "Assim, as pessoas se sentem constantemente
estimuladas", diz Ana Cristina Piovan, diretora de Recursos
Humanos da subsidiária brasileira, que também aplica essa
metodologia. Se um dos integrantes do Top Talents sai da
empresa, seu chefe tem de dar explicações ao restante do conselho. Perder um cientista brilhante pode custar milhões de
dólares a uma empresa que vive da produção de inovações e
que construiu, ao longo de dois séculos, um dos mais afinados
processos de sinergia entre a academia e o mundo dos negócios.
Chega a soar quase antagônico o atual slogan da
DuPont, "os milagres da ciência". Milagre, afinal, pres-

s u p õ e a p r e s e n ç a de algo sobrenatural e inexplicável - quando na verdade não há nenhum milagre por
trás das inovações científicas. Há técnicas e processos.
Nessa seara, a experiência acumulada em mais de
dois séculos é de alguma ajuda. Um dos conceitos bem assimilados na DuPont é que a ideia inicial de um projeto não
depende de um processo estruturado. Ela pode acontecer
em qualquer lugar e não há como ser controlada - e nem
é bom que seja. O que acontece depois da ideia inicial, sim.
Precisa seguir métodos e processos em duas vertentes: a tecnológica, que permita seu desenvolvimento, e a comercial,
que permita sua inserção no mercado. A história por trás
da invenção de uma de suas marcas registradas mais reconhecidas ajuda a ilustrar como ocorreu esse aprendizado.
O teflon, criado na década de 30, é o material com o
menor índice de abrasão do mundo - e foi descoberto por
acaso. O pesquisador Roy J. Plunkett realizava experiências
com gases para refrigeração. Deixou um dos experimentos
"dormindo" da noite para o dia. Na manhã seguinte, quando
chegou ao laboratório, percebeu que o gás havia sumido e espontaneamente gerado uma substância branca e pegajosa. Ele
levou adiante as experiências para investigar a fundo o processo e, sete anos de estudos depois, a DuPont transformou a
substância, batizada de Teflon, em patente, e passou a comercializá-la na fabricação de máquinas e em plantas industriais.
Mas a forma mais conhecida e utilizada do teflon
em todo o mundo - seu uso em utensílios domésticos - só
ocorreu em 1954. E não foi invenção da DuPont. Foi fruto
de uma briga de casal. O engenheiro francês Marc Grégoire passava teflon na linha de pescar para que ela não emaranhasse quando fosse guardada. Irritada com tamanha
dedicação do marido à pescaria, a mulher pediu que ele
usasse o tal produto para algo mais útil: suas panelas. Como
o material não gruda em nada, o desafio era fazê-lo aderir
ao ferro da panela - algo que o francês conseguiu mecanicamente, por meio de pequenas reentrâncias feitas
no utensílio. O fato de ninguém na DuPont ter descoberto um uso doméstico e uma outra finalidade de
comercialização do teflon atenta para um formato
de pesquisa que precisou ser refinado ao longo do
tempo. Lição aprendida: sim, a experimentação
e o incentivo às novas ideias são fundamentais
para a inovação. Mas igualmente importante é a aplicação prática dessas pesquisas.

Isso mudou na segunda grande reinvenção da DuPont,
ocorrida há pouco mais de dez anos. De uma empresa química, tornou-se uma empresa de ciência. E, para tanto, passou
a direcionar como nunca as suas pesquisas para o mercado.
Para chegar a um produto final, o desenvolvimento de
uma nova ideia cumpre etapas. Em todas elas o projeto é avaliado por grupos multidisciplinares, formados por pessoas de
diferentes áreas, incluindo a comercial e o marketing. Os projetos precisam passar pelo crivo desse time de avaliadores - se são
reprovados, desiste-se de tocá-los adiante. No ano passado, para
criar 1,4 mil novos produtos, o processo de inovação descartou
outras 30 mil ideias e abortou 5 mil projetos já em andamento. "A
coisa mais difícil do mundo é 'matar' um projeto", diz John Jansen, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento para a América Latina. "Mas é preciso fazer isso para selecionar as pesquisas que realmente vão trazer algum retorno para a companhia."
C I Ê N C I A P R Á T I C A _ S o a mercadológico demais
para atrair cientistas? Pelo contrário. O fato de desenvolver
pesquisas que tenham a ver com problemas reais que necessitem de solução é um apelo e tanto para despertar nos pesquisadores a chance de ver seu trabalho sendo aplicado à prática.
Um ambiente que crie esse tipo de oportunidade acaba
atraindo até cientistas com carreiras já consolidadas. Se os 70%
de pesquisadores são recrutados quando saem do mundo acadêmico, os outros 30% vêm do mercado, como o indiano Patnaik, de
41 anos. O engenheiro entrou na DuPont bem depois de ter conseguido seu Ph.D. e ter nas costas uma estrada de sete anos trabalhados em empresas e universidades no estado do Texas. Mudou
para a DuPont porque sentiu-se atraído, entre outras coisas, pela
possibilidade de fazer pesquisas casadas com a prática. E não só
em sua área, a de biocombustíveis. "Ninguém aqui trabalha em
ilhas. Temos portas abertas para construir projetos em conjunto
com colegas que tenham outras habilidades. Isso abre um leque
de possibilidades para experimentar e aprender", afirma Patnaik, que recentemente passou dez dias no Brasil estudando sobre cana-de-açúcar e etanol. "A conexão em diferentes áreas é um
fator decisivo à inovação. Muitos projetos lá fora andam 90% e
falham nos últimos 10% do caminho porque falta essa ligação."
A facilidade de transitar por áreas e a necessidade de
desenvolver projetos em parceria explica o jeito com que a DuPont vai até o mercado recrutar os profissionais mais qualificados. A empresa fez um mapa com 26 competências em que
atua, como biotecnologia, nanotecnologia e engenharia de pro-

cessos, e procura um perfil que se encaixe em alguma delas. Ou
seja, não busca pessoas com linhas de pesquisa ou formação
específicas. Dentro da empresa, conforme o profissional vai
se desenvolvendo na carreira de pesquisador, ele começa também a transitar por outros campos, o que lhe dá conhecimento sobre áreas diferentes e a possibilidade de mudar de setor.
Essa maleabilidade na carreira explica em grande parte um fenômeno que se observa dentro da empresa: o tempo
de casa de muitos pesquisadores, que pode ser contado em décadas. A engenheira taiwanesa Shu-Chien Liang, de 42 anos,
chegou há 15 na DuPont - a cada cinco anos passou por uma
área diferente. Começou com a proteção de plantações, passou para soluções químicas e agora está na área de biociências.
"Não tenho tempo para ficar entediada de meu trabalho porque
me sinto constantemente desafiada." A cientista está hoje naquele projeto de desenvolvimento de ômega 3 em laboratório,
com a brasileira Ana Goes, PhD. em engenharia bioenergética.
Ana, por sua vez, reflete uma outra face do caminho
profissional dos pesquisadores na DuPont: eles podem seguir
carreiras mais voltadas aos negócios. Há dois anos e meio na
empresa, ela se tornou uma espécie de executiva-pesquisadora.
É encarregada de fazer o meio de campo entre os laboratórios de pesquisa e a fabricação dos inventos em larga escala.
"Quando eu fazia meu Ph.D. eu sempre disse aos meus professores que queria ver meu trabalho concretamente", diz Ana.
A P O D E R O S A E L L E N _ N o s últimos dois anos,
o processo de pesquisa voltado ao mercado ganhou ainda
mais fôlego com a chegada de Eilen Kullman, a atual CEO.
Loira, olhos azuis, 52 anos de idade e 20 de DuPont, ela assumiu o cargo em tempos turbulentos. Sob suas mãos bem
cuidadas, com as unhas sempre pintadas de vermelho, a

empresa superou a recente recessão americana, o momento mais difícil desde a Grande Depressão de 1929. O feito
de Eilen a colocou em sétimo lugar na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo da revista americana Forbes.
A recente recessão atingiu a empresa de forma brutal. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, 40%
dos carros produzidos nos Estados Unidos são pintados com
tintas feitas pela DuPont, fabricadas dois dias antes sob demanda. De uma hora para a outra essa demanda zerou, por
causa da derrocada das gigantes do mundo automobilístico. Foi um baque nas contas da corporação de Wilmington.
Além de enfrentar a recessão, Eilen também precisou aparar
arestas deixadas por seu predecessor. Charles Holliday, que
ficou no comando desde 1998, foi o responsável pelo passo
inicial de transformar a DuPont, então uma empresa química, em uma companhia de pesquisa e inovação. Foi bemsucedido por um lado: a empresa entrou em novos negócios
e tornou-se referência em sustentabilidade. Em 2005, em
um ranking feito pela revista BusinessWeek, foi citada como a
companhia que implementou as melhores práticas de corte
de emissão de gás carbônico, reduzindo-a em 65% em dez
anos. Em outros aspectos, a gestão de Holliday foi um pouco
atabalhoada, de acordo com os analistas que acompanham
este mercado. Um deles foi direcionar os negócios para áreas nas quais a DuPont não tinha nenhum conhecimento,
como a de sementes, e deixar para trás algumas outras onde
havia anos de expertise, como a de fios. "Foi uma aposta arriscada, que precisava de tempo para amadurecer. Só agora
é que o mercado vai saber se foi acertada", disse a Época NEGÓCIOS John Roberts, analista da Buckingham Research.
Esse momento de transição, somado à econômica, rendeu resultados pouco felizes: o crescimento estancou, as vendas
declinaram e a empresa perdeu valor de mercado. Em 2009, o
preço das ações da DuPont despencou 30% e a companhia registrou lucro de-US$200milhões, ínfimo para seus padrões.
Eilen foi obrigada a anunciar drásticas medidas de redução de custos: demitiu 4,5 mil funcionários, deu férias não
remuneradas e cortou os custos fixos anuais em mais
de US$ 270 milhões. Também diminuiu US$ 200
mil do próprio salário anual, de US$ 1,7 milhão. "O
primeiro movimento dela foi corajoso. Ela bancou
uma medida radical, que soava muito impopular, mas que foi crucial para recuperar a saúde
financeira da empresa", diz Jeffrey Zekauskas,

analista da consultoria JPMorgan. A recuperação veio neste
ano, graças, sobretudo, ao aumento de vendas para os mercados emergentes. O segundo trimestre de 2010 foi o melhor dos
últimos cinco anos, com um lucro de US$ 1,1 bilhão - quase três
vezes mais que o do mesmo período de 2009.O bom desempenho trouxe de volta a confiança do mercado e fez as ações
voltarem a subir. A previsão é que o faturamento deste ano aumente 15% em relação a2009, chegando aos US$ 30,8 bilhões.
Chama a atenção, no entanto, que as severas medidas de
Eilen pouco impacto tiveram na vida dos pesquisadores. Nem
um centavo foi mexido nos investimentos de US$ 1,4 bilhão destinados a pesquisa e desenvolvimento. Ao contrário. "Durante
a crise decidimos que, enquanto todo mundo estava retirando
investimento em pesquisa, deveríamos mantê-los", disse Eilen
a Época NEGÓCIOS (veja a entrevista exclusiva na página 168).
"A inovação está no cerne de nosso negócio. É a partir dela que
conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas e dos clientes ao redor do mundo. Não poderíamos deixar de investir."
No fim das contas, o ano mais difícil foi também o
mais inovador. Em 2009, a empresa conseguiu bater um
recorde histórico de seus 200 anos, depositando mais de 2
mil pedidos de patente - 8% a mais do que no ano anterior.
Hoje, seis de cada dez inovações saídas dos laboratórios são
para substituir um produto antigo. A meta de Eilen é reduzir este número e fazer com que pelo menos 50% das inovações feitas nos laboratórios sejam lançamentos. Alguns
deles, vindos de novos celeiros de pesquisas, como o Brasil.

M E R C A D O SEMERGENTES_"Desculpeo
barulho, viu?", diz a engenheira química Ariana Azevedo Bottura, fechando a janela. "E desculpe essa tremedeira toda. Você
está sentindo?" O barulho e a tremedeira na sala, causados pelas
retroescavadeiras que trabalham ali perto, dão a noção de que
alguma coisa está em transformação no terreno onde a DuPont montou seu laboratório de
pesquisas no Brasil. Instalado na cidade de Paulínia, a 120 quilômetros de São Paulo, o lugar, batizado de Centro de Inovação Tecnológica, é a versão
brasileira da Estação Experimental. Foi construído
em plena crise e inaugurado no fim do ano passado. Engenheira formada pela Unicamp e ex-trainee da DuPont,
Ariana é encarregada da infraestrutura da obra de Paulínia, onde até 2012 terão sido investidos R$ 14 milhões para
a ampliação e construção de novos prédios - o que colocará o
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Brasil no mapa das pesquisas mundiais da companhia. O país,
junto com as economias emergentes, ganhou uma importância
estratégica inédita para a DuPont. Hoje, os emergentes respondem por 30% do faturamento, e devem alcançar 35% em 2012.
Antes, a criação de novos produtos era feita somente nos países desenvolvidos, onde havia mercado para eles.
Depois, as inovações eram adaptadas para os mercados,
digamos, menos robustos. Agora a lógica é outra - e o laboratório de Paulínia é um exemplo disso. De lá já estão
saindo produtos concebidos especificamente para o mercado latino-americano, como o Armura, uma blindagem
popular para automóvel que custa a metade do preço de
uma tradicional. "A A r m u r a jamais teria sido inventada
por uma pessoa que não estivesse na nossa realidade. Por
isso acreditamos que algumas inovações precisam ser
criadas nos próprios países", diz Ricardo Vellutini, presidente da DuPont no Brasil. A preocupação em trazer mão
de obra qualificada de diversas áreas deverá aumentar
nos próximos anos. Paulínia é o único dos 75 laboratórios
da DuPont - excluindo Wilmington - que terá pesquisas
em todas as áreas de negócios da empresa. Para tanto, segue o mesmo p a r â m e t r o de recrutamento de cientistas.
Natália Barros entrou na DuPont há quatro anos como
estagiária, quando ainda era aluna de graduação em engenharia química na Unicamp. Hoje, aos 26 anos, cursa mestrado.
Ela trabalha na área de embalagens e selagem. Duas vezes
por semana é liberada para frequentar as aulas, já que a pesquisa de seu trabalho acadêmico é exatamente em polímeros
de embalagem, assunto de grande interesse para a DuPont.
Ela provoca, em tom professoral: "Você sabia que em um pedaço de plástico comum podem haver até sete camadas?". E
vibra enquanto corre ao computador para mostrar, em zoom
microscópico, uma por uma as camadas de um plástico.

Q U E S T Ã O D E V A L O R E S _ C o m o s e não bastasse formar e contratar pessoas com competências técnicas
a DuPont também precisa recrutar cientistas com brilho nos
olhos, como Natália. "Gastamos a sola do sapato e não poupamos esforços para encontrar as pessoas certas. Se encontramos,
realmente vamos atrás para conseguir trazer para nós. E se não
encontramos, preferimos deixar a vaga em aberto", diz o indiano Patnaik, que faz parte do time de recrutamento da empresa
nos Estados Unidos. E por encontrar a pessoa certa Patnaik não
se refere apenas a conhecimento técnico. Ele se refere primeiro

a uma lista de valores cultivados na empresa desde sua fundação e seguidos com um rigor quase religioso, como respeito à
diversidade, ética nos negócios e preservação do meio ambiente.
Outra preocupação, quase paranoica, diz respeito à segurança. Não tente subir uma escada com as mãos livres dentro
da DuPont. Alguém lhe falará gentilmente para colocar uma
delas no corrimão. Nem pensar em começar uma reunião com
o assunto principal da lista: todo encontro é iniciado com uma
discussão de cinco a dez minutos sobre segurança. A preocupação com o assunto foi tanta ao longo do tempo que vir ou até uma
área de negócios. A consultoria em segurança do trabalho, que
já fatura US$ 400 milhões ao ano. A segurança é uma questão
que remonta à origem da empresa. É necessário lembrar que
o início da DuPont esteve ligado à delicada manipulação da
pólvora, um material altamente perigoso. Mas a obsessão pelo
assunto se intensificou ainda mais depois que uma tragédia
assolou a família du Pont (a grafia do nome da empresa mudou
e se transformou em uma palavra só). Como prova de que sua
empresa era segura para os trabalhadores, Eleuthère du Pont
construiu sua casa dentro do terreno onde se fabricavam os explosivos. A mansão de três andares ficava no topo de um morro,
de onde ele podia observar o trabalho e também sentir o forte
cheiro de enxofre. Em1857, Aléxis, o filho mais novo do patriarca, de 41 anos, morreu em uma explosão ocorrida em um dos
galpões da empresa onde estavam fabricando pólvora. Resquícios, portanto, de uma época em que seu produto principal era
de alta periculosidade, a segurança até hoje permanece como
um dos valores fundamentais para a empresa. E tão arraigado
que acaba se estendendo para a vida pessoal de quem trabalha
na empresa. "Não consigo mais subir em uma escada se ela não
tiver um ângulo perfeito de 60 graus", diz a cientista Shu-Chien.
Se é certo dizer que a DuPont de hoje é uma empresa totalmente diferente do que era quando foi fundada graças à inovação, também é correto dizer que algumas de suas
crenças permaneceram as mesmas ao longo de todos esses
anos. Lição de centenária: não se consegue ultrapassar 200
anos sem inovaç ã o - m a s também
não se consegue
ultrapassá-los
sem u m a forte
lista de valores.

Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 154-169, nov. 2010.

