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OPINIÃO

No ano passado, o Brasil investiu US$ 18 bilhões em
inovação. A previsão é de que este investimento che-
gue a US$ 19,4 bilhões em 2011. Embora este dado re-
presente um avanço, países como os Estados Unidos
chegam a aplicar um montante 20 vezes maior na
criação de soluções inovadoras.

Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecno-
logia, em 2009, o Brasil investiu 1,19% do PIB em
pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.
Nos Estados Unidos e no Japão esse percentual está
entre 2,5% a 3%, anualmente. Não por acaso, a lide-
rança no ranking de registros de patentes pertence a
esses países. Mais de 246 mil nos Estados Unidos e 86
mil no Japão só em 2009. O Brasil, na outra ponta,
registrou apenas 497 patentes no mesmo período.

Acabamos de lançar a edição 2011 do Barômetro
de Inovação da GE, pesquisa independente realizada
pela StrategyOne, em doze países, com 1.000 execu-
tivos em cargos de decisão de grandes empresas.

Esse estudo global, que incluiu o Brasil pela pri-
meira vez, busca entender, numa perspectiva multi-
cultural, a percepção dos executivos sobre a inovação
em seus países.

Para o capítulo brasileiro da pesquisa, entrevista-
mos 100 líderes das maiores empresas do país. Na
opinião desses executivos, o Brasil tem a oportunida-
de de despontar como modelo de tecnologia e inova-
ção do futuro. Somos o país mais otimista em relação
às oportunidades de inovação que temos pela frente.

Além disso, 98% desses líderes acreditam que a
inovação é a melhor maneira de criar empregos lo-
calmente, contribuindo assim para a sustentabilida-
de econômica do país.

Outro dado extremamente relevante, apontado
pelo nosso estudo, diz respeito à visão dos executivos
sobre a origem da inovação: 96% dos entrevistados
acham que o desenvolvimento da inovação deve es-
tar localizado no país, para poder suprir com maior
adequação as necessidades do mercado local.

Profissionais e equipes criativas, que “pensem
fora da caixa”, investimento em conhecimento téc-
nico avançado, além de um maior respaldo financei-
ro e institucional por parte do governo e das autori-
dades, foram os três ítens apontados como os mais
importantes para que a inovação encontre um cená-
rio propício para se desenvolver.

A formação e qualificação da mão-de-obra local
também apareceu com grande destaque na pesquisa,
como pilar importante no desenvolvimento de novas
soluções para as demandas do país.

Para 91% dos executivos entrevistados as inova-
ções do futuro serão aquelas que trarão valor à socie-
dade como um todo e não apenas aos consumidores
individualmente. O que significa isso? Que devemos
ir além de apenas criar as melhores soluções para os
problemas locais, precisamos ajudar a educar a so-
ciedade a assimilar soluções inovadoras ao seu dia-
a-dia e ao seu modo de pensar e ver o mundo.

Para finalizar, os entrevistados acreditam no
trabalho em conjunto entre governos, empresas e
sociedade civil para o crescimento do espírito ino-
vador do país. A inovação tem um papel social
fundamental. Inovar é preciso. Queremos promo-
ver a inovação local, em parceria com o governo e
a sociedade, com investimentos consistentes para
posicionar, de vez, o Brasil entre as maiores po-
tências da atualidade. ■

Em busca da inovação

Profissionais e equipes criativas,
investimento em conhecimento
técnico e respaldo governamental
são ítens fundamentais à inovação

João Geraldo Ferreira
Presidente da General Eletric Brasil

O abuso moral é uma questão que recebe, cada vez
mais, a atenção das organizações. A maior cons-
cientização das pessoas e a pressão da sociedade
organizada exigem das empresas políticas e práti-
cas que coíbam a exposição de trabalhadores a si-
tuações humilhantes e constrangedoras, repetiti-
vas e prolongadas durante a jornada de trabalho e
no exercício de suas funções.

O principal fator que torna o abuso moral mais
indefectível é a forma como é manipulado. Antiga-
mente, era possível culpar as reações de fúria de
um chefe, mas, hoje, são usadas formas mais sutis.
Isolar um funcionário, deixá-lo sem nada para fa-
zer ou sobrecarregá-lo com tarefas inúteis são ati-
tudes que arruínam a saúde mental de qualquer
profissional, ao mesmo tempo em que minam seu
futuro dentro da empresa.

Qualquer um pode sofrer com esse tipo de
agressão, mas as principais vítimas são as mulhe-
res. Segundo pesquisa feita com cerca de 2.000
funcionários de 97 empresas de São Paulo, 42 %
dos entrevistados afirmaram ter vivido histórias de
humilhação no ambiente de trabalho. Desses, 65%
eram mulheres e 29%, homens.

Ser ignorado por um colega de trabalho, pelo
chefe ou ainda levar uma bronca não significa ne-
cessariamente abuso moral. O problema reside no
comportamento intimidador, persistente e abusi-
vo, detonado com o único objetivo de deixar a pes-
soa humilhada, chateada e aterrorizada. Outro
ponto a esclarecer: o assédio moral pode ser prati-
cado por chefes ou colegas de trabalho, ocupantes
de qualquer escalão das companhias.

Algumas pesquisas traçam o comportamento
padrão do algoz, que tende a adotar táticas como
culpar os outros pelos erros, viver criticando a ha-
bilidade profissional dos colegas, fazer exigências
sem sentido ou mesmo cometer delitos, como rou-
bar os créditos profissionais dos integrantes da
equipe. As vítimas não são as únicas que perdem.
As empresas também são afetadas pela queda na
produtividade, pelo envenenamento do clima or-
ganizacional, perda de bons profissionais e, em ca-
sos extremos, por processos judiciais que resultam
em pagamento de indenizações.

Para prevenir a prática de assédio moral, as em-
presas devem estabelecer políticas claras, a come-
çar pela criação de códigos de ética e de conduta,
cujos princípios e orientações devem ser difundi-
dos por toda a companhia. Antes de qualquer coi-
sa, é preciso deixar bastante explícito para os pro-
fissionais quais comportamentos são aceitos e
quais não são tolerados pela organização.

A parte mais difícil, contudo, é a vigilância no
dia a dia. Em primeiro lugar, os gestores devem se
conscientizar de que o assédio moral é um tipo de
violência intolerável, que não se admite mais na
sociedade em que vivemos e deve ser punido de
forma exemplar. Além disso, pode trazer graves
consequências para o agressor e para a própria ins-
tituição em que atua.

Em segundo lugar, os gestores também devem
estar atentos a qualquer tipo de conduta de seus li-
derados que possa resultar em alguma espécie de
assédio moral e tomar as providências necessárias
para prevenir essas práticas e não deixar que se
instaure a cultura da impunidade. ■

Prevenir o assédio moral

Os gestores devem se conscientizar
de que o assédio moral é um tipo
de violência intolerável. Por isso,
deve ser punido de forma exemplar

Sérgio Vale
Economista-chefe da MB Associados

Como dizia Keynes, somos escravos de algum eco-
nomista morto, como se sempre voltássemos a ve-
lhas ideias recauchutadas. Mas no caso de Mário
Henrique Simonsen, trata-se de uma escravidão
com lições para toda a vida de um economista.
Atualmente, mais ainda, com a discussão sobre os
rumos da inflação no país.

Lembrei-me de Simonsen ao ver o governo ali-
nhado numa bancada em Brasília, a postos para
uma guerra anunciada contra a inflação. Alguns
esforços têm sido feitos na área fiscal pelos dados
que foram divulgados em março, mas o governo
continua errando a estratégia de longo prazo.

Ao optar por uma política fiscal de ajuste duran-
te este ano, mas com clara opção de volta a cresci-
mento acima do PIB a partir do ano que vem (basta
lembrar do aumento nominal de 14% do salário
mínimo em 2012), e também optar por uma política
monetária gradualista, o governo negligencia mais
uma vez a demanda. E é aqui que entra Simonsen.

Em seu estudo clássico, “Gradualismo versus
tratamento de choque”, preparado na década de
70, Simonsen tratou a inflação brasileira (e, na ver-
dade, as inflações em geral), por três componentes:
um autônomo, dado por choques de oferta, a reali-
mentação (inércia) e a demanda. Para ele, a causa
maior da inflação é o último componente. Ele é que
permite que a inflação se propague em cima de um
nível existente de indexação, sendo que os choques
de oferta, por serem temporários, não deveriam
receber tanta atenção.

Os planos heterodoxos de combate à inflação
tentavam conter a indexação, mas se esqueciam da
demanda e logo ela voltava a ser propagadora de
aumentos de preços. O Plano Real permitiu um
choque eficiente na indexação, mas seguido de um
controle estrito de demanda. Inércia e demanda
andam de mãos dadas e são os dois elementos que
têm que ser combatidos.

Agora, o governo dá importância máxima ao
choque de oferta e negligencia a demanda e a inér-
cia. É uma releitura inusitada do que se estudou e
pensou sobre inflação nos últimos quarenta anos.
Um exemplo na vizinhança ajuda a lembrar da im-
portância da demanda. O Chile passa por um pro-
cesso inflacionário parecido com o nosso, por pres-
são de demanda, mas também concomitante com
alta nos preços de commodities. Mas o Banco Cen-
tral chileno é explícito em aumentar sua taxa bási-
ca de juros de 0,5% anual para os esperados 7% ou
8% no final deste ano para conter a expansão de
demanda. Um aumento significativo, sem pensar
em medidas macroprudenciais — hoje adotadas
com certa frequência no Brasil —, para conter o que
aumenta a propagação da inflação: a demanda.

O experimentalismo pelo qual estamos passando
no Banco Central está de acordo com a visão antiga
dos integrantes do governo de que um pouquinho
de inflação não é problema, sendo o principal man-
ter o ritmo de crescimento num patamar razoável.
É por isso que nada do que o governo fez nas sema-
nas passada muda a impressão de que se aceitará
naturalmente um IPCA de 6% nos próximos anos.

No contraditório brasileiro, Geisel e Simonsen
foram do mesmo governo, mas hoje precisamos
mais do bom lado teórico de Simonsen do que das
irresponsabilidades do período Geisel. ■

Relembrando Simonsen

Ao optar por uma política fiscal de
ajuste e crescimento acima do PIB já
a partir do ano que vem, o governo
negligencia mais uma vez a demanda

Marcelo Mariaca
Presidente do Conselho de sócios
da Mariaca e professor da Brazilian
Business School
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