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Se as iniciativas coletivas em prol
da inovação no Polo Industrial de
Manaus (PIM) começam a sair do
papel agora, as empresas que
atuam na região já vêm adotando
ações inovadoras. Sejam toma-
das por conta própria ou por in-
centivo de suas matrizes — visto
que boa parte das empresas ins-
taladas no PIM têm seus centros
de decisão fora dali —, essas ati-
tudes fazem diferença no pro-
cesso produtivo, reduzem custos
e, segundo os empresários, per-
mitem às companhias continuar
competindo no futuro.

Fundada na região em 1956, a
Fogás, distribuidora de gás lique-
feito de petróleo (GLP), sempre
buscou incorporar a inovação ao
seu DNA. “Temos consciência de
que só inovando vamos fazer a
empresa chegar ao futuro. Nosso
desafio para os próximos anos são
as vendas online”, diz Jaime Ben-
chimol, presidente da Fogás.

Ele explica que, de maneira
geral, há pouca inovação em
GLP, mas a empresa tenta se di-
ferenciar com a adoção de ideias
como a de produzir gás em boti-
jões menores, avaliar novos tipos
de válvulas ou receber pedidos
dos revendedores via SMS. Al-
guns processos inovadores ado-
tados pela empresa são sugeridos
pelos próprios funcionários, que
recebem prêmios em dinheiro
pelas propostas aprovadas pela
diretoria para serem implanta-
das. Com três plantas em funcio-
namento — além de Manaus
(AM), Santarém (PA) e Porto Ve-
lho (RO) —, a companhia se pre-
para para inaugurar uma unida-
de em Rio Branco (AC).

Na Harman, a fábrica de Ma-
naus passa por um processo de
expansão, com investimento
de US$ 1,5 milhão, para adotar
o sistema de produção em cé-
lulas, em lugar da linha de pro-
dução em série atual, para a fa-
bricação de equipamentos de
áudio mais modernos que co-
meçarão a ser vendidos no Bra-
sil a partir de julho. Por en-
quanto, a maior parte das ven-
das nacionais da companhia —
que está no Brasil desde que
adquiriu a Selennium, há cerca
de um ano — tem sido de pro-
dutos importados. Segundo
Rodrigo Rihl Kniest, presidente
da Harman no Brasil, com os
aportes que estão sendo feitos
em Manaus haverá aumento da
internalização do processo de
fabricação, com consequente
redução de custos.

Apesar de iniciativas como
as da Harman e da Fogás serem
cada vez mais frequentes entre

Ganho de produção e redução
de custos são razões para inovar
Independentemente de ações coletivas no polo industrial, companhias não deixam de investir em renovação

Atitudes inovadoras
fazem diferença no
processo produtivo,
reduzem custos e
permitem às
empresas manter
a competitividade
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Jaime Benchimol, da
Fogás: iniciativas como
uso de botijões menores e
pedidos de venda por SMS

Na Harman, investimentos
trarão mudanças no
processo de fabricação
na unidade de Manaus

as companhias brasileiras, de
maneira geral, o grau de matu-
ridade em gestão de inovação
das empresas nacionais ainda é
muito baixo. A Câmara Ameri-
cana (Amcham), em parceria
com a Fundação Dom Cabral,
divulgou estudo que mostra
que só 17% das empresas in-
vestem mais do que 4% do fa-
turamento em inovação.

“Na maioria das vezes as
companhias brasileiras têm
grandes ideias, mas não sabem
como organizá-las ou utilizá-las.
Em alguns casos, as sugestões de
melhoria ficam engavetadas nas
mesas dos líderes”, afirma José
Hernani Arrym Filho, da Pierac-
ciani Desenvolvimento de Em-
presas, consultoria de tecnologia
de gestão com foco em inova-
ção. Seu sócio, Valter Pieracciani
completa que outro desafio a ser
vencido é o de transformar ino-
vação em algo constante, que
faça parte do dia a dia de todos
os integrantes da empresa. “O
mercado reconhece três dife-
rentes estratégias de competiti-
vidade: preço, diferenciação e
relacionamento com o cliente.
Muitas companhias ainda bri-
gam por preço e este comporta-
mento precisa mudar”. ■
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