
RANKING DA INOVAÇÃO

Empresas que mais registraram 
patentes em 2011

Fonte: Patent and Trademark Office
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Para sobreviver à competitivida-
de do mercado mundial de foto-
grafias, a Canon ampliou os in-
vestimentos em pesquisa e de-
senvolvimento em todos os seg-
mentos em que atua. Em 2010,
8,5% do faturamento global de
US$ 45 bilhões da companhia ja-
ponesa foram destinados à área
de inovação. Em 2011, esse total
foi de 8,7%, o que colaborou pa-
ra a companhia encerrar o ano
com 2821 patentes e subir do
quarto para o terceiro posto no
ranking do Patent and Tradema-
rk Office dos Estados Unidos,
que mostra as empresas que re-
gistram mais patentes.

“Nosso foco é reforçar o tra-
balho de produtos em linha e in-
crementar com a construção de
novas tecnologias e diferencia-
ção em todas as áreas de atua-
ção. Exemplos disso são as câ-
meras mais finas, leves e de co-
res diferentes”, afirma Luciano
Quidicomo Neto, gerente sê-
nior de revenda, distribuição e
varejo da empresa no Brasil.

Segundo o executivo, o “le-
gado” da Canon está fundamen-
tado na tecnologia própria de
estabilização de imagem, capa-
cidade avançada de zoom e a
praticidade de produtos. Os
produtos de consumo, que se
resumem em câmeras, filmado-
ras, impressoras e scanners, re-
presentaram nada menos que

37% das vendas globais da Ca-
non no ano passado.

Luciano credita o destaque a
produtos como a câmera EOS 5D
Mark II SLR, lançada no início do
ano passado é uma das apostas
da marca para a fotografia, por
ter qualidade de alta resolução.

Outro destaque na Canon foi
o Sistema EOS de Cinema lança-
do em novembro de 2011 em
Hollywood. Segundo a empre-
sa, o dispositivo pode capturar
de imagens em movimento, e
foi projetado para atender as ne-
cessidades de profissionais da
indústria do cinema. “O siste-
ma colabora com cineastas de
qualquer produção, seja gran-
de, média ou pequena, no local
ou no estúdio”, diz Neto. Segun-
do a empresa, o produto ainda
não tem previsão do lançamen-
to no território brasileiro.

Participação brasileira
Apesar da presença em cerca de
200 países e mais de 100 mil fun-
cionários, a marca registrada
Canon ainda tem tímida partici-
pação no país. A operação brasi-
leira está focada apenas na dis-
tribuição das linhas de consu-
mo como câmeras digitais, fil-
madoras e impressoras de uso
pessoal, que são comercializa-
das por distribuidores exclusi-
vos como a Opeco e Elgin. Se-
gundo Neto, o plano é ampliar a
presença no país com outros
produtos de todas as áreas de
atuação da empresa. ■
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Napoleão Bonaparte,
o pai da inovação
As primeiras histórias de inovação aberta não são recen-
tes, remontam dos tempos de Napoleão. Ele foi um dos
pioneiros a lançar um torneio para encontrar uma solução
para conservar alimentos para as tropas durante as longas
marchas do inverno europeu. Motivado pelo chamado da
pátria, um confeiteiro e chefe francês idealizou e desenvol-
veu a técnica que deu origem às comidas enlatadas. Por
sua contribuição, recebeu 12 mil francos de recompensa.

A busca da inovação extrapolou os limites físicos e
geográficos de uma empresa. A necessidade de ampliar
a produtividade da inovação tem ensejado companhias
de diferentes portes e setores a obterem auxílio externo
para inovar. As diferentes fases da cadeia de valor da
inovação podem ser alavancadas com o aproveitamen-
to de competências disponíveis em outras empresas,
profissionais liberais, institutos de pesquisa, academia
e clientes. Muito se fala de inovação aberta, co-criação,
crowdsourcing, inovação em rede, etc. Mesmo assim, o
número de empresas que consegue efetivamente utili-
zar essas práticas para inovar ainda é restrito.

Separei quatro fatores que considero críticos para fa-
zer essas iniciativas fun-
cionarem. O primeiro é
direcionamento. As
campanhas de inova-
ção aberta precisam ter
um direcionamento
bem definido, ou seja,
que tipo de colaboração
queremos e para quê. É
a chamada estratégia
de inovação. Queremos
que nos ajudem a ino-
var em quê? Isso serve
para mobilizar as pes-
soas em prol do objeti-
vo desejado.

O segundo é: torneio
ou contínuo? Essa é
uma decisão fundamen-

tal. Vamos deixar o canal aberto permanentemente ou se-
rão torneios específicos, com começo e fim definidos. A
P&G, com o Connect &Develop, mantém o canal perma-
nentemente aberto, incluindo desafios, que são retira-
dos quando as soluções desejadas são encontradas. Ou-
tras empresas, como a Pepsico, com o Faça-me um Sa-
bor do Ruffles, realizou um torneio. A escolha passa por
uma questão simples: por quanto tempo temos como
manter mobilizados os públicos-alvo das campanhas?

Públicos são a terceira questão: a seleção das fontes
mais adequadas para cada empresa depende de seus ob-
jetivos com a inovação, sua cultura de relacionamento
com os envolvidos e o nível de maturidade dos mes-
mos. Os clientes têm sido a fonte mais comum de inova-
ção para as empresas como parte do desenvolvimento
de produtos, geração de novas ideias e sugestões. Ou-
tras iniciativas envolvem universidades, fornecedores
e inventores independentes. Um estudo recente de
mais de 150 desafios realizados no portal de inovação
aberta Innocentive mostrou que, ao contrário do senso
comum, a maioria das soluções vencedoras veio de pes-
soas que não estavam diretamente ligadas à área do de-
safio. Isso mostra a importância de ir além das fontes ób-
vias e buscar quem possa pensar de forma criativa.

O quarto aspecto são as recompensas. Criar mecanis-
mos de reconhecimento ou recompensa para fomentar a
participação é fundamental para criar um fluxo contínuo
de ideias. Essa simbologia serve como motivação para
quem busca o “prêmio”, mas também dá um ar de serie-
dade ao desafio, reforçando o estímulo para que se colo-
que tempo e recursos na busca pela melhor solução. ■
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Fabricante japonesa de câmeras e impressoras contabiliza 2.821 registros em
2011 e atinge terceira posição global em registros, atrás da IBM e Samsung

O legado da Canon
para câmeras está
fundamentado na
tecnologia própria
de estabilização de
imagem, capacidade
avançada de zoom
e a praticidade
de produtos

Quatro fatores são
críticos para fazer
com que iniciativas
de inovação
funcionem:
direcionamento,
público,
recompensa e
manter ou não
o canal aberto
continuamente
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Empresa investe
maisde8%do
faturamento

globalemP&D

 Sexta-feira e fim de semana, 24, 25 e 26 de fevereiro, 2012 Brasil Econômico 13

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




