
INOVAÇÃO - Empresas brasileiras têm baixa taxa de inovação e produtividade 
reduzida. Esses foram os temas centrais do 16º SAP Forum, realizado em SP 

Fraca escolaridade é 
uma das causas principais 
BIANCA MELLO 

D
urante a 16a edi-
 ção do SAP Fó-
 rum, promovido 
pela empresa de-
senvolvedora de 

softwares de gestão SAP, exe-
cutivos da empresa e  empre-
sários brasileiros discutiram a 
respeito do tema "Reinvente 
seu Negócio. Crie seu Futuro". 
O evento promoveu painel de 
presidentes de várias empre-
sas com o principal executivo 
da SAP Brasil, Luís César Verdi. 
O tema central das discussões 
foi a baixa taxa de inovação 
das empresas brasileiras. 

O professor de economia do 
Instituto de Ensino e Pesquisa 
(Insper) e Universidade de São 
Paulo (USP), Naercio Menezes 
Filho, mostrou que a produti-
vidade do trabalhador brasilei-
ro é apenas um quinto do pro-
fissional americano. Ao passo 
que na Coréia, o t rabalhador 
tem produtividade que corres-
ponde a um terço do america-
no, ou seja, três vezes maior 
que a do brasileiro. Segundo 
Naércio Menezes, a inovação é 
o caminho para a empresa ter 
crescimento da produtividade, 
o que levaria o País ao cresci-
mento econômico sustentável 
- sem depender muito de polí-
tica cambial ou taxa de juros. 

Menezes mostrou que o cres-
cimento da produtividade no 
trabalho em países do BRICs 
(sigla que se refere a Brasil, Rús-
sia, índia e China) foi de cerca 
de 6% ao ano, entre 2005 e 2010. 
No caso brasileiro, o aumento 
foi de apenas 2% ao ano em 
igual período. "O Produto Inter-
no Bruto (PIB) cresceu muito 
menos que o das outras econo-
mias emergentes e nós cresce-
mos a custa de empregos. Só va-
mos conseguir ganhar mercado 
se tivermos crescimento sus-
tentável, o que vem por meio de 
produtividade", ressaltou. 

O professor apresentou da-
dos que indicam o grau de di-
f i cu ldade das e m p r e s a s em 
conseguir patentes nos escri-

Rodrigues e Cardenuto durante a discussão sobre inovação 

tórios amricanos. Segundo os 
gráficos, 60% das patentes nos 
Estados Unidos são ob t idas 
por f i rmas amer icanas , 24% 
pelas japonesas, 6% pelas co-
reanas e 2% pelas inglesas. A 
participação brasileira é prati-
camente nula, ressaltou. 

Menezes acredita que a es-
trutura tributária, crédito caro e 
a dificuldade de abrir ou fechar 
empresa. Ele acredita também 
que a distância entre empresas e 
universidades dificulta a trans-
ferência das novas ideias para a 
aplicação na criação de novos 
produtos. "Os empresários que-
rem inovar, mas as leis são tão 
complicadas que acabam desis-
tindo", destacou Menezes. 

UNIVERSIDADE. O presidente 
da Alpargatas, Márcio Utsch, 
observou que a empresa , às 
vezes, não encontra forma de 
entrar na universidade quan-
do querem promover concur-
so para o design de uma nova 
sandália, por exemplo." Você 
sabe que precisa daquilo, mas 
não consegue acessar. É preci-
so encontrar meio de resolver 
esta questão de maneira defi-
nitiva", enfatizou Utsch. 

Outros agravantes, na opi-
nião de Menezes, é o fato de as 

e m p r e s a s bras i le i ras a inda 
adotarem práticas de gestão ul-
trapassadas, onde não há siste-
ma de promoção baseado no 
mérito, nem sistema de metas 
para cada pessoa da empresa, e 
a precária educação. "Os países 
com os quais queremos com-
petir como a Coréia, Finlândia, 
Canadá possuem qualidade de 
educação muito boa e, portan-
to, quando as crianças chegam 
ao mercado de trabalho, sabem 
lidar com novas tecnologias, 
resolver problemas, se adap-
tam a novas situações e deco-
dificam inovações que vêm de 
fora. No Brasil, estamos muito 
atrás em relação a isso", con-
cluiu o professor. 

De acordo com Márcio Uts-
ch u m a das soluções aplica-
das na Alpargatas foi colocar 
100% dos mais de 17 mil em-
pregados t rabalhando em re-
gime de remuneração variá-
vel, que visa j u s t a m e n t e in-
centivar e premiar os funcio-
nários pela produtividade. O 
executivo reconheceu que a 
Alpargatas ainda está engati-
n h a n d o . Resas l tou, p o r é m , 
que mui tas companh ia s na-
cionais já adotam o regime de 
meritocracia, como siderúrgi-
ca Gerdau, por exemplo. 

A Alpargatas é a e m p r e s a 
que fabrica as sandál ias Ha-
vaianas - marca que se rein-
v e n t o u ao longo dos a n o s e 
deixou de ser apenas uma san-
dália de borracha durável e se 
tornou acessório de moda. Se-
gundo o presidente da compa-
nhia, isto foi possível depois 
que passaram a agregar atri-
butos mais emocionais à mar-
ca que antes só visava o racio-
nal, que era qualidade e preço. 

DESENVOVIMENTO. Luis César 
Verdi s u b l i n h o u q u e a SAP 
Brasil tem procurado estimu-
lar a inovação espalhando la-
boratórios de desenvolvimen-
to pelo mundo. Até como for-
ma de ganhar com a diversida-
de. O País hoje é sede de um 
desses laboratórios, que está 
dentro do campus da Univer-
sidade do Vale do Rio dos Si-
nos (Unisinos), em São Leo-
poldo, Rio Grande do Sul. 

O presidente da SAP Améri-
ca Latina, Rodolpho Cardenu-
to, explicou que o laboratório 
no Brasil tem cerca de 500 fun-
cionários e, por meio da parce-
ria com a univers idade. "Te-
mos todo um programa de in-
centivo para atraí-los. Busca-
mos pessoas que possam nos 
ajudar a desenvolver novas so-
luções e criamos um plano de 
carreira para que estes jovens 
permaneçam na SAP", frisou. 

C a r d e n u t o d e s t a c o u que 
enxerga os problemas do Bra-
sil como oportunidades. Para 
ele, a empresa ap rende com 
seus clientes e busca inovar e 
se reinventar a cada dia. 

De acordo com o presidente 
da Marítima Seguros, Francis-
co Vidigal, como a e m p r e s a 
atualmente é 50% brasileira e 
50% japonesa , o que fazem é 
tentar juntar o jeitinho brasilei-
ro e a proximidade com o clien-
te com a seriedade japonesa no 
controle dos negócios. "A tec-
nologia também é algo que es-
tá no sangue dos japoneses, o 
que faz com que tenhamos ho-
je um diferencial de mercado", 
assinalou Vidigal. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 mar. 2012, Seudinheiro, p. B12.




