
Pesquisa feita pela consultoria
Innoscience e pelo Instituto Eu-
valdo Lodi, do Rio Grande do
Sul, indica que as empresas bra-
sileiras pretendem investir
mais em inovação. 69% dos en-
trevistados querem aumentar
gastos nessa área, destinando
recursos a produtos e proces-
sos, à criação de infraestrutura
e cultura voltadas para inova-
ção e a parcerias.

O estudo mostra também
que as corporações estão diver-

sificando as fontes inovadoras,
buscando modelos para colabo-
rar com fornecedores, clientes
e universidades. “As empresas
procuram abordagens comple-
mentares, deixando de ficar
presas ao raciocínio de que to-
das as ideias estão dentro de ca-
sa”, diz Maximiliano Carlomag-
no, sócio-fundador da Innos-
cience. Frente à edição ante-
rior da pesquisa, o número de
empresas que atuam dessa for-
ma dobrou.

Em geral, produtos são o
principal alvo da inovação – fo-
co de 82% dos entrevistados.
No entanto, as empresas têm

adotado iniciativas para inovar
em outras áreas. 43% focam
em inovação de processos, por
exemplo, e 27% em modelos
de negócio. “As empresas têm
percebido que o produto não é
o único elemento que pode ser
foco de inovação”.

Segundo a pesquisa, as empre-
sas têm se preocupado mais
com aspectos organizacionais
da inovação, como os ligados a
pessoas, cultura e liderança. Car-
lomagno ressalta que investir
nesses três pontos é importante
para melhorar os resultados de
iniciativas inovadoras. O estudo
ouviu 244 empresas. ■ F.M.

A América Latina Logística (ALL)
investiu R$ 1,5 milhão no desen-
volvimento e na implantação
de um sistema de gestão e pla-
nejamento de cruzamentos e li-
beração de trens. A expectativa
é que a solução reduza em 10%
o tempo de cruzamento dos
trens da empresa. Já o tempo to-
tal de trânsito das composições
nos principais corredores deve
cair em 3%, gerando ganhos de
produtividade.

“No sistema antigo, o contro-
lador tinha a visão do que esta-
va acontecendo naquele mo-
mento. Com o novo, é possível
projetar como estará a circula-
ção horas à frente. Isso permite
tomar decisões com base no
que está acontecendo agora e
no panorama futuro”, conta
Thiago Dedavid Bastos, gerente

do controle operacional da ALL.
“É possível ver, por exemplo,
se uma decisão tomada agora
com dois trens no porto de San-
tos vai afetar todos trens que es-
tão circulando em Campinas”.

Como efeito, o novo sistema
reduz o tempo de paradas e au-
menta o controle da malha fer-
roviária da companhia que
tem 21,3 mil quilômetros,
1.095 locomotivas e 31.650 va-
gões. Diariamente, o centro de
controle operacional da ALL
coordena mais de 4 mil cruza-
mentos de trens.

Antes, as licenças de circula-

ção emitidas pelo centro eram
mais curtas e frequentes. Com o
novo sistema, os controladores
podem programar os trens com
horas de antecedência, permi-
tindo que as licenças sejam
mais longas. A expectativa é
que os ganhos no tempo de ope-
ração cheguem a 30%.

“O controlador passa a ter ca-
da vez mais o papel de planeja-
dor de tráfego. A ferramenta aju-
da na tomada de decisão, que
passa a ocorrer não só mais em
função da experiência do con-
trolador, diminuindo a chance
de erro humano”, acrescenta.

O sistema foi desenvolvido in-
ternamente pela companhia,
em um processo que teve início
há três anos. No fim de 2011, pas-
sou a ser usado a pleno vapor.
Atualmente, cerca de 85% das li-
cenças são emitidas por meio
do novo sistema. “A ideia é ter
100% até o fim do primeiro tri-
mestre”, diz Bastos. ■ F.M.

Mais iniciativas inovadoras

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Anunciado em agosto pela presidente Dilma Rousseff, o
programa Brasil Maior teve toda a campanha de marke-
ting voltada para o aumento da competitividade dos
produtos nacionais a partir do incentivo à inovação e a
agregação de valor. Desde o início, especificamente tra-
tando das empresas de serviços do setor de TI, acreditei
que essa medida não teria um efeito igual a todas as or-
ganizações, trazendo benefícios para algumas e prejuí-
zos para outras.

Na época, representantes e empresários da área se ani-
maram com o programa, principalmente pela questão da
“desoneração da folha”, ou seja, a substituição da contri-
buição das empresas para o INSS, calculada sobre a folha
de pagamento, por outra, incidente sobre o faturamento.
Assim, a contribuição previdenciária patronal passaria a
ser calculada à alíquota de 2,5% sobre a receita bruta das
empresas e não mais a 20% sobre a folha de salários.

Porém, com a aprovação da Lei 12.546, sancionada em
dezembro de 2011, válida até 2014, muitas empresas se
sentiram prejudicadas com a desoneração, principalmen-
te as micros e pequenas, que tiveram considerável aumen-

to da carga tributária.
De acordo com estudo

da Confederação Nacio-
nal de Serviços (CNS), as
companhias que pos-
suem folha equivalente a
20% do faturamento te-
rão aumento de 25% no
valor pago de contribui-
ção previdenciária. Para
empresas com folha de
5% do faturamento, a no-
va cobrança amplia a car-
ga de contribuição em
mais de 150%.

Exemplos de institui-
ções que possuem fo-
lhas de pagamento redu-
zidas incluem os desen-

volvedores de produtos de software, que vendem licen-
ças de uso ou acesso no modelo SaaS, os fabricantes de
equipamentos (produzir hardware requer investimento
em fábricas, que precisa ser remunerado pelas vendas),
os data-centers (praticamente robotizados na sua totali-
dade), além dos canais (que revendem produtos de outras
empresas, estrangeiras ou nacionais), para citar alguns
exemplos de atividades penalizadas por esta mudança.

Fato que chama a atenção é como o governo e a campa-
nha política envolvida no Brasil Maior minimizaram as
reais necessidades de um segmento tão diversificado e im-
portante para o país como o de TI. A complexidade das re-
gras criadas pelo governo é mais uma prova do tratamen-
to incorreto dado ao setor.

É preciso lembrar que, nos últimos dez anos, desde o
primeiro mandato do ex-presidente Lula, a inflação inter-
na acumulou alta dos preços na ordem de 65% em uma
década. No mesmo período, ocorreu também a forte valo-
rização da moeda brasileira, principalmente por conta
das crises e instabilidade no Primeiro Mundo.

Combinando os fatores, o custo da exportação de servi-
ços teve o valor em dólar quadruplicado. Muitos setores
da economia tiraram proveito da situação, porém, o de TI
precisou repassar os custos integralmente às empresas,
encarecendo o serviço e o produto.

Esse não é o posicionamento de um governo que diz in-
vestir e apostar no desenvolvimento interno do País. Mui-
to deve ser mudado para que o Brasil seja Maior, não só
em denominação de programa, e sim para a real competi-
ção frente aos demais países, já tidos como emergentes,
que fazem a nova frente econômica mundial. ■
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as reais necessidades
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tão diversificado
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país como o de TI

ROBERTO CARLOS
MAYER
Diretor da MBI e vice-presidente
de comunicação e marketing da
Assespro São Paulo

Comnovosoftware, empresaprevêmaior índice deacertosnaprevisãode chegadadas composições

 Sexta-feira e fim de semana, 30 e 31 de março, 1º de abril, 2012 Brasil Econômico 13

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lu
si

va
 p

ar
a 

fin
s 

ed
uc

ac
io

na
is

.

Text Box
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