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Especial | Pequenos negócios

Público e privado
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A inovação não pode ser medida
pelos gastos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) ou pelo
acúmulo de patentes. A afirmação é
do sueco Charles Edquist, PhD em
história econômica e um dos
fundadores do Centro para

Inovação, Pesquisa e Competência
(Circle), da Universidade de Lund, na
Suécia. O professor também falou no
painel sobre inovação. “É necessário
um equilíbrio de ações dos setores
público e privado para criar um
sistema que promova novos

produtos e processos.” Segundo
Edquist, é importante a criação de
redes para o aprendizado coletivo,
oferta de financiamento e de
incubação tecnológica para as novas
empresas. Ele finaliza um novo livro
sobre o assunto. (Jacilio Saraiva)

Mudança cultural
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Um cenário de forte competição
globalizada exige uma mudança
cultural nas empresas, além de
processos mais estruturados e
organizados por parte do governo,
das universidades e do setor
privado. “Sem isso, corremos o risco

de caminhar fatalmente para a
obsolescência das organizações
e m p re s a r i a i s ”, avaliou Jorge
Gerdau, presidente do conselho de
administração do Grupo Gerdau,
que participou do painel “Desafios
da inovação nos cenários atual e

f u t u ro”. “Temos uma carência muito
grande de integração da academia
com as empresas, como mostra o
baixo desenvolvimento de patentes
voltadas à demanda do mercado”,
destacou. “Inovação é absoluta
necessidade.” (Genilson Cezar)

Natura colhe frutos da aposta na biodiversidade
Genilson Cezar
Para o Va l o r , de São Paulo

Inovação e sustentabilidade
são faces da mesma moeda e in-
centivos para a criação de novos
negócios. Foi essa a aposta da Na -
tura para alcançar o sucesso que
tem hoje no mercado brasileiro
de cosméticos, afirma Pedro Pas-
sos, co-presidente do conselho
de administração da companhia.
“Nossa proposta de valor é muito
simples: a interdependência é a
base da vida. Comportamento
ético, valores e compromisso
com sustentabilidade. Inovação
baseada na sustentabilidade é

tão importante que hoje 65% das
nossas vendas são de produtos
lançados nos últimos dois anos”.

A preocupação em inovar está
na origem da empresa e é res-
ponsável pela sobrevivência da
Natura, destaca o empresário.
“No começo dos anos 2000,
quando a empresa se encontrava
numa encruzilhada tecnológica,
quando acreditávamos que a in-
dústria de cosméticos ia ser do-
minada pela indústria farmacêu-
tica mundial, e não tínhamos re-
cursos, nem acesso à tecnologia,
que era muito, decidimos entrar
de cabeça na biodiversidade bra-
sileira. Isso foi outra reinvenção

da Natura. A biodiversidade bra-
sileira é hoje uma plataforma di-
ferenciada, não era só para igua-
lar com a concorrência, mas para
superar ”, explica o executivo.

O resultado desse processo de
inovação não é desprezível, de
acordo com Passos. A empresa
nasceu há 43 anos, com total im-
probabilidade naquele momen-
to de dar certo. O capital inicial
era um fusquinha usado. “Tínha -
mos mil consultores e o nosso fa-
turamento, a receita a preço para
o consumidor final, era de US$ 5
milhões. Ao longo dos anos 80,
chegamos até 32 mil consultores
e esse faturamento para esse con-

sumidor final já subiu para US$
170 milhões. Unimos duas fábri-
cas e três distribuidores numa
única empresa, agora de porte
r a z o áv e l ”, relata.

Nos anos 90, a empresa fez
seus primeiros investimentos na
expansão internacional, que le-
vou a marca para alguns países
da América Latina. Agora, em
2011, “estamos envolvidos em al-
gumas metas importantes, como
redução do carbono, redução do
consumo de água, trabalhando
com materiais recicláveis. Temos
também uma estratégia de tec-
nologia de verticalizar nossas
fórmulas”, afirma. “Temos espe-

rança de que a TI pode ser um ele-
mento de descarbonização mui-
to grande da economia no século
21”, observa.

A estratégia, de acordo com
Passos, é balancear os resultados
econômicos com resultados am-
bientais. “Isso dá bons negócios”,
confia. Segundo ele, a empresa
opera atualmente com 1,4 mi-
lhão de consultoras e o fatura-
mento no ano passado chegou a
R$ 5 bilhões. “As comunidades
fornecedoras de materiais em re-
servas extrativistas recebem R$
10 milhões por ano, as reduções
de carbono. A ação da empresa
sobe acima do Ibovespa, o que é

muito bom para os investidores
da empresa”, conta.

Mas, diz Passos, os resultados
financeiros não estão acima de
tudo. Em 2011, pela primeira vez
desde que adotou a política de
responsabilidade socioambien-
tal, a Natura só alcançou as metas
econômicas. “Não atingimos as
metas socioambientais, e o resul-
tado foi o cancelamento do bô-
nus a ser pago para os colabora-
dores”, ressalta. Para a Natura, a
inovação é a base para resolver os
problemas das companhias bra-
sileiras. Mas é preciso apostar no
desenvolvimento sustentável pa-
ra dar perenidade às empresas.

I n ova ç ã o Presidente da Finep diz que governo ajuda e empresas devem ter mais interesse

Para sobreviver é preciso inovar
CLAUDIO BELLI/VALOR

Arbix: “Iniciativas de inovação mudam de eixo, com foco em pequenas e médias empresas. Até o Ministério da Ciência e Tecnologia mudou de nome”

Jacilio Saraiva
Para o Va l o r , de São Paulo

A inovação não é uma ques-
tão de luxo para as empresas,
mas de sobrevivência. Quem ga-
rante é o presidente da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Fi-
nep), Glauco Arbix, um dos con-
ferencistas do Seminário Inter-
nacional sobre Pequenos Negó-
cios, promovido pelo Sebrae, em
São Paulo. “A inovação e a tecno-
logia, tradicionalmente, foram
consideradas como subprodu-
tos do crescimento econômico e
não como pré-requisitos para o
d e s e nv o l v i m e n t o”.

Segundo o especialista, o cená-
rio começou a mudar com políti-
cas públicas que elegem a inova-
ção como diretriz. Em junho, a Fi-
nep vai apresentar na Rio+20,
Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Susten-
tável, no Rio de Janeiro, uma feira
de negócios sustentáveis para
fundos investidores.

Para ele, a inovação terá mais
campo fértil para florescer no
Brasil a partir de melhores rela-
ções entre universidades e em-
presas, aportes em capacitação
de recursos humanos e estímulos
ao mercado de fundos de capital
semente, capazes de transformar
os negócios em crescimento.

De acordo com Arbix, a cons-
trução de programas nacionais
de desenvolvimento ganhou ve-
locidade a partir de 2007, com o
Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), o Plano Nacional
de Ciência Tecnologia e Inovação
e o Plano Nacional de Educação.

“Essas iniciativas desenvolve-
ram novas perspectivas para o
país. Foi a primeira vez que uma
ação do governo incorporou a
inovação como parte integran-
t e”, avalia. Com esse empurrão,
outras políticas públicas indus-
triais voltam ao cenário, mais
abertas à propostas inovadoras.

Nessa mesma linha, o presi-
dente da Finep lembra a Política
Industrial, Tecnológica e de Co-
mércio Exterior (Pitce), de 2004;

a Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP), de 2008, e o Pla-
no Brasil Maior, lançado no ano
passado. “Essas iniciativas de
inovação mudam de eixo, com
foco também em pequenas e mé-
dias empresas. Até o Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT)
mudou de nome, hoje chamado
de MCT&I, para aderir à causa”.

Para ele, a ajuda do governo é
importante, mas as empresas de-
vem mostrar mais interesse em
inovar para expandir negócios.

“A maioria das companhias ino-
va somente adquirindo equipa-
mentos, e isso é um problema de
pequenos, médios e grandes em-
preendimentos”, diz. “O desafio é
construir uma economia amigável
à inovação, capaz de estimular
companhias de menor porte e de-
senvolver competências tecnoló-
gicas e científicas, de crescente va-
lor agregado. Apesar da existência
de novas políticas de estímulo, as
empresas ainda não estão, clara-
mente, no foco delas”.

Além disso, para destravar
processos inovadores, Arbix afir-
ma que é preciso aumentar o diá-
logo entre universidades e orga-
nizações, diminuir a carência de
recursos humanos, principal-
mente na área de engenharia; e
estimular o mercado de seed ca-
pital ou capital semente, que ain-
da engatinha no Brasil.

“A inovação é feita de gente
qualificada e com competência
para trabalhar, mas a maioria
dos pesquisadores está na aca-
demia e não nas corporações”,
diz o especialista, que defende
um salto de qualidade no finan-
ciamento para ampliar e reno-
var o sistema nacional de ciên-
cia, tecnologia e inovação.

Para ele, a forte presença da
China no mercado internacional
modifica o padrão de oportuni-
dades e pode aumentar os obstá-
culos para a evolução tecnológi-
ca de países como o Brasil. Para
escapar da concorrência, o país
deve inflar números de investi-

mento em pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D), aumentar a quan-
tidade de empresas intensivas
em conhecimento e continuar
atraindo centros de P&D de gran-
des corporações, como o da GE,
que se instala no Rio.

“Precisamos aumentar os
aportes em P&D, de 1,1% do PIB
(em 2010) para 1,8%, até 2014”,
diz. Na lista de prioridades de
investimentos do governo, Arbix
indica setores como aeroespa-
cial, defesa, energia, pré-sal e
etanol, além de tecnologias sus-
tentáveis, saúde e TI.

De olho nesses mercados, a Fi-
nep organiza a feira Venture Fó-
rum Brasil Sustentável, prevista
para a Rio+20, em junho, que vai
reunir empresas inovadoras em
tecnologias verdes e sustentáveis
nas áreas de energias renováveis
e eficiência energética, gestão de
resíduos e biodiversidade, além
de agricultura e segurança ali-
mentar. Os negócios serão apre-
sentados a potenciais investido-

res dos setores de seed, venture
capital e private equity.

Na semana passada, a entida-
de lançou mais uma edição do
Prêmio Finep, que completa 15
anos em 2012. Neste ano, os ven-
cedores receberão prêmios em
dinheiro – de R$ 100 mil a R$ 600
mil para os primeiros colocados
regionais e nacionais, num total
de R$ 9 milhões. Até o ano passa-
do, os premiados ganhavam re-
cursos não reembolsáveis, cuja li-
beração era condicionada à apre-
sentação de um projeto de ciên-
cia, tecnologia e inovação.

A premiação passa a contar com
mais duas categorias: tecnologia
assistiva e inovação sustentável. A
primeira cobre produtos e proces-
sos que promovem a qualidade de
vida e a inclusão social de pessoas
com deficiência ou com mobilida-
de reduzida. A segunda destaca
iniciativas em que a sustentabili-
dade está integrada a pesquisas,
desenvolvimento e comercializa-
ção de produtos.

Est udantes
aprendem a
empreender
De São Paulo

O Sebrae e a Junior Achieve-
ment assinaram na quinta-feira
em São Paulo um convênio para
levar o empreendedorismo a 15
mil estudantes, em 27 Estados
brasileiros. O documento faz
parte do Projeto de Educação
Empreendedora do Sebrae, cujo
objetivo é a inserção do tema em
todos os níveis de ensino — fun -
damental, médio e superior.

O acordo foi firmado durante
o Seminário Internacional sobre
Pequenos Negócios, promovido
pelo Sebrae. O presidente da ins-
tituição, Luiz Barretto, e os dire-
tores Carlos Alberto dos Santos e
José Claudio dos Santos, assina-
ram o convênio pelo Sebrae. A Ju-
nior Achievement foi representa-
da pela diretora-superintenden-
te, Wilma Resende. A parceria en-
globará dois programas desen-
volvidos pela associação: o Mi-
niempresa e o Economia Pessoal.

O Miniempresa já é aplicado
pela Junior Achievement em to-
do o mundo para jovens do se-
gundo ano do ensino médio. Em
15 semanas, os estudantes são es-
timulados a criar uma empresa e,
acompanhados por consultores
especializados, praticam os fun-
damentos da economia de mer-
cado e da gestão empresarial.

O Economia Pessoal, destinado
a alunos do 8o ano do ensino fun-
damental, incentiva os jovens a
conhecer seus interesses e habili-
dades pessoais, explorar opções
de carreira e descobrir o valor da
educação para o seu futuro pro-
fissional. Eles aprendem a traba-
lhar com planilhas de orçamento,
gerenciar imprevistos financei-
ros e adotar as melhores alterna-
tivas de crédito e investimento.

Segundo a gerente de Capaci-
tação Empresarial do Sebrae, Mi-
rela Malvestiti, o Sebrae entra na
parceria com apoio técnico e fi-
nanceiro para que essas meto-
dologias cheguem a um número
muito maior de alunos em todo
o Brasil”, afirmou.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: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Especial, p. F7.




