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novar é a palavra de ordem den
tro das grandes empresas bra
sileiras. De acordo com estu
do realizado pela consultoria 

francesa Global Approach Con
sulting (GAC), com as 30 maiores 
companhias do Brasil, 76,4% das 
organizações vão investir em pes
quisa e desenvolvimento de produ
tos, serviços e processos com o uso 
de recursos próprios ou fundos se
toriais. Segundo o mesmo levanta
mento, apenas 52% utilizam a Lei 
do Bem - que permite a obtenção 
de incentivos fiscais automáticos 
quando realizada pesquisa tecno
lógica. Ao usufruir da lei, pode-se 
reduzir o custo de desenvolvimen
to do projeto em até 28% do gasto 
inicial. Dessas empresas, entre elas 
Petrobras, Vale, Walmart, TIM, Am-
bev, Braskem, Pão de Açúcar, Bun
ge e CSN, 29,4% possuem áreas 
específicas que se encarregam de 
obter recursos e desenvolver pro
jetos. Já 70,6% contam com equi
pe própria e consultores. 

A Brinquedos Estrela, maior 
fabricante de brinquedos do País, 

tem encontrado na inovação meio 
de concorrer com a importação 
de produtos chineses. O setor de 
pesquisa e desenvolvimento, tido 
como prioritário dentro de sua es
trutura, busca nas novas tecnolo
gias e na reformulação de brin
quedos tradicionais uma diferen
ciação no mercado. "A competi
tividade só é possível por meio da 
inovação", afirma Carlos Tilkian, 
presidente da Brinquedos Estre
la. "Criamos no ano passado, por 
exemplo, o primeiro produto in
fantil com plástico verde, fabri
cado em parceria com a Braskem 
e feito com derivado da cana-de-
açúcar." As parcerias, aliás, fazem 
parte desse processo inovador. Re
centemente, a Estrela firmou con
vênio com o Itaú e a Mastercard 
para reformular o clássico Ban
co Imobiliário. Em vez do uso de 
notas imitando dinheiro, os joga
dores terão uma peça que simu
la a máquina de cartão de crédi
to e débito. 

Boa parte das ideias criativas é 
proveniente dos jovens, antenados 

nas novas culturas de consumo - a 
vida online integra o dia a dia de
les. "Eles têm gana de mostrar suas 
criações. Às vezes, temos até de se
gurá-los", conta Sergio De Nadai, 
presidente da De Nadai, com ex-
pertise em soluções para alimenta
ção. "Se deixarmos, eles até gastam 
mais e não calculam o resultado f i 
nal de um projeto." Para evitar es
ses percalços, o empresário aposta 
na sinergia dos departamentos para 
que haja um planejamento correto 
a partir de uma produção criativa. 
Na francesa Edenred, a inovação 
está entre os valores da empresa. 
A frente da operação brasileira, o 
empresário Oswaldo Melantonio 
Filho comanda um comitê de ges
tão de desenvolvimento de novos 
negócios e produtos. "Permitimos 
a participação de todos os colabo
radores da companhia nesse pro
cesso", afirma. "Criamos um fun
do financeiro que subsidia 50% de 
projetos que de fato inovem." 
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Text Box
Fonte: Lide, São Paulo, ano 7, n. 33, p. 26-28, 2012. 




