
O termo inovação ainda está
longe de obter lugar de desta-
que na estratégia das empresas
médio porte do país. Essa é a
conclusão de uma pesquisa rea-
lizada pelo Núcleo Bradesco de
Inovação da Fundação DomCa-
bral (FDC) com 149 companhias
com faturamento anual de R$
16 milhões a R$ 300 milhões —
no caso, de empresas demédio-
grandeporte, segundo classifica-
ção doBancoNacional deDesen-
volvimento Econômico e So-
cials (BNDES). O principalmoti-
vo para esse cenário desanima-
dor é o desconhecimento dos
empresários sobre o conceito.
Entre os 233 participantes da
pesquisa, 48,9% dizem que não
conhecemprogramas de incenti-
vo à inovação, 22,7% afirmam
que falta foco no assunto e 9,1%
apontamque não veemnecessi-
dade em incluir o tema na estra-
tégia organizacional.
Não é de se surpreender,

portanto, que menos da meta-
de das empresas pesquisadas
enxergam claramente a presen-
ça da inovação dentro da com-
panhia— 57,3% dos entrevista-
dos dizem que inovação não es-
tá presente ou está apenas par-
cialmente na estratégia das
companhias. Fabian Salum,
coordenador do Centro de Re-
ferência de Inovação da FDC e
coordenador da pesquisa, ex-
plica que o termo não tem uma
explicação única. “Para nós, o
conceito parte do pressuposto
de que tem de haver geração e
percepção de valores. É algo
pragmático: tem de se identifi-
car que algo mudou para me-
lhor”, diz. “Estudos mostram
que 80% das inovações são in-
crementos nos produtos ou na
gestão e não ineditismo. É o ca-

so de ligar para call center e
ser atendido rapidamente. Is-
so é geração de valor.”
Apenas 12% dos participan-

tes afirmam que a alta direção
estimula integralmente os co-
laboradores a terem atitude
orientada a inovar. Além dis-
so, 79,8% dizem não fazer uso
de incentivos à inovação e
69,4% não possuem parcerias
para a inovação com universi-

dades ou institutos de pesqui-
sa e desenvolvimento.
“Asmédias empresas enfren-

tam os mesmos problemas que
afligem as grandes — como ar-
rumar recursos, gerenciar pro-
jetos. Conclusão: independen-
te do porte: falta conhecimen-
to”, diz Salum. A saída é incor-
porar a inovação na estratégia
da companhia, no orçamento,
na comunicação. “Quando isso

é definido tem de se trabalhar
cultura interna. Ensinar, abrir
espaço, saber ouvir. Fomentar
espaços e fóruns. Não estou fa-
lando de open inovação e sim
closed innovation. Sem isso,
não dá para ter agenda, conse-
lho, recompensar, comitê que
reconheça que o projeto traba-
lhou em prol da melhoria e ge-
rou valor. Não adianta ter
ideia, vender para o chefe e de-
pois morrer”, destaca.
Segundo Salum, o processo é

lento e doloroso, como foi, na
década de 1980, a implantação
da gestão da qualidade total.
“Se as empresas fizerem esse
dever de casa, a sociedade e o
ambiente de competitividade
do país saem ganhando”, diz o
professor. “Fui para a Alema-
nha e todo mundo só fala que
quer vir para o Brasil. Mas isso
ainda não foi despertado nas
empresas. Tenho medo que is-
so só aconteça tarde demais. A
meta das companhias tem de
ser aumentar a competitivida-
de: pensar em sustentabilidade
e fazer parceiras.” ■
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Empresademédioporte patina
quando se trata de inovar

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Desconhecimento é o principal motivo que impede as companhias de adotar o conceito como estratégia.
Segundo pesquisa da FDC, apenas 12% delas estimulam os colaboradores a darem ideias inovadoras

Para 57,3% dos
entrevistados, a
inovação não aparece
presente ou está
apenas parcialmente
na estratégia
das companhias
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OUTROS

BARREIRAS À INOVAÇÃO

      Cultura conservadora, sem 
      espaço para inovar 

      Aversão da empresa ao risco 

      Falta de incentivo para ideias
      inovadoras 

      Cultura rígida, hierarquizada 
      e burocratizada

PESQUISA COM 149 EMPRESAS MÉDIAS DE QUATRO REGIÕES DO BRASIL

MOTIVOS PARA A NÃO UTILIZAÇÃO DE INCENTIVOS INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO E P&D 

Fonte: Fabian Salum, da FDC
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




