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Criatividade, talentoeumadosede
ousadianareceitadesucesso
LourençoBustani,FlávioPripaseLennyNiemeyer jáconquistaramoreconhecimento internacionalcomseusnegócios inovadores

DIVULGAÇÃO

Novoolhar FocodeBustani, daMandalah, é trabalhara “inovaçãoconsciente”

CompanhiaaplicouUs$
10milhõesemseucentro
depesquisadesãoPaulo,
omaiordaAméricaLatina

LuízGonzagaNeto
/ESPECIALPARAOESTADO

Empresa que investiu mundial-
mente US$ 9 bilhões em pesqui-
sa edesenvolvimento, em2011, a
Microsoft vem articulando uma
ampla rede de estimulo à inova-
çãonoBrasil.Com25Centrosde
Inovação Microsoft (MICs, na
sigla em inglês) espalhados pelo
País e o Microsoft Technology
Center (MTC), inaugurado em
janeiro, em São Paulo, a compa-
nhiadesenvolveváriosprogramas
defomentoà inovaçãoemparce-
rias comuniversidades, agências
governamentais, empresas e en-

RededaMicrosoft
dáapoioà inovação

tidadesdosetorprivado.
“Nosso trabalhoé ligar aspon-

tas dessa cadeia de inovação no
Brasil, colocando nossa tecno-
logia, conhecimento e centros
de pesquisa à disposição de em-
preendedores,sejamestudantes,
entidades públicas, startups ou
companhias consolidadas”, afir-
ma Paulo Ludicibus, diretor de
Novas Tecnologias e Inovação
daempresa.
Dos900funcionáriosdaMicro-

softnoPaís, 150sededicamàino-
vação,sendo90funcionáriosdire-
tos e 60bolsistas.Outra parte de
bolsistas está vinculada ao Insti-
tutoMicrosoftResearch-Fapesp,
frutodeumacordodecooperação
entre a empresa e a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo para o financiamento
de pesquisas desenvolvidas em
universidades e centros de pes-

quisa.De 2006 a 2011, o instituto
viabilizou 15 projetos científicos
noBrasil. Entre estes, destaca-se
o processo de sequenciamento
completodogenomadacana-de-
-açúcar,quedeveráserconcluído
atéo iníciode2013,eresultaráno
desenvolvimento de variedades
mais produtivas e resistentes a
pragase intempéries climáticas.
Emabril,aempresafirmoucom

oMinistério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação protocolo de in-
tençõesparaacriação,noPaís,de
aceleradoras de empresas volta-
das à inovação e ao empreende-
dorismo, que funcionarão como
incubadoras. A ideia é colocar à
disposiçãodessasstartupsasmais
recentes tecnologias durante o
seu tempode incubação(até três
anos). “O acordo visa despertar
o interesse dos estudantes para
cursos de tecnologia e promover
odesenvolvimentodeaplicações
paradiversossegmentos, incluin-
do grandes eventos esportivos
(Copa doMundo 2014 eOlimpí-
adas2016)”, explica Iudicibus.
Com investimentos de US$

10 milhões, o MTC de São Pau-

lo é o maior centro de pesquisa
da empresa na América Latina e
abordará estudos relacionados à
saúde,mudanças, climáticas, go-
vernoeletrônico,entreoutros.Já
osMICsnasceramnoBrasil com
o objetivo de incentivar o uso de
tecnologia de ponta, oferecer ca-
pacitaçãoprofissionalefomentar
aindústrianacionaldesoftware.A
iniciativa brasileira deu tão certo
queseespalhoupor44paíseson-
de a empresa tem filiais, totali-
zandohoje 104MICs, 25%destes
noBrasil.
Dois outros programas robus-

tos da Microsoft Brasil estimu-
lama cadeia inovadora dopaís: o
StudentstoBusiness(S2B),quejá
ofereceucapacitaçãogratuitaem
TIa 100mil estudantes; e oBizS-
park, de incentivoaodesenvolvi-
mento de startups, que oferece
às empresas de base tecnológi-
ca acesso gratuito às tecnologias
daMicrosoft, bemcomosuporte
técnicoevisibilidadenomercado
nacional e a possibilidade de se
internacionalizar.Desdesuacria-
ção,emnovembrode2008,foram
apoiadas2mil startupsnoBrasil.
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Fomento NoMtC,programasemparceria comuniversidades,
agênciasgovernamentais, empresaseentidadesdosetorprivado

Demandafirme Marchi,dastiefel,quedesenvolveprodutosnoPaís

Comespaçode
sobraparacrescer,
áreasdecosméticos
emedicamentos
desenvolvemcadavez
maisprojetos inovadores

AnaCecília Americano
/ESPECIALPARAOESTADO

Uma das fronteiras mais cobi-
çadas da inovação está nas áreas
da saúde e de dermocosméticos.
Nesses ramos, o investimento
em pesquisa e desenvolvimento
éalto,masademandapotencialé
crescente. Essa é razão pela qual
diversas instituições desbravam
esses camposnoPaís, a exemplo
dafarmacêuticaespecializadaem
produtosdermatológicosStiefel
(dogrupobritânicoGSK),daBio-
novis, empresarecém-constituí-
da, criadaporquatro fabricantes
nacionais de medicamentos, e
da Nátex, fábrica de preserva-

tivos masculinos feitos de látex
natural, pertencente àFundação
deTecnologiadoEstadodoAcre
(Funtac), numa parceria com o
MinistériodaSaúde.
Não é por outro motivo, tam-

bém, que a brasileira Natura in-
veste3%dofaturamentoemino-
vação e lançou, em2011, 164pro-
dutos, com um investimento de
R$146milhões.Cercade65%das
vendasdaNaturanoanopassado
vieremdeprodutos lançadosnos
2 anos anteriores.
“Omercadodecosméticosbra-

sileiro é o segundo do mundo”,
comentaMarcosMarchi, diretor
de marketing da divisão de con-
sumo da Stiefel, que fatura, no
mundoUS$ 1,7bilhãopor ano.
Numlaboratóriode 50metros

quadradosemGuarulhos(SP),23
cientistasformulamosnovoscos-
méticos. “Dos51produtosStiefel
no mercado mundial, hoje, 40
foram desenvolvidos aqui”, co-
menta o executivo. E novos 37

Pesquisa leva avanços a saúde e beleza

itens estão em estudo. O execu-
tivo coordena, a partir do Brasil,
vários lançamentos da empresa
paramercadosemergentes.

Cultura de células. A Bionovis
tem outra vocação: medicamen-

tos extraídos de proteínas e ou-
tras substâncias obtidas a par-
tir do cultivo de células vivas em
biorreatores. Ou seja, medica-
mentos biotecnológicos. Esse é
um ramo particularmente pro-
missor, jáque,exemplificaOdnir

Finotti, presidente da empresa,
hoje,dosdezmedicamentoscar-
ros-chefesemvendasnomundo,
quatro já são obtidos por meio
dessa nova tecnologia. Emcinco
anos, de cadadez, oito serãobio-
tecnológicos.
O mercado internacional de re-
médios biotecnológicos é bilio-
nário:nacasadosUS$160bilhões
por ano. No Brasil, a demanda
é estimada entre R$ 5 bilhões e
R$ 10 bilhões/ano. Os quatro só-
cios da Bionovis — EMS, Aché,
HypermarcaseUniãoQuímica—
detêm juntos 26% do merca¬do
brasileiro demedicamentos quí-
micos. E, ao se lançarem no ra-
modosbiotecnológicos, têmem
mente a liderança do novo setor
nospróximos20anos.
O objetivo da nova empresa —
cujo investimentonos próximos
cinco anos deve totalizar R$ 500
milhões—é,emsuma,substituir
importações. “Ogovernofederal
é o grande comprador de vários

medicamentose,nessecampo,às
vezes ficarefémdeumúnicofor-
necedorinternacional.Queremos
mudaressequadroeacreditamos
que 60% de nossa produção fu-
tura possa ser voltada para esse
únicocliente”,afirmaoexecutivo.
A Nátex, uma fábrica de R$ 20
milhões, inauguradaem2008em
plenaflorestaamazônica,nomu-
nicípiodeXapuri, inovaporfabri-
car ao ano 100 milhões de pre-
servativosmasculinos com látex
natural–matéria-primaextraída
de seringueiras nativas. A inova-
çãosedánoscampossocialeam-
biental. “A atividade envolve 170
trabalhadores,permiteosustento
de700famíliasecontribuiparaa
preservação da região”, informa
Luiz Augusto Azevedo, diretor-
-presidentedaFundaçãodeTec-
nologia doEstadodoAcre (Fun-
tac), responsável peloprojeto.
Com a expansão da produção—
mais R$ 15 milhões serão inves-
tidos na fábrica —, outras 700
famílias serão incluídas no pro-
cesso de extração. SegundoAze-
vedo, todaaproduçãoédestinada
àdistribuiçãogratuitanoNortee
Nordesteemprogramasdesaúde.
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Aparentemente, Lourenço
Bustani,FlávioPripaseLenny
Niemeyer têm pouco em co-
mum. Mas esses três empre-
sários brasileiros souberam
transformaracriatividadeem
matéria-primapara construir
negócios e marcas com reco-
nhecimento internacional.
Bustani e Pripas estão na lis-

ta dos empresários mais criati-
vos do mundo da revista nova-
-iorquina Fast Company, refe-
rência em negócios inovadores.
Bustsanioferececonsultoria em-
presarial em um ramo novo —
o da “inovação consciente”. O
conceito procura revolucionar
a estratégia de várias empresas
e marcas globais, apostando na
defesa do compromisso socio-
ambiental das organizações. O
segundo é fundador da Fashion
Me, rede social vertical, voltada
para omercado damoda.
O mesmo sopro de inventivi-

dade tropical norteou os passos
de Lenny Niemeyer. Ao final da
década de 1970, ao se deparar
com a falta de biquínis que lhe
agradassem, criouumagrifeque
ajudou a construir o conceito
“modapraia”. Suascoleçõeshoje
são referência em lojas da Amé-
rica Latina ao Oriente Médio,
dos Estados Unidos à Europa e
à África.

Diferencial. À frente da Man-
dalah, uma consultoria de 45
pessoas, Bustani faz questão de
distinguir o seu trabalho do rea-
lizadoporagênciasdepublicida-

de ou consultorias tradicionais.
“Propomos um novo olhar para
nortear o relacionamento das
organizações com seus clientes
e sociedade”, resume. Para o jo-
vem empresário, os novos tem-
pos exigem que toda instituição
enxergueohomemqueexistepor
trás de todo consumidor. “As-
sim,passamosaentenderoutras
necessidades não atendidas do
cidadãoepodemosmelhordire-
cionar os esforços das empresas
para o que, de fato, as pessoas
precisam”, defende.
Noportfóliodaconsultoriaes-

tãoclientesdoportedeNike,Na-
tura,HSBCePepsi.Os trabalhos
fogemao escopo tradicional das
consultorias. Para o ComitêOr-
ganizador dos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos, por exemplo, a
Mandalah realizou uma curado-

ria das diversas áreas de expres-
são cultural doBrasil e produziu
umlivro comaobrade222artis-
tas expoentes e emergentes.
Aempresa tambémfoi respon-

sável por um projeto que visava
darsubsídiosparaoreposiciona-
mentodamarcaChevrolet, assim
como fez para a GM um estudo
sobreassoluçõesdecombustível
do futuro.
“Foram explorados temas co-

modimensões doplanejamento
urbano das grandes metrópoles
para daqui a 15 anos, energias
renováveis, potencial de parce-
riaspúblico-privadas,opapeldas
ONGs”, descreve Bustani. O re-
sultado foram 32 ideias de ino-
vação para omodelo de negócio
daGM. “Tentamos traçar para a
montadora ummapadeoportu-
nidades”, resumeBustani.

Tateando o desconhecido.
Criatividade empresarial pode
se manifestar por meio de um
posicionamentonovo, como fez
Bustani. Ou explorando o des-
conhecido, a exemplo da traje-
tória de Pripas, da Fashion Me.
Em2008, ele e seu sócioRenato
Steinberg, ambos diretores de
tecnologia da informação (TI)
de instituições financeiras, que-
riamabrir umnegóciopara suas
esposas na área de moda, que
não exigisse capital inicial alto.
A escolha recaiu sobre a cria-

ção de algum tipo de solução
na internet voltada ao mundo
da moda. Foi quando surgiu a
ideia dedesenvolveremuma fer-
ramenta que permitisse ao seu
usuário “vestir” peças de roupas
diferentes numa modelo virtu-

al e postar o resultado na web.
A ferramenta chegou ao ar em
2008 sob o endereço de byMK.
com.br e emmenosdeumano já
era uma febre acessadapormais
de 5mil pessoas diariamente.
Ambos deixaram o emprego

e repensaram o negócio. Em
vez de centrado na ferramenta
que desenvolveram, passaram
a apostar em uma rede social
demoda—queofereceria a fer-
ramenta ao usuário. “A recei-
ta viria de campanhas de anun-

ciantes”, resume Pripas. Assim
nasceu aFashionMeemabril de
2009. Neste ano, os dois sócios
se associaram à Intel Capital,
braço de investimentos damul-
tinacional de semicondutores
Intel, para turbinar a nova em-
presa, que já conta com 150 mil
acessos por dia e 3 milhões de
produtosdemodaemexposição.
A trajetória de Lenny Nie-

meyer se assemelha à dePripas.
“Descobri minha vocação pa-
ra a moda por acaso”, recorda.

“Ao chegar aoRio, passei a criar
biquínis demaneira bemartesa-
nal, comtecidos antigos. Eubus-
cava a inovação emacessórios”.
Depois de uma década crian-

domoda praia para grifes como
Fiorucci, Bee, Richards eAndrea
Saletto,Lennyabriu sua lojapró-
pria emIpanema. Foi a primeira
deuma redede 18 em todooPa-
ís.Noexterior ,as peças sãohoje
encontradas em lojas como Sa-
cksFifthAvenue, LePrintemps,
Barney’s eHeidi Klein.

Intuição

LENNYNIEMEYER
CRIADORA DA LENNY

“Ao chegar ao Rio, passei a criar
biquínis de maneira bem arte-
sanal e buscava a inovação em
acessórios”

A partir do zero
“Apostamos em
uma rede social de
moda. A receita vi-
ria de campanhas
de anunciantes”

FlávioPripas
FUNDADOR DA

FASHIONME
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, O Brasil Inovador, p. H14.




