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Es p e c i a l
I n ova ç ã o

Para André Vellozo, o
programa TI Maior
incentiva empresas
iniciantes G4

Devagar e sempre 
Pedidos de patentes depositados no Brasil 

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
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Investimento cresce devagar e continua concentrado

Fôlego c r i at i vo

Criação de
produtos, serviços
e modelos de
negócios passa a
e nvo l ve r
d i fe re n te s
d e p a r t a m e n to s
das empresas. Por
Ediane Tiago,
para o Valor, de
São Paulo

C olaboração. Essa é a recei-
ta adotada por empresas
de diferentes portes para

manter o fôlego das inovações e
conquistar mercado. Antes des-
tinada apenas a centros de pes-
quisa e desenvolvimento, a cria-
ção de produtos, serviços e mo-
delos de negócios permeia ago-
ra todos os departamentos. O
objetivo é encontrar e aplicar
boas ideias, democratizar o pro-
cesso e desmistificar a figura
científica e tecnológica da ino-
vação. “As empresas mais inova-
doras são aquelas em que os
funcionários participam ativa-
mente do processo. Nenhuma
ideia deve ser ignorada”, afirma
Antonio Carlos Teixeira Álvarez,
CEO da Brasilata, fabricante de
embalagens de metal.

Com 950 funcionários, a Brasi-
lata é um exemplo de adoção do
modelo da japonesa To yota, que
incentiva a inovação, ao criar um
ambiente de reconhecimento pa-
ra a implementação de melho-
rias, incluindo desde simples mu-
danças em processos a grandes
avanços nos produtos. Todos são
registrados como inventores e
sentem-se responsáveis pela evo-
lução gerencial e técnica da com-
panhia. “Inovação é um conceito
amplo, envolve muito mais do
que P&D e deve ser medida pelo
s u c e s s o”, afirma.

Em 25 anos de gestão de
ideias, a Brasilata venceu dife-
rentes prêmios e é reconhecida
como inovadora por seus clien-
tes. O indicador mais impor-
tante, lembrado por Álvarez, é
o registro de um milhão de
ideias. “Poucas empresas no

mundo possuem um portfólio
como esse”, revela.

Aproximar o departamento de
pesquisa e desenvolvimento dos
consumidores é um dos grandes
desafios das corporações. Ao de-
finirem que a inovação é a estra-
tégia de diferenciação de merca-
do, precisam integrar avanços
científicos à rotina e entender
quais produtos podem derivar
das descobertas. Para ganhar ve-
locidade nessa fase, é importante
ter um bom “meio de campo”,
formado por profissionais que
compartilham o entusiasmo dos
pesquisadores e entendem as an-
gústias do mercado.

“Identificar tendências é uma
atividade estratégica da inova-
ção. O desenvolvimento de pro-
dutos, soluções e modelos de
negócios é um trabalho de equi-
p e”, diz Daniel Arruda, gerente
estratégico de marketing para o
negócio de construção da Dow
na América Latina. O executivo
— formado engenheiro quími-
co e pós-graduado em adminis-

De São Paulo

Ainda são poucas as empresas
que inovam no país e utilizam ins-
trumentos de incentivo fiscal.
“Não dá para comparar o Brasil
com o Brasil. Temos de olhar o que
está acontecendo no mundo e
criar políticas eficazes para disse-
minar a inovação”, diz Carlos Cal-
manovici, presidente da Associa-
ção Nacional de Pesquisa e Desen-
volvimento das Empresas Inova-

tração de empresas — destaca as
boas mudanças no processo de
inovação no Brasil. “Em merca-
dos emergentes é preciso de-
senvolver tecnologia, adaptar
produtos e criar serviços que
atraiam o cliente. Apenas im-
portar novidades não traz
c o m p e t i t i v i d a d e .”

Para ele, a integração da en-
genharia com o marketing traz
ganhos e faz de sua equipe
uma participante ativa da cria-
ção. Também é fator preponde-
rante para conquistar talentos.
“É importante que todos sai-
bam que podem participar.” O
plano de negócios da Dow en-
volve o incentivo constante à
inovação. Em todo o mundo, a
empresa investe anualmente
US$ 1,6 bilhão em P&D. Na últi-
ma década, registrou mais de
400 projetos de inovação. Des-
de 2006, viu o número interna-
cional de registro de suas pa-
tentes triplicar e registra resul-
tado na receita global, cujo
montante de 30% já está rela-
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Daniel Arruda, da Dow: “Em mercados emergentes é preciso desenvolver tecnologia, adaptar produtos e criar serviços que atraiam o cliente. Apenas importar novidades não traz c o m p et i t i v i d a d e ”

doras (Anpei). O orçamento para
ciência, tecnologia e inovação pas-
sou de 1,26% do Produto Interno
Bruto (PIB), em 2003, para 1,62%
em 2010. Com o crescimento da
economia, o total de aportes atin-
giu R$ 60,9 bilhões em 2010 (46%
aplicados por empresas), segundo
o Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI). O problema
ainda está na concentração do or-
çamento. Menos de mil empresas
se beneficiam dos programas.

Outro ponto que intimida as
empresas é a forma como medi-
mos a inovação no Brasil. As métri-
cas de pesquisas como a Pintec, do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), medem os con-
ceitos de desenvolvimento tecno-
lógico, muito atrelados aos produ-
tos. “Ficam de fora inovações im-
portantes como as baseadas em
designer, concepção de produtos e
relações sociais”, explica o consul-
tor Valter Pieracciani.

Como a inovação é um concei-
to abrangente, as empresas não
se dão conta de suas criações e
acabam perdendo a disciplina.
“É uma pena, porque o brasileiro
é competitivo exatamente nos
projetos que exigem criatividade
e flexibilidade”, comenta Pierac-
ciani. De fato, empresas interna-
cionais reconhecem o talento
brasileiro para criar soluções,
serviços e modelos de negócios
diferenciados. ( E . T. )

cionado a produtos lançados
nos últimos cinco anos. No Bra-
sil, a companhia mantém cinco
laboratórios de tecnologia que
integram uma rede de colabo-
ração global de pesquisa e de-
s e nv o l v i m e n t o.

Para a Basf, a inovação faz par-
te do futuro. A empresa aposta
no lançamento de produtos, ser-
viços e na criação de modelos de
negócios para atingir suas metas
de crescimento de receita. Enten-
de a demanda dos países emer-
gentes como um prêmio e atua
para inovar nesses mercados. “O
planejamento envolve gerar re-
ceita mundial de 30 bilhões —
em um faturamento estimado
em € 115 bilhões — com inova-
ções em 2020”, declara Michel
Mertens, vice-presidente sênior
da Basf para a América do Sul.
Em 2011, a empresa aplicou €
100 milhões em P&D no Brasil,
onde mantém 400 funcionários
dedicados exclusivamente a ati-
vidades ligadas à inovação.

Neste ano, o orçamento mun-

dial avançou para € 1,7 bilhão,
com reajuste proporcional para
os centros brasileiros. Até 2011, a
Basf registrou 3.086 patentes no
Brasil. A estrutura interna é refor-
çada por ideias que vêm de forne-
cedores, universidades e clientes.

“Tocamos projetos com a Em-
brapa e temos exemplos gratifi-
cantes de inovação na área de tin-
tas com a Suvinil. Nesse segmen-
to, 72% das vendas estão relacio-
nadas a produtos lançados nos
últimos cinco anos”, comenta.

A colaboração aberta na em-
presa exige métricas de medição
de resultados e, é claro, políticas
para divisão dos lucros obtidos
com a inovação. Na Whirlpool La -
tin America — empresa privada
que mais registra patentes no
Brasil, segundo dados do Institu-
to Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI) de 2011 — a remu-
neração variável dos funcionários
está relacionada aos resultados
da inovação. “A partir do CEO, to-
dos têm compromisso com os
projetos. Esse plano ajuda a criar
e a manter um ambiente criativo”,
explica Mario Fioretti, gerente-
geral de design e inovação.

Produtora de linha branca, a
Whirlpool precisa de uma sinto-
nia fina com o consumidor e de
visão de mercado para antecipar
tendências. Só na América Latina,
lança entre 120 e 140 produtos
todos os anos, incluindo as mar-
cas Brastemp, Consul e Kitche-
nAid. Em 2011, registrou 73 pa-
tentes no Brasil. Ao todo, a em-
presa mantém 23 laboratórios de
pesquisa e desenvolvimento,
além de quatros centros de tecno-
logia. “Atualmente, 27% da receita

da unidade está atrelada a produ-
tos inovadores”, diz Fioretti.

Valorizar ideias também é vital
para a Microsoft, que repete por
aqui as bases de sua cultura mun-
dial de inovação. A unidade brasi-
leira é parte de um sistema global
de P&D e uma porta aberta para
oportunidades em todo o mun-
do. Henrique Malvar, cientista-
chefe da empresa, é um dos brasi-
leiros que encontraram na Micro-
soft o caminho para transformar
inovação em produto e ver “nas
ruas” o resultado de seu trabalho.

Formado em engenharia ele-
trônica, ele comanda as opera-
ções do principal centro de de-
senvolvimento da empresa em
Seattle (EUA). Malvar deixou a
carreira acadêmica na Universi-
dade de Brasília (UNB) para in-
gressar no mercado corporativo.
A Microsoft, seu segundo empre-
go na indústria, conta com sua
força produtiva há 15 anos. “O
grande desafio é criar e manter
um verdadeiro ecossistema para
a inovação. A tecnologia da infor-
mação modificou a sociedade,
sua organização e formas de inte-
ração. Trabalhar com a evolução
de serviços é algo realmente pro-
d i g i o s o”, comenta.

Paulo Iudicibus, diretor de no-
vas tecnologias de inovação da
Microsoft no Brasil afirma que
um dos diferenciais para o pro-
cesso é ouvir as pessoas. Na em-
presa, qualquer funcionário pode
enviar uma ideia aos executivos,
com certeza de receber um retor-
no. Essa postura é uma herança
de Bill Gates, que uma vez por ano
tirava uma semana para “pensar ”
e avaliar as ideias propostas.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 set.  2012, Especial Inovação, p. G1.
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