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Especial | I n ova ç ã o

S u st e n t a b i l i d a d e Ganho de escala ainda é necessário
para que novos produtos cheguem ao mercado

Pressão por menor
preço inibe avanço
na cadeia produtiva
Ediane Tiago
Para o Valor, de São Paulo

As empresas brasileiras têm
grandes oportunidades para li-
derar nas tecnologias que apro-
veitam o potencial da natureza.
“Há uma simbiose entre inovação
e sustentabilidade”, diz Paulo
Branco, coordenador do estudo
“Inovação e Sustentabilidade na
Cadeia de Valor”, realizado pelo
Centro de Estudos em Sustentabi-
lidade da Fundação Getúlio Var-
gas (GVCes), com patrocínio da
Citi Foundation.

Essa relação estreita se explica
pela necessidade de reinventar os
meios de produção e da criação de
modelos de negócio que avaliam
muito mais do que o preço final de
bens e serviços. “O maior desafio é
mudar a relação das grandes cor-
porações com seus fornecedores”,
afirma Branco. Na prática, o que
ocorre há décadas é a pressão pelo
menor preço. As grandes corpora-
ções exercem poder econômico
nas cadeias produtivas, que bus-
cam maior eficiência na redução
de custos. “É difícil garantir atribu-
tos sustentáveis com contratos fo-
cados em preço. Tanto a inovação
quanto a sustentabilidade reque-
rem investimentos e impactam
custos”, explica.

O estudo aponta para relacio-
namentos de parceria, com bus-
ca de desempenho e perseguição
de atributos capazes de garantir
a sustentabilidade dos negócios.
“Nas contas das grandes empre-
sas, começam a valer as pressões
da regulamentação e da autorre-
gulamentação, vindas do merca-
do. Desastres ambientais e uso de
materiais poluentes também
causam grandes danos à ima-
g e m”, comenta o pesquisador.
Exemplos como o da fabricante
de brinquedos Mattel – cujo par-
ceiro chinês utilizou tinta com
chumbo na produção – são em-
blemáticos e acendem o alarme
dos executivos. “Ninguém quer
correr riscos como esse.”

De fato, a mentalidade dos diri-
gentes está mudando, embora o
desdobramento nas empresas e
nas cadeias produtivas ainda seja
um desafio. Segundo estudo pu-
blicado pela Accenture, em 2010 –

no qual a consultoria entrevistou
766 dirigentes de empresas de va-
riados países e setores da econo-
mia –, 93% dos executivos apontou
que as questões de sustentabilida-
de serão críticas para o sucesso fu-
turo do negócio; 96% acreditam
que esses pontos devem ser plena-
mente integrados à estratégia e
operação da empresa; 72% citaram
“marca, confiança e reputação” co -
mo fatores que impulsionam os
projetos de sustentabilidade; e
88% dos entrevistados acreditam
que a integração da sustentabili-
dade deva ser feita em sua cadeia
de suprimentos.

O novo direcionamento empre-
sarial avança e traz novos paradig-
mas para a pesquisa e desenvolvi-
mento. A inovação – da mesma for-
ma que a sustentabilidade – é tare-
fa que exige comprometimento
entre fornecedores e clientes. É
muito mais custoso e difícil inovar
de forma isolada. “Assim como a
sustentabilidade, as invenções e as
inovações incrementais só se com-
pletam em cadeia”, explica Branco.

“Dificuldade
está em fazer o
cliente enxergar o
valor da inovação.
Mostrar que a
inserção de um
novo processo ou
produto vai
significar redução
de custos e riscos
na cadeia. 

”José Roberto Durço,
da Pack Less

“A Tramppo
descontamina
270 mil lâmpadas
por mês. Também
vendemos o vidro,
as ponteiras
metálicas, o
pó-fosfórico e o
mercúrio. Cada
um tem a sua
aplicação.

”Carlos Pachelli,
da Tramppo
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Palete de polipropileno mais leve
perde concorrências por custar mais
De São Paulo

Apostar na combinação entre
inovação e sustentabilidade é um
negócio promissor para quem pre-
tende construir uma empresa para
o futuro. “A maior dificuldade ain-
da está em fazer o cliente enxergar
o valor da inovação. Mostrar que a
inserção de um novo processo ou
produto vai significar redução de
custos e riscos na cadeia”, argu-
menta José Roberto Durço, diretor
da Pack Less.

Durço e seu sócio criaram uma
solução inovadora para a cadeia
logística: um palete feito a partir
do polipropileno (resina plásti-
ca), mais leve e menos volumoso
que a madeira. Em quatro anos,
eles chegaram a um produto que
reduz a quase 10% o peso da em-
balagem e ocupa muito menos
espaço dentro de caminhões. “Is -

so significa menos emissão de ga-
ses do efeito-estufa.”

Apesar de a solução poder redu-
zir o valor do frete em até 20%, o
produto perde muitas concorrên-
cias para os paletes de madeira por
custar, em média, 10% mais. “A
conta tem de ser outra. É preciso
analisar os ganhos no processo lo-
gístico em vez de avaliar apenas o
preço final do produto. Os depar-
tamentos de compras ainda têm
dificuldade nesta análise”, diz.

Os paletes da Pack Less são 100%
recicláveis e, comparados aos de
madeira, consomem 70% menos
energia na fabricação, segundo
análise da Fundação Espaço ECO-
Basf. “As peças pesam, em média,
três quilos, enquanto as de madei-
ra pesam 30 quilos.” A Pack Less
produz entre 15 e 20 mil paletes
por mês. Tem capacidade para 200
mil peças mensalmente.

A Tr a m p p o, especializada na
gestão sustentável de lâmpadas,
nasceu na incubadora Cietec (da
Universidade de São Paulo). Focou
seus esforços na criação de serviços
de descontaminação e destinação
de lâmpadas fluorescentes. “Aten -
demos mais de 600 clientes e des-
contaminamos 270 mil lâmpadas
todos os meses”, conta Carlos Al-
berto Pachelli.

A Tramppo também faz gestão
dos resíduos, ao oferecer coleta,
transporte, processamento e desti-
nação dos subprodutos. O serviço
custa entre R$ 0,85 e R$ 2 por lâm-
pada e a empresa ainda ganha
com a venda de subprodutos para
reciclagem, que hoje responde por
4% do faturamento. “Vendemos o
vidro, as ponteiras metálicas, o pó-
fosfórico e o mercúrio. Cada um
tem sua aplicação em diferentes
cadeias produtivas.” (ET)

O maior desafio
é mudar a relação
das grandes
corporações com
seus fornecedores

Ele alerta que as políticas públi-
cas para promoção de inovação e
sustentabilidade também devem
avançar e, neste caso, o poder eco-
nômico pode ser benéfico. “Em
média, entre 10% e 15% do Produto
Interno Bruto (PIB) global está
comprometido com compras pú-
blicas. Se essa fatia do mercado
passar a exigir atributos sustentá-
veis nos produtos e serviços que
adquire, teremos uma demanda
que justifique investimentos e no-
vas frentes de pesquisa e desenvol-
v i m e n t o”, comenta.

Outro ponto de oportunidade
está nas políticas que regulamen-
tam os impactos ambientais. “Mui -
tas empresas encontraram nichos
de mercado a partir da política de
resíduos sólidos. Quando há obri-
gação para mitigar os efeitos da
poluição, há demanda e, conse-
quentemente, oferta.”

A escala, segundo Branco, ainda
é impedimento para que muitas
inovações cheguem ao mercado.
“Produtos com tecnologia e atri-
butos sustentáveis são mais caros.
A economia verde ainda depende
de quem está disposto a arcar com
o ágio”, explica. A conta, no entan-
to, é feita de forma errada. Ao com-
prar um produto sem atributos
sustentáveis, a sociedade paga um
preço alto no final. “Sempre utilizo
o caso da produção orgânica de
alimentos. A agricultura tradicio-
nal é altamente subsidiada no Bra-
sil, o que nos leva a uma diferença
enorme de preços na prateleira.
Mas se avaliarmos os impactos na
natureza e na saúde da população,
qual é o método de produção mais
caro?”, questiona. O resultado é
que ainda oferecemos mais vanta-
gens econômicas a atividades po-
luidoras.

Mas o avanço da sustentabilida-
de — que dependerá da criação de
novos produtos e modelos de ne-
gócios — exigirá ainda um novo
modelo de operação dos departa-
mentos de compras e uma gestão
mais apurada da cadeia de forneci-
mento por parte das grandes cor-
porações. E a estratégia passa por
uma visão integrada do ciclo de vi-
da do produto, no qual a sustenta-
bilidade está inserida desde a eta-
pa de pesquisa e desenvolvimento
até as atividades pós-consumo.
“Este complexo ciclo exigirá me-
lhores condições para financiar
projetos em empresas de menor
porte, que precisam de estruturas
capazes de suportar a demanda
das grandes corporações.”

Nesse sentido, a convergência
entre parcerias empresariais e estí-
mulos públicos será fundamental
para alicerçar os projetos. “As em-
presas menores têm dificuldades
para conseguir financiamento. Por
isso, os instrumentos de fomento à
inovação e sustentabilidade preci-
sam avançar”, comenta. Entre as
cadeias produtivas que sofrem
atualmente com a falta de integra-
ção está a de óleo e gás. “O pré-sal
só é viável com uma rede de em-
presas capaz de produzir tecnolo-
gia e mitigar os riscos ambientais.
Se conseguirmos isso, venderemos
sistemas de exploração em águas
profundas para todo o mundo.”

Fundo binacional tem R$ 100 mi para bancar startups
Carmen Nery
Para o Valor, do Rio

A 21212 é uma aceleradora de
empresas binacional, comandada
pelos brasileiros Marcelo Sales, Ra-
fael Duton e Leonardo Constanti-
no, que gerenciam a empresa a
partir do Rio de Janeiro (código de
área 21), e por Benjamin White e
Jeff Levinsohn, sediados em Nova
York (código de área 212). Já man-
tém em seu portfólio 18 empresas
digitais que passaram por uma ri-
gorosa seleção entre centenas de
jovens empreendedores e que du-
rante quatro meses entraram no
programa de aceleração. No pro-
cesso, elas foram preparadas por
meio de mentorias e couching
com nomes fortes do mercado, co-
mo Daniel Simon da Gávea Investi-
mentos, para participarem do De-
mo Day. O evento apresentou, no
dia 19, no Museu de Arte Moderna
do Rio, nove empresas inovadoras,
que atuam com soluções digitais, a
120 investidores institucionais en-
tre fundos de investimento e de
venture capital e investidores anjo
nacionais e estrangeiros.

“Nossa meta é ter 30 empresas
no portfólio até 2013. Elas rece-
bem um aporte inicial de R$ 50 mil
e até R$ 250 mil em serviços. Esta-
mos criando também o Fundo
21212, com R$ 100 milhões para
investir em empresas digitais”, diz

Marcelo Sales, diretor da empresa.
O ponto alto do Demo Day fo-

ram as apresentações dos jovens
entre 20 e 36 anos, vestidos de
jeans, tênis e camisetas com a lo-
gomarca de suas promissoras
startups. Cada um teve 10 minu-
tos para vender seu peixe.

A Zona Universitária, por exem-

plo, é uma rede social para ajudar a
planejar a carreira de universitá-
rios. Foi apresentada pelo cana-
dense Ylya Brotzky, co-fundador e
chief networking officer, que dei-
xou carreira promissora na Va l e
para conduzir o negócio ao lado
de Marcelo Melo e Jair Vençosa.
“Cerca de 71% das empresas no

Brasil dizem que têm dificuldades
de encontrar talentos. Já temos 75
mil universitários e vamos chegar a
100 mil até o final do ano. Agora
estamos abrindo a plataforma pa-
ra empresas de mentoria que que-
rem vender serviços e companhias,
como a Arcelor Mittal, que buscam
talentos. Estamos reinventando o

recrutamento no Brasil”, prome-
teu Brotzky, que fechou uma cap-
tação de R$ 100 mil e espera captar
outros R$ 200 mil após o evento.

O Site Sustentável, projeto de
Rodrigo Torrentes, 36 anos, e Maxi-
miliano Muniz, 30, propõe a elimi-
nação da pegada de carbono de si-
tes por meio do plantio de árvores.
A empresa calcula quanto o site
consome de energia e faz a neutra-
lização. A cada 100 mil page views,
é plantada uma árvore, ao custo de
R$ 15, pelas equipes do Instituto
Brasileiro de Florestas. “Já temos 70
clientes e plantamos mais de 500
árvores no Paraná e no sul de São
Pa u l o”, informou Torrentes, que re-
cebeu aporte da Venture One e es-
perava captar outros R$ 900 mil.

O Acess Club é um clube de pri-
vilégios criado pelos irmãos João
Vitor Amaral, 23 anos, e Frederico
Amaral, 21. O foco são VIPs que só
ingressam por meio de convites e
pagam de R$ 240 (plano semes-
tral) a R$ 420 (plano anual) para
ter acesso a uma série de benefícios
de empresas como Natan, Ko n i ,
Bartholomeu e Bar do Copa. “A
compra coletiva foca em desconto.
Nós focamos na experiência única.
Criamos algo inovador aproxi-
mando o cliente classe A das em-
presas parceiras com um canal de
relacionamento forte. Sem investir
em marketing, já temos 300 usuá-
rios pagantes”, diz Frederico Ama-

ral, que esperava captar R$ 200 mil
após o evento.

Na área de entretenimento, o
Queremos! é uma plataforma
que reúne fãs, produtores e ar-
tistas para promover shows e
eventos por meio de crowdfun-
ding. Já a WeGoOut é uma plata-
forma de interação social que re-
comenda festas e locais para sair
com base no seu grupo de ami-
gos de redes sociais como o Fa -
cebook, mostrando quem irá,
quem já está lá e fotos do am-
biente. Um pouco invasivo, mas,
segundo o co-fundador Frederi-
co Camara, só monitora pessoas
cadastradas na plataforma.

Também se apresentaram a
XJobs, plataforma para terceiri-
zação de projetos online; a Zero-
Paper, que oferece um gerencia-
dor financeiro inteligente para
pequenos empresários e empre-
endedores individuais; e a Ea-
syaula, que aproxima pessoas
que querem ensinar das que que-
rem aprender. Já a Bidcorp atua
no mercado de bens e ativos ex-
cedentes, com foco na constru-
ção civil. Ao encerrar uma obra, a
construtora pode disponibilizar
seus ativos novos e usados a pre-
ços acessíveis para pequenas e
médias empresas. A empresa já
conta com mais de R$ 50 milhões
em ativos excedentes de grandes
construtoras como a Odebrecht.

D I V U LG A Ç Ã O

Marcelo Sales, da 21212: “Nossa meta é ter 30 empresas no portfólio até 2013. O aporte mínimo é de R$ 50 mil”
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