
MPRESAS QUE PLANEJAM 
a longo prazo, olham megatendên-
cias e usam métricas de inovação 
não só para produtos, mas também 
para tecnologias, têm perspectivas 

de viver muito mais. Basta ver os destaques 
em estratégia da inovação no Best Innovator 
deste ano, a começar pela primeira colocada, 
a Siemens. Ela nasceu em 1847, em Berlim, 
como fabricante de telégrafos - no Brasil, 
está desde 1867, quando instalou a primeira 
linha telegráfica entre Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. Depois do telégrafo, vieram 
o trem elétrico, os celulares, os aparelhos 
de medicina e diagnóstico, as lâmpadas 
LEDs, turbinas eólicas... 

Já a DuPont é de 1802 e surgiu para 
vender explosivos, mas ficou conhecida 
mesmo pela invenção do teflon e do nylon. 
Está no Brasil desde 1937 e hoje oferece 
uma linha ampla de produtos químicos. A 
CPFL, única brasileira entre os destaques e 
que completa o centenário este ano, entrou 
a partir da privatização, em 1997, em outros 
ramos da energia, além da distribuição. A 
IBM, cuja origem é de 1911 eestá no Brasil 

internamente de Pictures of the Future 
("retratos do futuro"). Foi assim que a em
presa anteviu o potencial dos parques eóli
cos offshore. E é assim que, hoje, ela lucra 
com a venda de turbinas para esses parques. 

"Sistematicamente, para vários te
mas, tentamos nos antecipar ao mercado 
em 10,15,20 anos e criar o futuro", afirma 
Ronald Dauscha, diretor de tecnologia e 
inovação da companhia. Da mesma forma, 
a computação em nuvem já aparecia entre 
as megatendências apontadas pela IBM 
desde 2004. A CPFL criou no ano passado 
uma nova empresa, a CPFL Renováveis, 
só para explorar as potencialidades das 
fontes alternativas de energia, discutidas 
internamente há cinco anos. 

Muitas das tendências são previsíveis 
a partir de transformações sentidas hoje. 
A DuPont montou um plano de ação para 
inovar com base nos problemas decorren
tes da superpopulação mundial. Pretende 
atacar três frentes: alimentação, energia 
e segurança. Para isso, mobiliza nas suas 
pesquisas 9,5 mil cientistas e engenheiros 
distribuídos em 150 centros de pesquisa 
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e desenvolvimento ao redor do mundo e 
investe neles US$ 2 bilhões por ano. 

Por isso, boa parte do faturamento 
da DuPont na América Latina (42%) é 
obtida com produtos lançados há menos 
de quatro anos. Um dos destaques é um 
modelo de uma casa modular, ao custo 
de US$ 6 mil, que pode ser montada em 
seis dias pelas próprias comunidades. 
"O modelo acaba de ser aprovado para 
financiamento da Caixa Econômica, no 
Brasil", diz Eduardo Wanick, presidente 
da DuPont na América Latina. 

Companhias que se reinventam, 
com visão de futuro e planejamento, 
usam também fontes externas, como 

universidades e startups. Neste momento, 
a CPFL desenvolve um projeto para pro
duzir energia a partir da queima de lixo 
urbano, junto com o Instituto Tecnoló
gico de Aeronáutica (ITA) e a RecAltech, 
especializada em metalurgia avançada. 

Já um bom exemplo do uso de star
tups é o da Siemens. A empresa promove 
um concurso para selecionar as melho
res empresas em estágio inicial e que te
nham soluções para determinadas áreas. 
Na edição de 2012, com tema energia e 
biocombustíveis, houve 101 inscrições. 
As vencedoras podem virar parceiras, 
ser adquiridas pela Siemens ou receber 
investimento de até US$ 1 milhão. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 69, p. 64-65, nov. 2012.




