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Desafio é levar a
cultura inovadora
a todos os setores
Domingos Zaparolli
Para o Valor, de São Paulo

A filial brasileira da Johnson &
Johnson criou em 2011 o progra-
ma “Expedição Brasil”. Uma equi-
pe multidisciplinar, com represen-
tantes de diferentes graus hierár-
quicos compõe uma comitiva para
visitar cidades, vivenciar a realida-
de local e entender como os pro-
dutos da companhia são percebi-
dos por revendedores e pela popu-
lação. A ideia é identificar proble-
mas e oportunidades e encami-
nhar soluções de imediato. O siste-
ma já começa a ser adotado por
outras unidades do grupo, com a
primeira “Expedição Europa” pro -
gramada para este ano.

Em 2012, o MercadoLivre abriu
suas interfaces de programação de
aplicativos (APIs) para desenvolve-
dores independentes, clientes e
parceiros comerciais participarem
do aprimoramento de sua plata-
forma comercial. Na novata Graal -
Bio o processo de seleção de qual-
quer membro da equipe leva em
consideração a capacidade de o
candidato inovar e colaborar em
um sistema administrativo onde a
equipe é “e m p o d e r a d a”, ou seja,
tem o poder de tomar decisões.

Companhias como as citadas es-
tão cada vez mais empenhadas em
estabelecer culturas corporativas
inovadoras, capazes de engajar
suas equipes no esforço de desen-
volver produtos, sistemas produti-
vos ou comerciais que as colo-
quem em destaque no mercado.
“Não adianta ter um discurso ino-
vador ou só investir em pesquisa. É
preciso incorporar práticas no dia
a dia que estimulem as pessoas em
todas as áreas a inovar”, diz Suzana
Pamplona, diretora de pesquisa e
inteligência de mercado da John-
son & Johnson.

A unidade brasileira tem um
histórico de bons resultados em
P&D. Dois centros globais de pes-
quisa da companhia têm sede em
São José dos Campos (SP), o de pro-
teção solar e de cuidados com a
mulher. Esses centros foram res-
ponsáveis por lançar produtos
com potencial de vendas no exte-
rior, como um protetor solar que
fixa em pele molhada e um para
peles oleosas, assim como um ab-
sorvente íntimo para mulheres
com corpos curvilíneos, como as
brasileiras.

A Johnson & Johnson, porém,
optou por ampliar o universo de
inovação, criando um comitê mul-

tidisciplinar formado por profis-
sionais de todas os setores da em-
presa. Também criou uma comu-
nidade no Fa c e b o o k para troca de
ideias entre os funcionários. “Cria -
mos um mecanismo para agregar
perspectivas distintas sobre pro-
blemas e soluções.”

A “Expedição Brasil” foi um dos
resultados dessas ações. Já realizou
visitas a bairros paulistanos e a ci-
dades do Sul do país, do Pará, do
Amazonas e da Bahia. Em 2013, o
foco é o interior paulista.

A GraalBio programa a entrada
em operação de sua primeira uni-
dade produtiva para fevereiro de
2014, em Alagoas. Segundo o vice
presidente Alan Hiltner, a empre-
sa será a primeira a produzir eta-
nol celulósico em escala comer-
cial no Hemisfério Sul, usando
para isso palha, bagaço e uma ca-
na com mais fibra que está em de-
senvolvimento na estação agríco-
la experimental da companhia
no mesmo Estado.

Em Campinas (SP), um centro
de pesquisa já trabalha em 3 áreas
específicas: desenvolvimento de
leveduras capazes de processar de
forma mais eficiente a matéria pri-
ma celulósica; na inovação de pro-
cessos de produção e no desenvol-
vimento de bioquímicos para
competir com químicos sintéticos.

No dia a dia a empresa trata de
garantir liberdade de ação e poder
de decisão aos funcionários. “Ino -
vação é resultado de motivação.”

O MercadoLivre fechou 2012
com 81,5 milhões de usuários ca-
dastrados, alta de 23,7%. Contabili-
zou 67 milhões de operações co-
merciais, que geraram um volume
financeiro transacionado de US$
5,7 bilhões – crescimento de 18,3%.
É um dos 10 sites de e-commerce
do mundo, com operação em treze
países. O Brasil responde por mais
de 50% dos negócios.

Entre os negócios desenvolvidos
pelo grupo estão a MercadoShops,
ferramenta que permite pequenos
empreendimentos a lançar suas
lojas virtuais; o MercadoPago, pla-
taforma de pagamentos pela inter-
net e o MercadoLivre Classificados.
Em 2012 foi lançado o Compra Ex-
pressa. Em janeiro de 2013 o Mer-
cadoEnvios, em parceria com os
Correios, um sistema de logística
que se responsabiliza pela coleta e
entrega das mercadorias vendidas
pelas lojas que utilizam as plata-
formas do MercadoLivre. Em um
mês já eram 10 mil os comercian-
tes cadastrados no sistema.

Estratégia Crowdsourcing e open innovation estão entre as mais usadas

Metodologias levam em
conta inteligência coletiva

D I V U LG A Ç Ã O

Matos, da Fiat Chrysler: “Aplicar várias metodologias ajuda a abordar os problemas de forma mais estru t u ra d a ”

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Os nomes variam. Mas as meto-
dologias mais utilizadas hoje para
gerar — e gerir — a inovação levam
em conta acima de tudo a inteli-
gência coletiva. O resultado é que
está mais fácil encontrar boas
ideias e o desafio passou a ser fil-
trá-las e selecionar aquelas que
chegarão aos clientes.

Crowdsourcing e open innova-
tion estão entre os modelos mais
modernos na busca da inovação.
Parecidos, buscam insights junto
aos diferentes agentes da organi-
zação, desde pesquisadores e cien-
tistas até parceiros, clientes, entu-
siastas e anônimos em geral.

A Te c n i s a começou a utilizar
processos desse tipo por meio de
portais como Battle of Concept,
que publica ofertas de empresas
interessadas em pagar por ideias.
Recebeu 52 sugestões e aprovou
duas, com foco na redução de
custos de condomínio: uma en-
volve sequestro de gás carbônico
e a outra, autossuficiência ener-
gética com uso de pás eólicas,
usina de compostagem e placas
fotovoltáicas.

Depois disso, a construtora re-
solveu criar um portal próprio, do
qual saíram projetos como a valo-
rização das garagens e a área de
consumo colaborativo, para com-
partilhamento de produtos como
furadeiras elétricas ou bicicletas.
“São muitas ideias. Não temos co-
mo executar todas”, diz o diretor
de marketing e ambientes digitais
Romeo Busarello. Em dois anos, fo-
ram mais de 1,5 mil contribuições,
24 implementadas. Outra plata-
forma é Fast Dating, site no qual os
interessados em vender produtos
ou serviços podem agendar apre-
sentações de 20 minutos na Tecni-
sa, que já recebeu 32 empresas.

“Na era da economia da colabo-
ração, a multidão faz parte do mo-
delo de negócio”, diz Marina Mi-
randa, diretora geral da Mutopo
Brasil, especialista em crowdsour-
cing que já se envolveu em desafios
mundiais on line como o da Star -
bucks para eliminação dos copos
de papel, que rendeu 430 ideias. A
vencedora, que estimula os fre-
quentadores a levarem suas pró-
prias xícaras à loja, está sendo tes-
tada. A Fiat foi pelo mesmo cami-
nho quando lançou o site do Mio,
carro conceito com base em
crowdsourcing. “Foram mais de 11
mil ideias de mais de 160 países”,

contabiliza o diretor de publicida-
de e marketing de relacionamento
João Batista Ciaco.

O projeto rendeu inovações co-
mo o sistema Fiat Social Drive, lan-
çado no ano passado com o Novo
Punto para o motorista conectar-
se com redes sociais por áudio. No
Brasil, a empresa tem processos ro-
bustos para trabalhar a inovação
em três frentes: uma define a pró-
pria estratégia de inovação, envol-
ve 600 dos 25 mil funcionários da
empresa e atualmente tem na pau-
ta projeto com o Centro de Estudos
e Sistemas Avançados (Cesar), do
Recife (PE), para estudar a conecti-
vidade no automóvel no Brasil; ou-
tra é incremental, voltada à melho-
ria contínua em produtos e pro-
cessos; e a terceira é disruptiva,
com foco em novos modelos de
negócios, processo inaugurado
em 2011 para responder a grandes
desafios corporativos. Hoje, a meta
são os serviços de pós-vendas.

“Aplicar várias metodologias
ajuda a abordar os problemas de
forma mais estruturada”, descreve
o gerente de planejamento estra-
tégico e inovação da Fiat Chr ysler
América Latina, Paulo Matos.

O mesmo faz a BRF, que inves-
te em inovação dentro e fora de
casa. Colocou R$ 58 milhões em
seu novo centro de pesquisa que
será inaugurado neste semestre
em Jundiaí (SP) e criou um por-
tal para buscar inovações gera-

das em universidades e institu-
tos de pesquisas. O programa de
inovação aberta já rendeu 300
currículos cadastrados, cinco
projetos contratados, três em
avaliação e um em negociação.

Na outra ponta, uma área de
análise sensorial e instrumental
observa consumidores para
apoiar a criação de produtos.
“Os 10 mil cadastrados para tes-
tes individuais ou em grupos
permite assertividade no desen-
v o l v i m e n t o”, diz o gerente de
inovação e gestão do conheci-
mento Frederico Braga. Os esfor-
ços chegam até as fazendas. Na
área agropecuária, projetos
abrangem áreas que vão de nu-
trição, sanidade e manejo a
transporte dos animais, com
projetos de longo prazo e forte
impacto nas cadeias em áreas
como genética. “O desafio é a
aplicabilidade em larga escala”,
diz o diretor de inovação e de-
senvolvimento agropecuário,
Osório Dall Belo.

Entre outras iniciativas, a BRF
teve um time formado em design
thinking — conceito que susten-
ta a produção de inovação mais
com base em significados do que
em tecnologia. Segundo o espe-
cialista Valter Pieracciani, cujos
cursos já formaram 115 black
belts em inovação (profissionais
especialmente treinados para
aplicação das metodologias) no

país, o design thinking tira pro-
veito de percepções extraídas de
grupos de intérpretes compos-
tos por representantes de diver-
sos públicos, como formadores
de opinião, consumidores ou
funcionários. “Estamos montan-
do um com foco em alimentação
no Brasil”, adianta.

A SAP também investiu na me-
todologia. Fechou parceria com
a MJV Tecnologia e Inovação para
estimular métodos e processos
focados no usuário e desde 2011
utiliza o design thinking em pro-
cessos de vendas. “Um time com
profissionais do cliente e da SAP
levanta um problema, a partir do
qual nascem protótipos de solu-
ções negociadas em conjunto,
apresentadas em pequenas eta-
pas até configurar um projeto
c o m p l e t o”, descreve o gerente de
soluções Emilio Raia.

“O funil de inovação (stage
gate innovation) é o padrão pa-
ra acompanhar os fluxos e pro-
cessos de inovação”, diz a pro-
fessora Glaucia Gomes, da Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM). A metodolo-
gia será um dos temas aborda-
dos no curso Gestão de Inovação
Voltada, em abril. O programa
aborda ainda conceitos como
storytelling (inovação por cria-
ção de novo significado para al-
go já existente) e modelos de
geração de negócios.

Fonte: Global Innovation Index - Insead - Instituto Europeu de Administração de Empresas / WIPO- Organização Mundial de Propriedade Intelectual.  Elaboração: IBQP. Obs:  Número de países no ranking da pesquisa Índice de Inovação Global (ISAE/WIPO) = 122. Número de países no ranking da pesquisa de produtividade (Conference Board) = 146 . Número de países no ranking das duas 
pesquisas = 116 . As posições nos rankings foram recalculadas pela lista de 116 países.Pesquisas completas disponíveis em www.globalinnovationindex.org e  www.conference-board.org
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Soluções colaboram para ganhos de produtividade
Dauro Veras
Para o Valor, de Florianópolis

Dar prioridade aos investimen-
tos em pesquisa e inovação é fun-
damental para que o Brasil eleve a
produtividade, estagnada há três
décadas. Essa guinada estratégica
demanda a reinvenção dos atuais
modelos de gestão pública e priva-
da, assim como da estrutura edu-
cacional, do processo produtivo e
das formas de engajamento dos
trabalhadores. Economistas, em-
presários e pesquisadores ouvidos
pelo Va l o r avaliaram vários aspec-
tos relacionados ao problema e
apontam caminhos para enfrentá-
lo. A aposta no design, a redesco-

berta do significado do trabalho e
os programas de qualificação pro-
fissional têm despontado como
ferramentas importantes para as
empresas superarem dificuldades.

“Inovação é uma cultura de
abertura a processos criativos que
levam a alguma vantagem em efi-
ciência, nem sempre material”, re-
sume o economista-chefe do Insti-
tuto Brasileiro de Qualidade e Pro-
dutividade (IBQP), Gustavo Fa-
naya. Para ele, o país precisa avan-
çar na gestão privada e pública. O
tradicional modelo matricial ins-
pirado na hierarquia militar, em
que a base é excluída das decisões,
tende a fazer com que as organiza-
ções declinem. Já o modelo de em-

presa “p r o j e t i z a d a” organiza gru-
pos de trabalho de alto desempe-
nho, com autonomia para criar,
prazos definidos e metas claras.

Fanaya também defende um
“choque tecnicista” que comple-
mente o ensino formal: “Há muita
gente com escolaridade alta, mas
inapta às novas funções do merca-
do de trabalho”. Essa capacitação
técnica, ressalva, não prescinde de
um bom ensino fundamental, mé-
dio e superior, pois exige domínio
de matemática básica, raciocínio
lógico e conhecimento da língua.

“Nossas escolas, na melhor das
hipóteses, preparam os alunos pa-
ra passar nas provas; poucas pre-
param os alunos para pensar”,

afirma o sociólogo José Pastore,
professor titular da Faculdade de
Economia e Administração da
Universidade de São Paulo (USP).
Ele adverte que o descompasso en-
tre o aumento do custo do traba-
lho e a estagnação da produtivida-
de é uma armadilha que pode
comprometer o futuro do país.

Entre as medidas que o governo
deveria adotar, a seu ver, estão o
investimento forte em pesquisa e
inovação, a exemplo do que tem
feito a Coreia do Sul; a simplifica-
ção da legislação trabalhista e a
eliminação da burocracia que difi-
culta a importação de talentos.

Inovar na gestão inclui o reco-
nhecimento de que, num contra-

to de trabalho, o salário não é a
única moeda de troca. “Significa -
do gera engajamento”, afirma
Thiago Gonçalves, diretor de ope-
rações no Brasil da G o I n t e g r o,
empresa de origem argentina
que administra uma rede de con-
vênios de benefícios para 250
clientes corporativos na América
Latina. “Nosso foco são soluções
para engajamento dos funcioná-
rios em um modelo de comunica-
ção que permite ao gestor recom-
pensar o colaborador de forma
a d e q u a d a”, diz.

Infraestrutura deficiente é ou-
tra limitação que pode ser en-
frentada com inovação. Em Santa
Catarina, onde o escoamento da

produção conta basicamente
com o modal rodoviário, as em-
presas têm um custo logístico
duas vezes maior que as america-
nas de porte similar. Para com-
pensar essa desvantagem, tecno-
logia, marketing e design têm
ganhado importância. Em estu-
do realizado pela Federação das
Indústrias de SC (Fiesc) com as
associadas sobre os planos de in-
vestimentos até 2014, as duas
principais respostas foram com-
pra de máquinas e equipamen-
tos e atualização tecnológica. “É
uma visão que começou a surgir
com mais intensidade na última
d é c a d a”, diz o presidente da enti-
dade, Glauco José Côrte.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2013, Especial Inovação, p. F4.




