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Es p e c i a l
I n ova ç ã o

Desafio de executivos
como Mário Fioretti é
antecipar tendências
de mercado F3

Empreendedores carregam a experiência das grandes

Bancos de ideias

Centros de
pesquisa
concentram os
esforços de
d e s e nvo l v i m e n to
de novos produtos
das grandes
empresas. Por
Jacilio Saraiva,
para o Valor, de
São Paulo

D I V U LG A Ç Ã O

Richard Schwarzer, diretor de P&D do Boticário: cerca de metade do faturamento é resultante da venda de ofertas recém-lançadas e no último ano foram apresentados mais de 1,5 mil novos itens

G randes empresas estão
concentrando ativos li-
gados à inovação em

centros de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) no Brasil. A
ideia, além de alavancar a cria-
ção de produtos, é unir esfor-
ços para prospectar tendências
de consumo e realizar ativida-
des de colaboração com outras
companhias e universidades. O
Grupo Boticário investiu R$ 37
milhões em uma unidade aber-
ta em março, no Paraná; a HP
injetou mais de R$ 250 mi-
lhões, nos últimos cinco anos,
em uma central no Rio Grande
do Sul, e a Johnson & Johnson
dispara para mercados interna-
cionais itens desenvolvidos em
laboratórios instalados em São
José dos Campos (SP).

Para manter acesa a chama da
inovação em processos produti-
vos e de gestão, algumas empre-
sas investem de 2,5% a 10% do
faturamento anual no setor. As
estratégias incluem ainda o en-
volvimento de todos os funcio-
nários na geração de projetos,
ampliação das equipes envolvi-
das em P&D e a antecipação às
demandas do mercado. Em al-
guns casos, cerca de metade do
faturamento já é obtida com a
venda de novos produtos.

No Grupo Boticário, cerca de

2,5% dos resultados anuais são
reinvestidos em P&D. Em março,
a empresa reuniu todos os setores
ligados à inovação em uma única
estrutura física, com mais de oito
mil metros quadrados de área
construída, avaliada em R$ 37 mi-
lhões. O novo centro, em São Jo-
sé dos Pinhais (PR), funciona no
mesmo local da fábrica de pro-
dutos de beleza. Guarda um
acervo de fragrâncias, com ca-
pacidade para oito mil compos-
tos, entre perfumes, óleos e
amostras de matérias-primas.

“Duzentas e trinta pessoas, de-
dicadas à inovação, trabalham
no local”, diz Richard Schwarzer,
diretor de P&D do grupo que
controla as unidades de negócio
O Boticário, Eudora; quem disse,
berenice?, The Beauty Box e Skin-
gen Inteligência Genética. Nos
últimos dois anos, a equipe de
pesquisa aumentou 40%. O gru-
po trabalha com o desenvolvi-
mento de mais de dois mil pro-
dutos, simultaneamente.

Os resultados dos investimen-
tos em inovação já pipocam no li-
vro-caixa. Segundo Schwarzer,
cerca de metade do faturamento
do grupo é resultante da venda de
ofertas recém-lançadas. Apenas
no último ano, foram apresenta-
dos mais de 1,5 mil novos itens ao
mercado. Só a marca quem disse,

berenice?, criada em 2012, envol-
veu o desenvolvimento de mais
de 500 mercadorias. Entre as no-
vidades, uma máscara para cílios
“3 em 1”, que promete mais volu-
me, alongamento e definição.

De acordo com Schwarzer, o
processo de inovação da compa-
nhia é alimentado pela prospec-
ção de tendências, execução de
projetos de pesquisa tecnológi-
ca e atividades de co-criação.
Também segue fases definidas,
como análises de viabilidade
técnica e financeira, além de
monitoramento de resultados.
O Boticário trabalha com a ino-
vação aberta, processo em que
as empresas atuam colaborati-
vamente, com parcerias, para
desenvolver soluções. Na lista de
parceiros estão a Universidade
da Califórnia e a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para Glauco Arbix, presiden-
te da Agência Brasileira da Ino-
vação (Finep), apesar de algu-
mas companhias apresentarem
estratégias maduras de investi-
mento, ainda há muito a ser
feito no setor. “O Brasil investe
cerca de 1,2% do Produto Inter-
no Bruto em P&D. Dessa parce-
la, as empresas brasileiras res-
pondem por um aporte de ape-
nas 0,6% do PIB”, diz.

Arbix afirma que é preciso

engordar a taxa de investimen-
to e o número de organizações
que inovam sistematicamente.
“Não há um ‘número mágico’
de quanto deve ser investido
em inovação, mas estimamos
que a economia brasileira com-
porte valores dois ou três vezes
maiores do que os de hoje.”

O presidente da Finep acredita
que o país precisa avançar tam-
bém em direção a uma cultura de
investimento privado. No Brasil,
para cada R$ 1 aplicado em P&D
por uma empresa, o governo in-
veste outro R$ 1. Nos Estados
Unidos e na Alemanha, os recur-
sos corporativos valem quase o
triplo dos aportes públicos.

A americana HP mantém uma
unidade de inovação no Brasil
há 15 anos, dez deles no Parque
Tecnológico da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Gran-
de do Sul (Tecnopuc). O local,
que conta com mais de mil cola-
boradores, entre funcionários e
pesquisadores, recebeu mais de
R$ 250 milhões nos últimos cin-
co anos, segundo Cirano Silvei-
ra, diretor do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento da HP Brasil.

Os esforços na frente brasi-
leira resultaram em novas tec-
nologias como a impressão a
distância e recursos mais mo-
dernos de arquivamento de da-

dos. Atualmente, cerca de 80
projetos estão em andamento
na central gaúcha. “Mantemos
parcerias com seis institutos de
pesquisa e sete universidades
no Brasil, além de empresas co-
mo Microsoft e Intel”, diz Silvei-
ra. “No próximo ano, continua-
remos investindo em áreas co-
mo ‘cloud computing’, segu-
rança e mobilidade.”

Para se manter inovadora,
além de costurar alianças com a
academia e parceiros da cadeia
produtiva, a companhia envol-
ve os funcionários na criação de
ideias. Este ano, foram recebi-
dos mais de 1,8 mil novos proje-
tos em todo o mundo.

De acordo com Paulo Yazigi
Sabbag, professor da Fundação
Getulio Vargas (FGV) e autor do
livro Gerenciamento de Proje-
tos e Empreendedorismo (Sa-
raiva), os bancos de ideias con-
tribuem para a geração de pos-
sibilidades de inovação, mas,
na maioria das vezes, a deman-
da por alternativas inovadoras
responde a pressões externas,
por parte de clientes e concor-
rentes. “Algumas empresas con-
seguem antecipar demandas,
criando uma fonte de vanta-
gem excepcional.”

É o caso da Johnson & John-
son, que investe há mais de 40

anos em um centro de pesquisa
em São José dos Campos (SP).
Desde 2012, a unidade, uma das
cinco do gênero que a fornece-
dora possui no mundo, passou a
ser responsável pelo desenvolvi-
mento global de produtos liga-
dos à proteção solar e de cuida-
dos femininos, de marcas como
Sundown e RoC. O parque fa-
bril, o maior da empresa no pla-
neta, supre 31 países com itens
de saúde e higiene. “I nv e s t i m o s
10% do faturamento mundial
em inovação”, diz Samuel San-
tos, vice-presidente do Centro
de Pesquisa e Tecnologia da J&J.

Segundo o executivo, a inova-
ção na linha de produção pode
ser provocada por meio de su-
gestões de consumidores, ne-
cessidades detectadas pelos
cientistas do centro ou a partir
de novas tecnologias que aper-
feiçoam alternativas existentes.

Desde 2007, a J&J estabeleceu
um prêmio de inovação, para
projetos assinados por funcioná-
rios. Um dos vencedores, um sa-
bonete facial que promete remo-
ver 99% das impurezas da pele,
chegou às prateleiras no ano pas-
sado. A empresa mantém uma
média de 150 lançamentos ao
ano, no Brasil. “Buscamos tam-
bém aliar a inovação a processos
s u s t e n t áv e i s ”, relata Santos.

De São Paulo

A experiência das companhias
maiores na área de inovação
também pode servir de inspira-
ção para as pequenas, segundo
especialistas. Na corretora S e g u-
r a r. c o m , criada em 2010, a ino-
vação aparece na maneira de
vender seguros: a operação é
100% on-line. “Em um segmento
sabidamente conservador, foi
mais que uma ousadia”, diz o
CEO Oswaldo Romano Jr.

Até julho, a companhia deve en-
tregar 26 tipos de apólices, entre
automotivas, de vida e residencial.
Para isso, criou um software que se
comunica com os sistemas das
grandes seguradoras e permite
vendas mais dinâmicas.

Segundo Romano, um dos se-

gredos do perfil inovador do ne-
gócio está nos currículos dos só-
cios do projeto — todos já pilota-
ram empreendimentos de ponta.
“Quando começamos, batíamos
às portas das seguradoras para
tentar uma reunião. Hoje, somos
sondados por grupos internacio-
nais que desejam nos ajudar a al-
cançar objetivos maiores.”

Para José Hernani Arrym, sócio
da consultoria Pieracciani Desen -
volvimento de Empresas, os prin-
cipais desafios que os empresá-
rios têm de vencer para adotar ro-
tinas inovadoras é conseguir
bons líderes, adotar um sistema
organizado de ações e conhecer o
sistema nacional de inovação.

O especialista lembra que so-
mente a Agência Brasileira da Ino-
vação (Finep) dispõe de um orça-

mento de R$ 8 bilhões em 2013,
um recorde na história da entida-
de. “A maioria das empresas, espe-
cialmente as pequenas e médias,
não faz inovação de forma siste-
mática e poucas têm parcerias com
universidades, donas da maior ca-
pacidade de pesquisa no país.”

O Grupo Nexxera, de serviços
para o varejo, indústria e merca-
do financeiro, que fatura R$ 46,4
milhões ao ano, decidiu transfor-
mar suas linhas de pesquisa em
“unidades de negócios”, ou star-
tups, e ainda contratou executi-
vos especializados para desen-
volver projetos. “Com isso, as em-
presas da holding passaram de
três para dez companhias”, diz o
presidente Edson Silva. Doze por
cento do faturamento são desti-
nados à área de inovação.

O grupo já desenvolveu um apli-
cativo financeiro gratuito, o Yupee,
que alcançou 140 mil usuários em
2012, e investiu R$ 1 milhão em
uma plataforma de soluções on-li-
ne para o gerenciamento de micro
e pequenas empresas, com emis-
são de nota fiscal eletrônica e pa-
gamentos. Até 2014, deve investir
R$ 6 milhões em mais projetos ino-
vadores. “O nosso crescimento
anual, acima de 20%, é resultado
das vendas mas, especialmente, do
que oferecemos de diferencial.”

Para Francilene Procópio Gar-
cia, presidente da Associação
Nacional de Entidades Promoto-
ras de Empreendimentos Inova-
dores (Anprotec), a busca pela
inovação não deve ser vista ape-
nas sob a ótica financeira, mas
de cultura organizacional. “É

uma forma de atrair e manter
profissionais qualificados e mo-
tivados a construir soluções pa-
ra o mercado”, diz.

A experiência dos competido-
res pode servir de lição para os
pequenos. A gigante P&G, que
tem 26 centros de inovação e oi-
to mil cientistas em todo o mun-
do, não poupa esforços para in-
vestir em programas de colabo-
ração aberta. “Pelo menos 50%
de todos os lançamentos pos-
suem, no mínimo, um compo-
nente de inovação produzida fo-
ra da P&G”, diz a diretora de co-
municação Gabriela Onofre.

Segundo John Biggs, diretor
de P&D para a América Latina
da D o w, com quatro centros de
pesquisa no Brasil, as inovações
na companhia são direcionadas

para negócios de alto retorno e
mercados com capacidade de
entregar ganhos em curto pra-
zo. Em 2011, mais de 30% das
vendas globais da multinacio-
nal de química e plásticos vie-
ram de produtos lançados nos
últimos cinco anos.

Manfred Staneck, diretor de
vendas da Novelis para a Améri-
ca do Sul, lembra que não é tare-
fa simples surpreender o merca-
do com a oferta de mercadorias
inovadoras quando o item a ser
substituído é um sucesso comer-
cial. A corporação acaba de lan-
çar um tipo de alumínio com al-
to teor de material reciclado
(90%) para latas de bebidas. “O
objetivo é fabricar uma latinha
com até 100% de alumínio rea-
p r o v e i t a d o”, diz. (JS)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Especial Inovação, p. F1.




