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Est rat é g i a Clientes ganham papel
relevante na criação de produtos

Em caso
de dúvida,
chame o
consumidor

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Gerson Pinto, vice-presidente de inovação da Natura: companhia de cosméticos percebeu que colaboração com universidades não era o suficiente

Cibelle Bouças
De São Paulo

Decifrar o gosto do consumi-
dor pode ser uma tarefa demora-
da e cara, e algumas empresas se
veem na necessidade de montar
vastas equipes interdisciplinares
— de especialistas em marketing
a psicólogos — na hora de criar
um produto. Mas, então, por que
não deixar que o próprio consu-
midor participe diretamente do
processo de elaboração de um
lançamento? É o que muitas em-
presas começam a fazer, ao usar a
internet em projetos de inovação
aberta baseados na colaboração
do público. A expectativa é que
esse modelo seja capaz de criar
um engajamento do consumidor
muito maior do que simples-
mente pedir que ele responda a
questionários ou participe de
grupos de avaliação.

Tome-se o caso de Mariana
Bueno e da Natura. Relações pú-
blicas em uma agência de turis-
mo em São Paulo, ela nunca pas-
sou perto de um laboratório de
testes para cosméticos, mas acu-
mula uma experiência como
usuária que pode ser útil. “Expe -
rimento todo tipo de cosmético,
e nos últimos anos tenho me
preocupado mais com a forma
como esses produtos interferem
na saúde”, diz.

Mariana faz parte de um gru-
po de aproximadamente mil
pessoas que se cadastraram para
colaborar no projeto Cocriando
Natura. A iniciativa começou a
ser desenvolvida no ano passa-
do. “A companhia já desenvol-
veu 13 projetos de inovação no
Campus Natura e mantém pro-
jetos de pesquisa com universi-
dades, mas percebemos que isso
não era o suficiente”, afirma Ger-

son Pinto, vice-presidente de
inovação da Natura.

Com 3% da receita líquida
anual dirigida à inovação, o que
resultou em um orçamento de
R$ 158,9 milhões e 104 novos
produtos no ano passado, a Na-
tura criou um site para que vo-
luntários possam dar sugestões
de inovação. Desde o ano passa-
do, lançou duas jornadas, com
os temas “Tr a n s p a r ê n c i a” e “Ma -
mãe e bebê”. A primeira recebeu
690 contribuições e 15 projetos
de inovação. A jornada seguinte
ainda está em andamento.

Além das discussões pela in-
ternet, os voluntários também
participam de reuniões presen-
ciais. A participação do consumi-
dor concentra-se na fase inicial
do processo de inovação, diz Lu-
ciana Hashiba, gerente de gestão
de portfólio e redes da Natura. A
formulação dos novos produtos
propriamente dita é feita pela
equipe da Natura.

A adoção do modelo não se
restringe a produtos de consu-
mo. Companhias de várias áreas,
incluindo serviços, avaliam com
cuidado essa alternativa. A Tec -
nisa mantém há quatro anos um
site destinado a receber suges-
tões e projetos de inovação. Ro-
meu Busarello, diretor de mar-
keting da companhia, diz que de
cada 100 ideias cadastradas no
site 10 apresentam propostas
inovadoras. Desse total, cinco
dão origem a serviços para o se-
tor imobiliário. “Além das ideias
que são adotadas no negócio, es-
se processo permite observar
novas tendências e demandas
dos consumidores, o que de for-
ma indireta também gera inova-
ç ã o”, diz Busarello. Entre os te-
mas preferidos pelos clientes da
construtora estão sustentabili-

De São Paulo

Deter a propriedade intelec-
tual sobre produtos e processos
tornou-se uma obsessão global,
como mostram tanto a guerra de
patentes travada nos Estados
Unidos e na Europa — onde se di-
gladiam grupos com o peso da
Apple e Samsung — como a espio-
nagem industrial, que ganhou
novo impulso com a internet.

Na contramão dessas tendên-
cias, porém, algumas compa-
nhias têm buscado modelos para
criar inovação sob prazos mais
curtos e custos mais baixos, mes-
mo que não se tornem detento-
ras exclusivas das novidades em
gestação. É a inovação aberta, na
qual equipes de várias origens
trabalham no mesmo projeto.

A Va l e tornou-se, no Brasil,
uma das principais defensoras
desse modelo. Entre 2009 e
2012, a companhia investiu
mais de R$ 400 milhões em pro-
jetos de inovação em parceria
com institutos de pesquisa. Os
investimentos anuais em inova-
ção aberta respondem por 20% a
25% dos aportes totais da Vale
em ciência e tecnologia, diz Luiz
Mello, diretor de tecnologia e
inovação da Vale e presidente do
Instituto Tecnológico Vale.

As áreas de pesquisa incluem

estudos de viabilidade econômi-
ca, engenharia, exploração, mi-
neração, ciência e tecnologia. As
patentes são registradas em con-
junto, mas a Vale adota apenas as
patentes relacionadas à sua ativi-
dade. “Há casos em que a inova-
ção aberta gera um produto que
tem interesse comercial, mas não
está ligado aos negócios da Vale.
Então o direito de exploração fi-
ca com a universidade ou institu-
t o”, afirma Mello.

A preocupação no mundo da
inovação aberta é definir de for-
ma clara a divisão dos direitos
de propriedade sobre o que é
criado. Há várias vertentes. Uma
empresa pode pagar um valor
para deter o direito total sobre a
inovação, compartilhar o direito
de propriedade e os royalties so-
bre o produto, ou ceder todos os
direitos à companhia parceira
ou ao profissional que desenvol-
veu o novo produto ou processo.
No caso da Vale, há iniciativas
em todos os casos.

Na 3M, que também faz regis-
tros de patentes compartilhadas
com outras empresas ou pesqui-
sadores, a recomendação é ser
cuidadoso. “É poético se falar
em inovação aberta, mas as
companhias continuam com a
necessidade de proteger sua
propriedade intelectual”, afirma

Luiz Serafim, líder de marketing
empresarial da 3M no Brasil e
autor do livro “O Poder da Ino-
vação - Como Alavancar a Inova-
ção na sua Empresa” (Saraiva).

Em seu processo de inovação, a
3M compra patentes de projetos
apresentados por pesquisadores
e institutos de pesquisa, licencia
patentes ou as compartilha, de-
pendendo do tipo de inovação.
“A patente compartilhada é me-
nos comum”, afirma o executivo.
No ano passado, a 3M registrou
3,1 mil pedidos de patentes no
mundo, das quais dez foram re-
gistradas no Brasil.

Além de parcerias com empre-
sas, universidades e institutos de
pesquisa, a 3M passou a investir
há dois anos em projetos de ino-
vação aberta com a colaboração
direta dos consumidores. Em um
dos projetos, a companhia ofere-
ce a consumidores a oportunida-
de de testar produtos e sugerir
inovações. Em outro, lança a cada
trimestre um tema e convida
clientes a pensarem sobre o as-
sunto, sugerindo ideias sobre a
questão. “O consumidor evoluiu,
está mais informado e participa-
tivo. A tendência é que esses pro-
cessos de inovação com colabo-
ração de consumidores ganhem
mais importância nos próximos
anos”, afirma Serafim. (CB)

Rapidez e economia com inovação aberta

O crime que compensa

A
P

Um outdoor anuncia o jogo “G ra n d
Theft Auto V”, que levou cinco anos
para ficar pronto e consumiu pelo
menos US$ 250 milhões em seu
desenvolvimento e lançamento,
segundo a empresa de pesquisa
Sterne Agee & Leach. Recuperar
esse dinheiro todo, porém, não será
difícil. A expectativa é que a
Take-Two Interactive, responsável
pelo game, venda US$ 1 bilhão em
unidades do jogo no prazo de um
mês, ou quatro vezes seu custo. A
série polêmica mostra a ação de
bandidos para galgar posições em
uma organização criminosa. Ontem,
dia do lançamento internacional do
novo jogo, um consumidor foi
agredido e esfaqueado em Londres.
Além do celular e do relógio,
levaram a cópia do game que ele
havia acabado de comprar.

Curtas

Totvs aumenta capital
A companhia de softwares de

gestão empresarial To t v s vai au-
mentar seu capital social em
R$ 1,4 milhão, devido ao exercí-
cio de opções de compra de
ações por beneficiários. A em-
presa emitirá 59,1 mil papéis or-
dinários, sendo 1,2 mil ao preço
unitário de R$ 7,21 e 57,9 mil a
R$ 23,36. O valor é pouco repre-
sentativo em relação ao capital
social da companhia, que passa-
rá a ser de R$ 526,1 milhões, divi-
dido em 163,4 milhões de ações
ordinárias. Em reunião realizada
ontem, a empresa aprovou a re-
núncia de Luciano Santos como
secretário do conselho e a elei-
ção de Ricardo Helfer para ocu-
par o cargo. Renunciaram, tam-
bém, os executivos Wilson de
Godoy Soares Junior, Edimilson
José Correa e Araquen Pagotto.

Liderança do Google
A audiência do site Google re -

gistrou alta de 3,11 pontos per-
centuais em agosto, em relação
ao mesmo período do ano passa-
do, para 82,08%, segundo pes-
quisa Hitwise, da Serasa Expe-
rian. Somado ao domínio Goo-
gle.com, essa participação chega
a 89,33%. Em segundo lugar, es-
tão os domínios Bing.com e Bing
Brasil que, juntos, somam 5,69%
de participação de mercado nas
buscas na internet feitas no país
no mês passado. O Ask Brasil fi-
cou em terceiro lugar na prefe-
rência do usuário, com 3,86%. De
acordo com a pesquisa, as buscas
contendo uma palavra foram
42% do total no período. As de
duas palavras somaram 20,6% e,
as de três, 16,24%.

Dona da
‘Pe n t h o u s e’
pede
concordata
Mídia
AP, de Sunnyvale (Califórnia)

A FriendFinder Networks, dona
da revista “Pe n t h o u s e”, entrou
com um pedido de recuperação ju-
dicial, ontem, nos Estados Unidos.
A companhia de Sunnyvale, Cali-
fórnia, disse que a proteção contra
os credores é a maneira “mais efi-
ciente e economicamente viável”
para acertar suas contas.

Como muitas empresas do setor
de entretenimento adulto, a
FriendFinder vem sofrendo com a
queda das receitas, já que o con-
teúdo adulto disponível gratuita-
mente na internet reduziu a de-
manda por conteúdo pago. A com-
panhia também enfrenta uma
concorrência acirrada em seus si-
tes de namoro pela internet.

A companhia teve um prejuízo
de US$ 49,4 milhões em seu mais
recente ano fiscal. Além da revista
“Pe n t h o u s e”, a empresa adminis-
tra uma série de sites de namoro
pela internet e sites adultos.

A FriendFinder foi criada depois
que o Penthouse Media Group
comprou a Various Inc. em 2007. A
companhia, então, mudou de no-
me e abriu o capital em 2011. As
dívidas pendentes somavam US$
521,8 milhões no do trimestre en-
cerrado em março.

dade, segurança e redução de
custos dos condomínios.

A participação direta do pú-
blico em processos de inovação
aberta também tem efeitos me-
nos visíveis, mas cada vez mais
valorizados na era digital. É o ca-
so do velho “boca a boca”, que
ganha uma dimensão muito
mais ampla com a web. “Quan -
do um consumidor pede para
que os amigos votem na sua su-
gestão de inovação, compartilha
o projeto, ele projeta a marca,
melhora a sua reputação. Existe
um ganho intangível muito in-
t e r e s s a n t e“, afirma o executivo
da Tecnisa.

Em muitos setores, criar pro-
dutos dirigidos a segmentos bem
específicos do público é uma ne-
cessidade, mas a internet tam-
bém proporciona a possibilida-
de de coletar dados de consumi-
dores de várias partes do mundo
para conceber projetos de alcan-
ce global. A Fiat tem desenvolvi-
do projetos com fornecedores,
institutos de pesquisa e consu-
midores. O caso mais representa-
tivo foi o Projeto Fiat Mio, em
2009. A montadora italiana rece-
beu mais de 2 milhões de visitas
no site do projeto, com 17 mil
ideias sobre propulsão, mate-
riais, segurança, ergonomia, de-
sign, entre outras propostas. De-
senvolvido com base nessas su-
gestões, o modelo chegou a con-
sumidores de 160 países.

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Mas para começar ou melhorar
a sua empresa, até um especialista precisa de especialistas em pequenos negócios.
Vai empreender?Vai ampliar?Vai inovar? Conte com o Sebrae.

Educação Empreendedora Consultoria Gestão Inovação Resultados

Como vai? Somos o Sebrae.

Especialistas em pequenos negócios.

> Baixe o aplicativo do
Sebrae na App Store
ou na Play Store.
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