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Especial | Pequenas e médias empresas
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Pesquisa Firmas se especializam em
desenvolver produtos inovadores
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“A concorrência ficou tão numerosa, as tecnologias avançam
tão rapidamente e os problemas
se tornam tão difíceis de rastrear
que ninguém é capaz de resolver
tudo sozinho”, diz Alexandre
Venturini Lima, responsável pela
área de transferência de tecnologia da Agência USP de Inovação.
“Buscar tecnologia fora, seja em
incubadoras, parques tecnológicos, universidades e junto às startups torna-se fundamental.”
Um exemplo desses novos
tempos é a Procter & Gamble, que
embora conte com mais de 9 mil
cientistas em seus centros de pesquisa, adota tecnologia externa
para 50% de seus lançamentos.
Desde que instituiu o programa
de abertura de pesquisa Connect
and Develop seu lucro dobrou e o
percentual de inovações bem sucedidas subiu de 35% para 75%.
De acordo com Lima, buscar tecnologia nas startups e nos ambientes de inovação significa encontrar
um atalho para absorver os conceitos da academia, sem a burocracia
exigida pelo mundo da universidade. “Temos percebido um movimento crescente de grandes empresas apoiando e abraçando projetos que as pequenas já estavam
desenvolvendo”, diz Lima. “Cabe à
pequena analisar com frieza os
prós e os contras dessa parceria,
buscar informações e entender
que a grande companhia pode ser
Montefusco (esq.): “Desenvolvemos uma embalagem especial para os brindes que iam dentro dos ovos de Páscoa”
uma porta para o crescimento,
desde que com ganhos para amcom maior potencial e, num se- de Janeiro, ainda há o laborató- Montefusco, comanda o negócio bas as partes.”
gundo passo, a empresa conse- rio da Petrobras instalado den- da família.
Essa também é a opinião de
A percepção estava certa. Usa- Amaury Acatavassu, da Air Mod,
gue diminuir em até 75% a área tro da área do parque.
Longe do contato com as uni- da na substituição das folhas de empresa de consultoria e serviços,
de exploração porque pode
atuar de forma mais certeira”, diz versidades e fora de parques ou alumínio que eram utilizadas instalada no Parque Tecnológico
Mano. “Nossa ferramenta permi- incubadoras, pequenas empre- para embalar os ovos de Páscoa, de São José dos Campos, no intete reduzir até 25% os custos ao sas também podem chamar a a novidade foi adotada pela ar- rior de São Paulo. Fundada por três
longo da cadeia de exploração.” atenção das grandes nacionais e gentina Arcor. Além de ganhos ex-funcionários da Embraer, com
Só a Petrobras já contratou os multinacionais, desde que invis- de produtividade e diminuição larga experiência na área, a empreserviços da Oil Finder em quatro ta alto em pesquisa e desenvolvi- do impacto no ambiente com o sa atende cerca de 30 clientes na
projetos e ajudou a empresa a mento. Com quase 30 anos de descarte das folhas de alumínio, aviação comercial, executiva e de
aperfeiçoar a ferramenta e a de- mercado, a Plasfil Plástico, de a inovação rendeu à Arcor reco- defesa, entre eles Dasso, Azul Lisenvolver novos processos. Na se- Diadema, na Grande São Paulo, nhecimento no 21 o Prêmio Bra- nhas Aéreas, governo do Canadá e
quência vieram as multinacio- não desgruda os olhos das ten- sileiro de Embalagem, na cate- Linhas Aéreas de Moçambique.
nais, que já respondem por cerca dências do mercado de embala- goria Tecnologia & Qualidade. Mas o principal parceiro é mesmo
gens e, muito menos, da deman- Com cinco linhas de produtos a Embraer e sua cadeia de fornecede 70% da carteira de clientes.
Na visão do sócio da Oil Fin- da gerada pelos clientes.
para o mercado alimentício e dores. “Apesar de sermos uma em“Desenvolvemos uma embala- envase de gás GLP, a Plasfil inves- presa pequena, vivemos em um
der nascer e crescer dentro de
um parque tecnológico tem gem especial para os brindes te em média 3% do faturamento ambiente que respira inovação e é
grandes vantagens, como a pro- que iam dentro dos ovos de Pás- anual, que neste ano deverá so- rico em mão de obra qualificada”,
ximidade com os centros de pes- coa. Os brindes foram crescendo mar R$ 24 milhões, em pesquisa diz Acatavassu. “Isso nos garante
quisa e desenvolvimento, siner- e percebemos que, com uma li- e desenvolvimento. “Temos uma bons diferenciais como agilidade,
gia de objetivos, possibilidade geira modificação, a mesma em- postura proativa em relação à flexibilidade e preço competitivo.”
de conversas e troca de expe- balagem poderia envolver o ovo, oferta de novas tecnologias ao
De olho no mercado internacioriência com fornecedores da ca- com ganhos de produtividade e mercado de embalagens e isso nal, a Air Mod estabeleceu uma
deia e, no caso específico do Par- custo”, conta Rafael Montefusco, tem feito a diferença”, afirma operacional joint venture com
que Tecnológico da UFRJ, no Rio que ao lado do irmão Renato Montefusco.
uma empresa americana. Abriu
uma sede na Flórida, onde passou
a chamar Air Mod Xport. “Sempre
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Especial pequenas e médias empresas, p. F8. tivemos a percepção de que era
preciso fincar os pés no mercado
americano de aeronáutica. A joint
LUIS USHIROBIRA/VALOR
venture nos ajudou a consolidar
um contrato com a República
Tcheca e deverá abrir muitas novas
portas”, diz o empresário.
Oportunidades não faltam. Os
negócios de menor porte podem
responder mais rapidamente às
demandas do mercado, têm estrutura de custos menor e garantem
maior agilidade e economia no
processo de pesquisa e desenvolvimento. Mas a mesma estrutura enxuta que barateia as pesquisas
também pode atrapalhar os pequenos na hora da comercialização. Sem tantos recursos para investimento em marketing e distribuição, fica difícil competir em pé
de igualdade com os grandes nomes do mercado. Ao se ligar aos
grandes parceiros conseguem, entretanto, reforçar as estruturas de
distribuição e marketing.
Em um ponto os consultores
concordam, os empreendimentos
de menor porte têm um diferenFerreira, Perrella e Elias (a partir da esq.): “A universidade ainda está muito desconectada da sociedade”, diz Ferreira cial difícil de bater: o alto grau de
especialização. De acordo com os
trobras e a Alcoa”., diz Ana Lu- Technology ], por exemplo, colo- com um apoio maior à criação especialistas a concentração de escia. A grande mudança, contu- ca por ano mais de cem novas de startups em diversas áreas. forços em uma só área dá mais
do, na sua visão, foi no estímulo empresas no mercado com uma Um bom exemplo é a Binderwa- condições de desenvolver produque as universidades passaram a estrutura robusta de incentivo re Ciência e Tecnologia em bio- tos inovadores em pouco tempo e
dar à criação de “spin offs”, que ao empreendedorismo a partir materiais, nascida na incubado- a preços mais competitivos.
ra da Fundação ParqTec, instala- “Quem deseja enveredar por essa
passam a ocupar nichos que as da universidade.”
Disposta a investir neste cami- da em São Carlos e que procura seara não pode se restringir a degrandes não conseguem cobrir.
“O número ainda é baixo nho, a Universidade de São Car- transferir tecnologia da acade- senvolver apenas soluções por enquando comparado com outros los desde 1998 introduziu disci- mia para o setor produtivo. A comenda”, diz Lima, da Agência de
centros de produção de conheci- plinas ligadas ao empreendedo- empresa foi criadora do Ebdo- Inovação. “É essencial tomar a
mento internacionais, mas já é rismo no curso de engenharia Binder, um cimento de uso frente, porque inovar é antecipar
um bom começo”, afirma. “O de produção. Nos últimos cinco odontológico concebido nos la- as necessidades do outro e do próMIT [Massachusetts Institute of anos intensificou a proposta, boratórios da Ufscar. (KS)
prio mercado.” (KS)
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Muito antes do conceito de
“open inovation” se disseminar
no Brasil, um grupo de pequenas empresas inovadoras já deixava claro que o processo das
grandes inovações não é uma
experiência solitária. Pelo contrário. O que poucos sabem é
que por trás do lançamento de
produtos e tecnologias de gigantes, como Embraer e Petrobras, estão pequenas empresas
pouco conhecidas, lideradas por
empreendedores que acumulam
conhecimentos adquiridos nos
bancos das universidades.
São empresas que direcionam
seus esforços ao desenvolvimento de inovações que, no futuro,
atenderão às demandas das
grandes do mercado.
Esse é o caso da Cientistas Associados, com sede em São Carlos, interior de São Paulo, aberta
em 2003 com o propósito de
criar inovações para terceiros. De
seus laboratórios saíram dezenas
de projetos, tanto na área de
software quanto de hardware,
entre eles um programa para
acelerar a criação de fórmulas de
soros para picadas de cobras, desenvolvido para o Instituto Butantan. “Aos poucos fomos percebendo que não dava para trabalhar em todas as áreas, que muitas empresas estavam se verticalizando e que, se quiséssemos
crescer era preciso atuar em um
nicho”, diz Antonio Valério Neto,
diretor de novos negócios da
Cientistas Associados.
Há três anos, a empresa voltou seu foco para pesquisa e desenvolvimento na área de energia. Os produtos concebidos para terceiros já representam 70%
do faturamento da Cientistas,
que neste ano ultrapassará R$ 1
milhão. Os demais 30% ficam
por conta de tecnologias próprias, que também servem ao
mercado. Na carteira de clientes
estão companhias do porte da

Eletropaulo e Eletroacre.
“Com a mudança, os projetos
passaram a ter sinergia, a ter
aderência um ao outro, o que
nos permitiu manter a equipe,
porque não dá para começar do
zero cada vez”, afirma Valério. “A
grande dificuldade não é conquistar novos projetos, mas sim
profissionais qualificados. Um
garoto recém-formado é um
bom executor, mas não dá para
ser um consultor, porque ainda
não é um especialista. Quando
se desenvolve tecnologias é preciso contar com sêniores no comando.” Hoje, a Cientista conta
com 15 profissionais, a grande
maioria mestres e doutores.
O que pesa a favor dos pequenos nesta área é a agilidade, a
flexibilidade e o alto grau de especialização. Com o mercado cada vez mais voltado a produtos
de nicho, as grandes empresas
tendem a se tornar plataformas
de distribuição de produtos
criados por pequenos negócios
mais específicos. É nisso que
acredita o empresário Manlio
Mano, sócio da Oil Finder, empresa responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia
exclusiva de modelagem inversa
de óleo. “A tecnologia nos permite estudar regiões off shore
em qualquer parte do mundo,
sem viajar até lá. Imagens de satélite e modelos computacionais
simulam a realidade”, diz Mano.
“Por satélite detectamos as manchas de óleo provocadas por vazamentos naturais, um sinal da
natureza sobre a existência de
petróleo. Traçamos a trajetória
inversa e entregamos ao cliente
um relatório de regiões onde há
escape de petróleo.”
Foram dois anos apresentando ao mundo a tecnologia até
que, em 2012, a Oil Finder mostrou a que veio durante o processo de leilão dos campos da região
da margem equatorial, área pouco conhecida na Guiana, e na costa oeste africana. “Num primeiro
momento mapeamos os campos
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Para o Valor, de São Paulo
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Criatividade
sob medida
para atender
as gigantes

Pesquisa de universidade vira negócio lucrativo
De São Paulo
Nascida a partir da parceria
entre pesquisadores do Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), do Instituto de
Química e de Biociência da Universidade de São Paulo (USP) e
do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho (Unesp), a Itatijuca, startup instalada na incubadora do Centro de Inovação,
Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), em São Paulo, desde
março deste ano, é um exemplo
claro do quanto as pesquisas
nascidas dentro da universidade
são capazes de se transformar
em negócios lucrativos.
A empresa foi criada com o
objetivo de trabalhar na recuperação de rejeitos de minérios como ouro, cobre níquel e cobalto
e transformá-los em subprodutos, diminuindo o desperdício e
o passivo ambiental.
“Nosso principal serviço é a
recuperação de metais e o tratamento de rejeitos de minas, por
meio de dois processos, a biolixinação e o tratamento de cianelo. Os dois métodos podem ser
adotados para a realização de
uma mineração sustentável ou
para tratamento de resíduos tóxicos das minas”, afirma Fábio
Elias, sócio da Itatijuca, ao lado
de Rafael Vicente de Pádua Ferreira e Érico Perrella.

Os três compartilham a ideia
de que manter uma tecnologia
como essa, de alto viés sustentável, baixo custo e diferencial
agregado dentro do laboratório
seria como enterrar o conhecimento entre as paredes da universidade. Segundo eles, era preciso expandir para o mercado.
“Apesar de grandes progressos, a
universidade ainda está muito
desconectada da sociedade, é
preciso acelerar esta sinergia”,
avalia Ferreira.
Com grande potencial de
crescimento, já que a tecnologia
pode ser usada tanto em minas
em operação, quanto nas desativadas, a Itatijuca espera obter
em 2016 um lucro de operação
da ordem de R$ 35 milhões com
apenas uma mina.
Diretora-executiva da Agência
de Inovação da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Ana
Lucia Torkomian admite que
mudar uma cultura demora, leva tempo, e que hoje a cooperação entre universidades e empresas já acontece de forma
mais tranquila do que há pouco
mais de uma década.
Isso porque a academia passou a enxergar as empresas como parceiras na retroalimentação das pesquisas. “Esse processo acaba por gerar parcerias longas”, afirma. “Na Universidade
de São Carlos temos relações sólidas com empresas como a Pe-
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