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O conhecimento
esta Ia fora

Inovação é sinônimo de um enorme departamento
de P&D, certo? Nem sempre, segundo empresas
como a finlandesa Nokia e a gaúcha Selenium

O sonho de nove em cada dez em-
presas que decidem partir para

a inovação é construir um portentoso
e reluzente departamento de pesqui-
sa e desenvolvimento. Assim, refletem
essas companhias, elas virarão uma
espécie de fábrica de invenções, de
onde sairão produtos jamais imagina-
dos pela concorrência e que cairão nas
graças do público. Não há dúvidas de
que inovação é a palavra de ordem no
mundo corporativo, e as empresas que
apostam forte na inventividade estão
cobertas de razão. O único porém: o
P&D grandioso corre o risco de não
ser tão eficiente assim. Mais do que
isso, pode significar um atraso na vida
da companhia.

Essa constatação - que soará
como uma heresia no ouvido de al-
guns empresários e executivos - está
balizando os estudos da Fundação
Dom Cabral sobre inovação. O pro-
fessor Carlos Arruda, do Núcleo de
Empreendedorismo e Inovação da
FDC, é taxativo: a tendência nas com-
panhias mais criativas do mundo é de
encolher, e não ampliar, o departa-
mento de P&D. E mais: a maioria dos
profissionais que permanece no depar-
tamento de pesquisa não é cientista.
"O P&D dessas companhias de ponta
é uma enorme antena, um megarra-
dar formado por pessoas com capaci-
dade para dialogar com empresas e pro-
fissionais de fora", explica Arruda.

Essas corporações fazem o seguin-
te raciocínio: em algum lugar do mun-
do, alguém já desenvolveu - ou está
desenvolvendo - a tecnologia de que
ela precisa. Portanto, basta encontrar
esse alguém. "As empresas mais ino-

vadoras", defende Arruda, "são aque-
las que reconhecem que não sabem
tudo e não se afligem com isso, pois
aprendem a buscar o conhecimento
onde ele estiver. Saber tudo custa caro
e, em um processo de grande incerte-
za como o da inovação, pode ser mui-
to ineficaz".

O principal benchmark mundial
dessa filosofia, batizada no Brasil de
"monitoramento", é a fabricante de
celulares Nokia. Instalada na Finlân-
dia, uma nação pequena, sem tradi-
ção na indústria e com um inverno
rigoroso que deixa o país debaixo de

gelo por três meses do ano, a Nokia
ultrapassou a Motorola durante os
anos 90 e se tornou a maior fabrican-
te de telefones móveis do mundo. De-
talhe: a companhia finlandesa quase
não faz pesquisa intramuros. O design
dos seus celulares vem da Itália (o me-
lhor do mundo); a tela do aparelho,
de Taiwan (a mais moderna do plane-
ta); e a tecnologia do chip, do Japão e
da França (os mais avançados do glo-
bo). Enquanto isso, do outro lado do
Atlântico, a Motorola desenvolvia tudo
dentro do seu QG, na industrializada
e poderosa Chicago. "Em um ambien-
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te hipercompetitivo como o atual, as
empresas precisam inovar constante-
mente, e é muito caro e demorado fa-
zer isso internamente", explica o pro-
fessor da FDC.

Em qualquer lugar do mundo, ain-
da é pequena a lista das companhias
que adotam a filosofia do "monitora-
mento". No Brasil, uma das pouquís-
simas é a gaúcha Selenium. Sediada
no município de Nova Santa Rita, a
Selenium é uma das cinco maiores fa-
bricantes de alto-falantes do mundo e
exporta para 46 países. "As outras qua-
tro estão em nações ricas", apressa-se
a destacar o superintendente Vladimir
de Souza. É graças à cultura inovado-
ra que a companhia consegue compe-
tir de igual para igual com concorren-
tes de nações como o Japão e os Esta-
dos Unidos. Desde já é bom deixar cla-
ro que nem todas as iniciativas da
empresa se enquadram na filosofia do
"monitoramento". A Selenium não tem
nenhuma intenção de encolher o de-
partamento de P&D, por exemplo.
"Pelo contrário, nosso objetivo é am-
pliar a pesquisa e o desenvolvimento

A Selenium está desenvolvendo "um produto totalmente novo" com um instituto americano

•gado no mercado"

tanto dentro da empresa quanto fora",
avisa Souza. Segundo o executivo, cer-
ca de 60% das novas tecnologias são
criadas na fábrica, em Nova Santa
Rita. O resto brota da rede de relacio-
namentos da companhia com fornece-
dores, parceiros, consultores, univer-
sidades e até cientistas que trabalham
por conta própria. Outro detalhe que
diferencia a Selenium da Nokia: difi-
cilmente, a indústria gaúcha encontra
pronta a tecnologia de que precisa. Na
maior parte das vezes, ela encomenda
ou desenvolve junto com a parceira.

Para que essa rede de inovação
funcione, a Selenium segue o dogma
de buscar o conhecimento onde ele
estiver. Há um técnico da companhia
que tem como principal função a de
monitorar o mercado e averiguar o
que há de novo pelo planeta. Ele via-
ja constantemente, participa de tudo
o que é feira, visita tudo o que é clien-
te, lê as mais variadas publicações e
conversa com profissionais de todos
os cantos. "Nós mantemos o radar
permanentemente ligado para saber
as novidades ao redor do mundo", de-
talha Souza. Foi assim que a Sele-
nium chegou a um pesquisador ale-
mão que desenvolve softwares para a
simulação de alto-falantes. Hoje, cada
inovação do europeu é prontamente
aproveitada. Em parceria com um
instituto norte-americano de pesqui-
sas, a indústria está desenvolvendo
um produto "totalmente novo, que

ainda não existe no mercado", segun-
do o executivo. Iniciativas menos - ou
igualmente - ambiciosas são realiza-
das com fornecedores dos EUA, da
Europa, da Ásia e, claro, do Brasil. Por
exemplo, uma fornecedora sediada
em Novo Hamburgo, na Grande Por-
to Alegre, acaba de desenvolver para
a Selenium um novo mecanismo de
conjunto magnético. Aos mortais que
não entendem de alto-falantes, basta
saber que a novidade melhora o de-
sempenho do produto.

A estratégia da Selenium de ga-
rimpar a inovação mundo afora não
é exatamente uma novidade. Há
anos, a companhia estabelece parce-
rias com profissionais independentes
e com outras empresas. Mas o esfor-
ço vem aumentando aos poucos, e o
modelo de inventividade da empresa
cada vez mais adquire o perfil do
"monitoramento". Faz três anos que
a indústria deslocou uma pessoa para
vigiar o que estava acontecendo no
mercado. Além disso, a quantidade
de parcerias e associações cresce
anualmente. "Queremos aumentar a
nossa rede de relacionamentos",
anuncia Souza. Como resultado, cada
vez mais, as inovações da Selenium
brotarão a quilômetros do seu depar-
tamento de P&D.
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