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Investir em inovação já não representa para muitas empresas a busca pela modernização da 
produção, mas faz parte do plano estratégico para ganhar competitividade no mercado. Muitas 
organizações atentas a essa necessidade têm adotado programas de gestão da inovação, 
criando departamentos específicos para cuidarem desse assunto. Suas preocupações vão do 
lançamento de novos produtos a busca de soluções diferenciadas nos processos de fabricação, 
passando pela estruturação do trabalho, pelas formas de comercialização e pelos serviços 
oferecidos aos clientes. 
 
Pensando nisso, a fabricante de pneus Pirelli resolveu intensificar seus investimentos em 
tecnologia e desenvolvimento e criou um Centro de Pesquisa para a América Latina, com o 
objetivo de testar a performance dos materiais e adaptar os processos produtivos às matérias-
primas disponíveis no Brasil. Segundo o diretor de pesquisa e desenvolvimento, Roberto 
Falkenstein, foram investidos R$ 26 milhões no projeto em 2005, e a previsão é ampliar o 
orçamento para R$30 milhões neste ano.  
 
A Pirelli apostou na fabricação de pneus que ajudam a economizar combustível, produzem 
menor índice de poluição e diminuem o ruído externo das rodas, além de oferecerem maior 
segurança na tração. “Pretendemos garantir nossa posição no mercado no futuro; para isso, é 
necessário fazer investimentos constantes em inovação, para atender às necessidades de 
nossos consumidores e ganhar maior competitividade”, explica Falkenstein.  
 
A empresa também resolveu inovar nos negócios e lançou há 6 meses a grife PZero, que 
trabalha com a comercialização de relógios e acessórios voltados para o mercado esportivo. “A 
grife é mais uma forma de diversificar nosso portfólio de produtos, intensificar a divulgação da 
marca e ganhar novos mercados”, aposta Falkenstein. 
 
Na opinião do diretor da consultoria Pieracciani, Walter Pieracciani, poucas empresas nacionais 
podem ser consideradas de fato inovadoras. Para ele, a inovação deve ser planejada a longo 
prazo e gerenciada sistematicamente com avaliações constantes das condições das empresas e 
de sua participação no mercado. “A maioria das empresas inova apenas no lançamento de 
novos produtos, mas não adota mudanças nas estruturas organizacionais para tornar mais 
eficiente os serviços e os processos produtivos”, explica Pieracciani. 
 
Com o objetivo de disponibilizar soluções personalizadas para a indústria nacional a 3M do 
Brasil, inaugurou em agosto de 2005, o Centro Técnico para Clientes, na sede da empresa em 
Sumaré. O complexo é o primeiro centro tecnológico aberto da 3M na América Latina e 
recebeu investimentos de US$ 3 milhões para a criação de 17 laboratórios, nos quais são 
disponibilizados produtos, tecnologias e soluções inovadoras para seus clientes corporativos. 
“O objetivo do centro é oferecer aplicações e treinamento técnico para nossos clientes e ajudá-
los a desenvolver novos produtos”, comenta Marcelo Tambáscia, gerente técnico do Centro. A 
empresa trabalha com o desenvolvimento de soluções para o setor de energia e comunicação, 
construção civil, indústria automobilística, área de saúde e mercado aeroespacial.  
 
Entre os laboratórios há, por exemplo, uma câmara escura que permite a simulação de 
situações de tráfego em rodovias, com as mais diversas condições de luminosidade, e com 
demonstrações das tecnologias 3M e suas aplicações em sistemas de sinalização de tráfego. “É 
um grande laboratório em que poderão ser simuladas situações reais de uso e aplicações de 
tecnologias”, diz Tambáscia. 
 
A empresa apresentou em 2005 um faturamento de R$ 1,5 bilhão e espera, a partir das ações 
do CTC, gerar vendas adicionais de US$ 15 milhões. 
 
Para tentar driblar a falta de recursos, o superintendente da Fundação Centros de Referência 
em Tecnologias Inovadoras (Certi), Carlos Alberto Schneider, ressalta que as empresas 
deveriam trabalhar mais com parcerias com as universidades e centros de pesquisa.  



“Todas as empresas deveriam montar seu próprio núcleo de inovação tecnológica e buscar o 
desenvolvimento de tecnologias próprias. Para isso, elas poderiam aproveitar mais as 
pesquisas desenvolvidas pelos institutos”, comenta. 
 
Para suprir a carência desse mercado, a empresa Sapiens Park resolveu investir R$ 6 milhões 
na implantação de um Parque de Inovação de 4,4 milhões de metros quadrados, em 
Florianópolis, para oferecer estrutura tecnologica e gestão do conhecimento a seus clientes. 
Cerca de 10 empresas deverão se instalar no local até abril, sendo duas delas estrangeiras da 
área de tecnologia. “Nós iremos oferecer infra-estrutura e apoio na implantação de processos 
tecnológicos para as empresas parceiras, permitindo obter resultados de maneira mais rápida 
e com menor custo”, explica José Eduardo Fiates, diretor executivo da Sapiens Park. O parque 
deve abrigar empresas de diversas áreas e deverá receber ao todo um investimento de R$ 150 
milhões. A empresa tem investido 20% de seu faturamento, que ano passado foi de R$ 1,5 
milhão, para ampliar a infra-estrutura e oferecer novos serviços.  
 
Recentemente, ela implantou um sistema de mapeamento de parques de inovação de todo 
mundo, monitorado por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de oferecer informações 
sobre novas tendências a seus parceiros. “Nós pretendemos com esse sistema oferecer 
informações estratégicas de oportunidades de mercado para os nossos clientes, o que tem 
despertado grande interesse de empresas internacionais”, explica Fiates. 
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