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O que faz algumas empresas se tornarem ícones em seus segmentos e atravessarem décadas
mantendo-se modernas e cada vez mais competitivas, enquanto outras sequer sobrevivem? A
resposta para esta pergunta pode ser resumida em uma só palavra: inovação.
Inovar não tem a ver, necessariamente, com incremento tecnológico ou reformas nos sistemas de
governança. Claro que tecnologia de ponta e administração moderna contribuem para a conquista
e consolidação de bons resultados. Mas nada é mais relevante do que a criatividade e a coragem
de se reinventar cotidianamente.
Uma empresa que não se conforma em apenas alimentar o mercado com os produtos ou serviços
que um dia lhe abriram as portas do sucesso, mas ousa sair do lugar-comum e investir em novas
ideias, nunca ficará obsoleta. Além de se adequar às novas tendências do mercado, ela será uma
criadora de necessidades, de aspirações. O empresário inovador lança objetos de desejo, suscita
novos interesses, desperta sonhos e faz o público sentir-se especial pelo simples fato de consumir
seja o que ele produza. Enfim, esse empreendedor mexe com sentimentos e valores
imponderáveis.
É isso que leva milhares de pessoas a formarem filas nas portas das lojas à espera da chegada de
um determinado smartphone &mdash; apesar de existirem smartphones de sobra, de diversos
fabricantes! É o que motiva o público a enxergar certas marcas como sinônimos de qualidade, a
fazer reservas de lançamentos com meses de antecedência e a adquirir os produtos da companhia
&ldquo;X&rdquo; em detrimento de similares que podem até ser mais baratos e tão bons quanto,
mas não possuem o mesmo charme, a mesma aura. Inovar não significa &ldquo;inventar a
roda&rdquo;, mas reinventá-la de modo que pareça mais atraente, mais interessante e muito
melhor do que na versão tradicional.
Quem apenas faz &ldquo;mais do mesmo&rdquo; pode até ter uma longa sobrevida no mercado e
auferir ótimos lucros, mas jamais será &ldquo;top&rdquo;. Já aquele que inova tem muito mais
capacidade de superar crises, porque é realmente especial e traz a competitividade em sua
essência.
Porém, inovar demanda investimento, e se a experiência der errado, pode acarretar prejuízos.
Quanto mais sólida a empresa, mais tranquilo é esse processo. Para o micro e pequeno
empresariado brasileiro, que responde por 99% do total de companhias abertas no País e gera
mais de 50% dos empregos formais, a inovação é crucial, mas o acesso a ela é bem difícil. Não
que faltem boas ideias a esses empreendedores, que frequentemente se revelam ousados,
criativos e cheios de jogo de cintura. O que falta é incentivo. Eles já arcam com fatores que
prejudicam sua competitividade no contexto global &mdash; pesada carga tributária, dificuldade
para obter financiamento, encargos trabalhistas excessivos, burocracia&hellip; Na hora de investir
em algo novo, é normal que lhe falte fôlego.
Pelo bem da economia brasileira, que hoje encara o desafio de manter o ciclo virtuoso de
crescimento sem pisar no acelerador da inflação, é imperioso apostar no fomento à inovação. Esse
papel cabe ao governo, que poderá fazê-lo por meio de políticas públicas, e às universidades,
instituições de pesquisa e entidades de classe, que podem e devem implantar programas
específicos de incentivo. É o que têm feito, com bons dividendos, a Índia e a Coreia do Sul.
Seremos persistentes no alcance do objetivo de informar e capacitar os empresários sobre os
instrumentos de apoio à inovação. Por outro lado, para que a meta de aumentar os investimentos
privados em P&D seja alcançada, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Finep , BNDES, CNPq e

Fapesp &mdash; principais instituições de fomento &mdash; devem unir esforços para combater,
em primeiro lugar, a desinformação, e, em seguida, simplificar o acesso aos recursos à inovação,
em especial, para as empresas menores. Por fim, ampliar os programas de extensão tecnológica,
incluindo o aprimoramento do Sibratec, também deve ser importante elemento dessa nova agenda.
Não podemos correr o risco de permitir que o Brasil chegue em último nessa corrida. Afinal, como
bem observou o ex-CEO da General Electric, Jack Welch, &ldquo;a inovação é hoje uma questão
de sobrevivência&rdquo;.

