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Cooperação  
como uma resposta à crise?

As atividades de inovação em organizações públicas e privadas enfrentam ainda mais desafios em tempos de 
Coronavírus. O ufanismo recente, quanto à capacidade dos “revolucionários de garagem”, precisaria ser revisto, 
considerando a necessidade de maior profundidade em conhecimento científico.

A possível crise da inovação reflete o falso entendimento de que as grandes empresas de tecnologia e startups 
seriam as únicas responsáveis pelos avanços em novos produtos, processos e serviços. Chegou a hora de re-
forçarmos os vários papéis no ecossistema de inovação. 

O setor público tem o papel fundamental de assumir riscos e financiar projetos de inovação. Além da agenda 
de austeridade fiscal, tão debatida nos últimos anos, a estabilidade e a previsibilidade dos gastos com educação 
e pesquisa e desenvolvimento (P&D) estão exigindo a atenção dos nossos governantes.

É preciso repensar urgentemente o papel estratégico do Estado, questionando a lógica atual dos gastos públi-
cos e o seu endividamento. Não há nação desenvolvida que não tenha utilizado mecanismos de transferência 
de recursos públicos para pesquisas de alto risco, formação de pessoal de alta performance e micro e pequenas 
empresas, com importante geração de emprego e renda. Essa foi uma das principais estratégias de muitos 
países em seus processos de desenvolvimento, inclusive no pós-guerra.

Nesse sentido, as evidências são importantes. Os Estados Unidos se destacam pelas universidades de ponta e 
sua capacidade histórica de investir em setores como tecnologia da informação, energias renováveis e nanotec-
nologia, antes mesmo do surgimento de empresas como a Dell, HP e Apple. Para isso, foi determinante a criação 
de agências especializadas em setores de interesse e pesquisas. Outros países, como Alemanha, Coréia do Sul e 
Canadá, também se destacam pelas mesmas agendas.  

No Brasil, muitas análises distorcidas sobre a inovação, até mesmo com certo oportunismo, evidenciam a ne-
cessidade de conhecimento técnico mais profundo. Os recursos para a educação e pesquisas em universidades 
estão no limite do aceitável. Sem investimentos, pessoas e gestão adequada para a inovação, fica comprometi-
da não apenas nossa capacidade de crescimento no longo prazo, mas também nossa resposta para crises e te-
mas estratégicos. Basta observar a demanda atual, de um rápido desenvolvimento de vacinas, neste momento 
especialmente desafiador para o setor de saúde. A cooperação internacional de pesquisadores e núcleos de 
pesquisa é muito importante, mas devemos preservar as competências locais. 

Atualmente, há inúmeras iniciativas de empresas privadas, desenvolvendo projetos de inovação com parceiros 
de negócio. Por mais louvável que seja, esse comportamento aponta um efeito colateral do nosso ecossistema 
de inovação, com uma atuação desorganizada e sem agenda estratégica. Acredita-se que a estruturação de 
processos de geração de ideias para a solução de grandes problemas será alcançada, como se o setor privado 
precisasse resolver, isoladamente, todos os problemas sociais. 

Enquanto isso, já se percebe uma crise de confiança no mercado, com grandes empresas perdendo valor, 
pequenos e médios empresários correndo o risco de uma quebradeira generalizada e o Estado com bilhões em 
caixa. Não seria a hora de uma ação coordenada entre governo, empresas privadas, universidades e sociedade? 
É preciso reconhecer que a inovação é um tema estratégico para o país, não somente em momentos de crise 
ou restrito à produção de bens emergenciais para o combate à pandemia. 

Devido à complexidade do momento, o mundo está demandando soluções com maior nível de profundidade 
e participação de pessoas altamente qualificadas. Se o governo teve sempre dificuldade em alocar recursos da 
melhor forma, as empresas se renderam a um processo financeiro exagerado e os “gênios de garagem” con-
tinuam fazendo projetos em telas de computador, não seria o momento certo para uma verdadeira revolução, 
ajustada ao contexto atual, em conjunto e com melhor governança? 

Caso contrário, vamos enfrentar uma grave crise de distorção da realidade e continuar encorajando um modelo 
desproporcional às nossas demandas. As organizações públicas e privadas poderiam contribuir com uma dose 
extra de racionalidade e maior cooperação, estimulando uma nova agenda para a inovação, sem corporativis-
mos e falsas verdades. É hora de juntar esforços!

Hugo Ferreira Braga Tadeu | Professor e pesquisador da 
Fundação Dom Cabral, coordenador do Centro de Referência 
em Inovação Nacional, com atuação no Executive MBA, MPA 

e em programas para executivos seniores. Especialista do 
WEF e ISO para práticas de inovação e transformação digital

Heloisa Menezes | Pesquisadora da Fundação Dom Cabral,  
foi Diretora do Sebrae e da CNI
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O que permanece e o que muda 
para a inovação? 

A atual crise mundial, de tamanho e efeitos extremos, posiciona a inovação no centro das possíveis soluções, 
tanto para os problemas imediatos de saúde quanto para a sustentabilidade das empresas. As incertezas são 
matéria-prima e produto para a inovação. Há muito em comum entre o momento atual e o processo de inovar 
– os dois são complexos, com resultados incertos e dependentes de múltiplos fatores. Sobretudo em países 
como o Brasil, com gargalos que exigem um esforço redobrado.

Ao romper profundamente com o status quo, a crise abreviou o futuro e abriu uma janela para uma nova nor-
malidade. Guardadas as devidas proporções, algo semelhante às inovações radicais. Um futuro que já vinha 
se desenhando, com os efeitos das tecnologias exponenciais sobre os negócios, o consumidor e as formas de 
conviver, trabalhar e inovar. Um futuro marcado por incertezas, transformações cada vez mais rápidas, ruptura 
de negócios e mudanças culturais. 

A crise atual impõe desafios à própria atividade de inovar. Prioridades, ritmo, estratégias e formas de gerir a in-
ovação também exigem uma revisão. Afinal, o que permanece e o que muda na inovação em tempos de crise?

Pesquisa realizada pela ANPEI e FDC, na primeira semana de abril, com executivos de empresas inovadoras, 
revela que a maioria das organizações teve suas atividades de PD&I impactadas negativamente com a crise: 
equipes de pesquisa e parceiros em isolamento social, laboratórios e hubs de inovação com operação inter-
rompida ou reduzida, imprevisibilidade, adiamento ou cancelamento de projetos para proteção do caixa e 
congelamento de compromissos com investimentos futuros. 

No entanto, há um relativo otimismo sobre o futuro de médio e longo prazo. Os executivos consultados focam 
nas oportunidades que a crise pode gerar para as atividades de pesquisa, na perspectiva de que sejam restabe-
lecidas ou, até mesmo, ampliadas. Eles acreditam que, mesmo que seja impactado negativamente, o P&D das 
empresas se restabelecerá até o final de 2021. 

No curto prazo, as empresas identificam necessidades e oportunidades de inovação e investimento em novos 
produtos ou na adaptação dos já existentes, contribuindo assim, direta ou indiretamente, para o combate ao 
Coronavírus. A área de inovação está gerando valor, apoiando a urgência de soluções imediatistas, focadas na 
geração de caixa, eficiência produtiva, redução de custos, novas relações com o consumidor e modelos de 
distribuição on-line, além da preservação da saúde dos trabalhadores. A inovação de processos e modelos de 
negócios ganha força e a capacidade de adaptação permanente da empresa será um diferencial no jogo de 
sobrevivência e competição.

A pesquisa da ANPEI e FDC também gera dúvidas sobre a inclusão dos setores de PD&I na agenda do reposicio-
namento estratégico dos negócios. Esse delicado equilíbrio entre presente e futuro deve distinguir as empresas 
que retomarão o caminho da prosperidade daquelas que desaparecerão, durante ou ao final da crise. 

É fundamental que, desde já e no pós-crise, as equipes de inovação desempenhem um papel estratégico 
nas organizações, não apenas por sua capacidade de geração de novos produtos e processos, mas também 
por apoiarem toda a empresa com novas formas de olhar o negócio, ter um mindset inovador e redefinir os 
negócios. Isso deverá ocorrer em parceria com um ecossistema que englobe parceiros de negócios e da ino-
vação, clientes e fornecedores. O futuro da área de inovação nas empresas também passa por sua própria 
reestruturação, para garantir mais agilidade e aproximação com as necessidades do cliente, em busca de novos 
produtos e mercados, o que implicará uma cultura de evolução organizacional permanente.

Momentos agudos, como o que vivemos, impulsionam a inovação, demandando uma alta capacidade de res-
postas rápidas que, por sua vez, exigem relaxamento na rigidez do tecido das relações entre as instituições. A 
crise atual vai exigir que as empresas inovem cada vez mais e rapidamente. Inovar na forma de inovar. 

Se antes o temor era de ruptura pelos negócios digitais, o Coronavírus tornou real esta preocupação, aceleran-
do a transformação digital nas empresas além do esperado por CEOs ou CTOs. O isolamento social demonstrou 
que não só é possível, mas também imperativo, o uso de tecnologias que resolvam problemas tradicionais, 
integrando-as a qualquer área do negócio. Tecnologias que conectem pessoas, meios produtivos, fornecedores 
e negócios, e que entreguem ao cliente – onde ele estiver –, bens (e-commerce) e serviços (telemedicina, 
plataformas de ensino, eventos de trabalho e lazer). Tecnologias que armazenem, compartilhem e possibilitem 
a coedição de documentos, em segurança, com análise de dados e melhor conhecimento dos clientes, para 
uma tomada de decisões mais acertada.

As empresas que já investiam muito na transformação e no mindset digital estão, hoje, em melhores condições 
de adaptar os seus negócios, produtos e serviços, com vantagens na gestão de suas equipes de inovação. 
Inovar não é somente ser criativo. Cada vez mais, o processo de inovação requer o acesso e a análise de in-
formações sobre seus produtos e clientes, projeções do futuro, adaptações na operação e nos modelos de 
negócios a partir da necessidade do cliente, além de visão estratégica e um modelo operacional para mudar 
rápido e inovar sempre.  

O isolamento social nos remeteu ao futuro, sem aviso prévio. Estamos aprendendo novos modelos de tra-
balho, longe dos laboratórios e dos ambientes tradicionais das empresas – como realizar pesquisas e integrar 
diferentes parceiros, remotamente. Descobrimos, em muitos casos, que é possível e, às vezes, até melhor.  Não 
sabemos o que virá após o isolamento, mas certamente será bem diferente do que vivíamos antes. Esse novo 
contexto nos leva a refletir que se tivéssemos acelerado algumas tecnologias, estaríamos mais preparados para 
enfrentar a crise. Um exemplo é o baixo ritmo de implantação e disseminação da Indústria 4.0 e da internet das 
coisas. Por outro lado, estamos experimentando a força da colaboração em um nível de espontaneidade que só 
uma crise pode gerar. Um aprendizado que devemos proteger no futuro, com todo carinho.

Temos inúmeras oportunidades no setor de saúde, para indução da P&D, de novos negócios e relacionamentos 
com o cliente: na telemedicina, no e-SUS, no desenvolvimento de testes de detecção do vírus, mais simples e 
baratos, usando Analytics e inteligência artificial, e acompanhando dados dos pacientes, como em inovadores 
testes de tosse. Além disso, teremos a introdução de realidade virtual na capacitação das equipes e no relacio-
namento com fornecedores. Diversas mudanças, na sociedade e no setor, exigirão das áreas de inovação mais 
agilidade e orientação para o negócio.

Pelas mesmas razões, o ecossistema também deverá se transformar. Se por um lado, observamos a velocidade 
da reação da sociedade à ameaça, a força da cooperação entre os diversos e a importância da CT&I na orques-
tração e produção de soluções, por outro, aparecem as lacunas de uma política de CT&I eficaz e duradoura. 
Assim como o setor privado, o setor público também deve agir imediatamente. Promover a inclusão da CT&I 
na estratégia nacional de retomada e medidas tempestivas de estímulo ao empreendimento inovador, eliminar 
gargalos burocráticos emergencialmente, na área de saúde e de financiamento, e outros estímulos, ainda que 
com efeito futuro. A crise demonstrou que a inovação eficaz, renovada e duradoura é fundamental para a con-
strução coletiva do nosso futuro. Precisamos ter luz no caminho a seguir.

São muitos os cenários desenhados para a saída da crise – fragmentação das cadeias globais de suprimento, 
recrudescimento nas barreiras de comércio internacional, assimetria entre setores na retomada, ambiente re-
moto de trabalho, etc.  Para qualquer deles, ou outros que venham a se configurar, um Brasil mais produtivo e 
inovador é um remédio indispensável. Esperamos que o setor público apresente compreensão e ação à altura 
do que o momento exige.

Humberto Pereira | Presidente da ANPEI.

Heloisa Menezes | Pesquisadora da Fundação Dom Cabral,  
foi Diretora do Sebrae e da CNI
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Qual o papel da  
ciência e tecnologia? 

Podemos dizer que a ciência busca explicações sobre fenômenos que ocorrem na natureza e a tecnologia é a 
aplicação do conhecimento científico para fins práticos. De acordo com Simon Singh, a ciência é um esforço para 
compreender o mundo, enquanto a tecnologia envolve tudo que é necessário para tornar a vida mais cômoda. 

Vivemos hoje uma fascinante revolução tecnológica, com o desenvolvimento do aprendizado de máquina 
(machine learning), uma subárea importante da inteligência artificial. O tempo entre os avanços vem decre-
scendo exponencialmente, encurtando a distância temporal entre marcos sucessivos (de Ray Kurzweil, The 
Singularity is Near/Singularity.com).

A relação da ciência com a tecnologia é cada vez mais estreita. Uma forma muito eficaz de resolver problemas 
complexos é mobilizar o conhecimento científico nas universidades, para gerar riqueza com empreendimentos 
inovadores. Nos últimos 25 anos, tive a oportunidade de participar de três grandes ondas tecnológicas. 

A primeira onda – em 1996, 1997 e 1998 – foi a da metabusca, que surgiu pouco depois do nascimento da web, 
em 1993, permitindo utilizar mecanismos de terceiros para buscar informações e, depois, fazer a fusão dos re-
sultados. O que os sites de busca por hospedagem fazem hoje, já fazíamos 24 anos atrás, com a empresa Miner, 
criada em 1998 e adquirida pelo Grupo Folha de São Paulo/UOL em 1999. 

A segunda onda foi a da busca de documentos web na internet. Duas empresas – a Akwan, criada em 2000, e 
a Neemu, em 2009 –, tiveram tanto êxito que acabaram sendo adquiridas por dois gigantes: a Google Inc., em 
2005, e a Linx, em 2015. 

A terceira onda, foco deste artigo, veio com a Kunumi, empresa que trabalha com o aprendizado de máquina 
e maior foco no aprendizado profundo. Seu mantra ecoa a distribuição e doação de conhecimento, a prosperi-
dade e o bem-estar com o desenvolvimento responsável da inteligência artificial, visando compartilhar o futuro 
com a sociedade por meio da ciência, da tecnologia e de um número crescente de organizações parceiras. A 
UFMG é sócia da empresa e seu Departamento de Ciência da Computação (DCC) abriga o Laboratório de In-
teligência Artificial (LIA), financiado pela Kunumi.

Nos últimos quinze anos, a área de aprendizado de máquina teve uma evolução espetacular. Ao permitir 
que os computadores tenham a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados, ela 
promove uma quebra de paradigma e uma mudança filosófica importante. O pensamento do engenheiro 
de software tradicional é lógico e matemático, pois tem de construir o passo a passo que o computador 
deve seguir, e utiliza regras e asserções lógicas para verificar se o programa está funcionando correta-
mente. O aprendizado de máquina permite a transição de uma ciência matemática para uma ciência 
natural, permitindo observações sobre um mundo incerto, rodando experimentos e usando estatística e 
probabilidades para prever o futuro, classificar dados e otimizar tarefas. O futuro nunca foi tão importante 
quanto agora, e naturalmente o aprendizado de máquina se torna uma tecnologia habilitadora, cada vez 
mais importante para nossa sobrevivência.

Os sistemas de aprendizado de máquina têm a capacidade de adquirir conhecimento, extraindo padrões a 
partir de dados. Esses padrões não são óbvios, sendo descritos por combinações de muitas variáveis. Uma 
maneira de avaliar a utlidade do aprendizado de máquina é pensar que o que é fácil para os seres humanos 
processarem, geralmente é difícil de ser programado nos computadores, como os problemas que resolvemos 
intuitivamente e o reconhecimento de palavras faladas ou faces em imagens. Já o que é repetitivo para os hu-
manos, é mais fácil de ser programado nas máquinas, como o controle do saldo bancário de correntistas ou a 
emissão de relatórios de vendas de uma empresa.

Os problemas que a humanidade tem enfrentado mais recentemente são muito complexos, como a crise 
provocada pela pandemia da Covid-19. Além do fato de que a ciência não conhece praticamente nada sobre 
o vírus, os problemas causados pela pandemia são complexos e devastadores, exigindo entendimento muito
rápido de diversos aspectos multidisciplinares (infectologia, demografia, unidades de tratamento intensivo, ge-
renciamento de leitos em hospitais, mobilidade, descoberta de novas drogas) e até econômicos.

Os recursos tecnológicos e os modelos matemáticos tradicionais têm dificuldade em lidar com o número 
imenso de variáveis envolvidas em diferentes áreas, que exigem soluções de curto prazo para sairmos mais 
rapidamente da crise. Um sistema de aprendizado de máquina pode produzir uma narrativa multidisciplinar 
de melhor entendimento para os humanos, pois aprende com a abundância de dados combinados de várias 
pessoas e melhora o desempenho individual de cada um que treina a máquina. Esse enfoque tem sido usado 
com sucesso em problemas complexos, nos quais atuam especialistas de diferentes áreas do conhecimento.

Para ilustrar o que apresentamos até aqui, sobre o aprendizado de máquina e como ele pode lidar com prob-
lemas complexos e multidisciplinares, voltemos ao tema da crise atual com o surgimento da Covid-19. A 
Kunumi e o LIA-DCC da UFMG estão trabalhando em três projetos: ferramentas auxiliares para gestão da crise; 
provimento de testes diagnósticos em massa, de resposta rápida, baseados em hemogramas rotineiros; busca 
de terapias e tratamentos para a Covid-19. Vamos focar apenas no projeto de gestão da crise.

O que fizemos, inicialmente, foi coletar dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre todos os países 
que registraram a presença do Coronavírus. Em seguida, enriquecemos essas informações  com dados de-
mográficos (densidade populacional, distribuição de idade, número de pessoas por habitação, etc.), de saúde 
(número de médicos e leitos por 100 mil habitantes,  comorbidades, etc.), e de mobilidade, clima, economia e 
distribuição de renda. Conseguimos reunir mais de 50 variáveis, coletadas de diferentes disciplinas. Construí-
mos um sistema de aprendizado de máquina e treinamos um modelo com todos esses dados, sem incluir as 
informações sobre o Brasil. Como estamos defasados no tempo mais de 30 dias em relação a países como China 
e Itália, e cerca de um mês atrás dos Estados Unidos, podemos aprender com as medidas que foram efetivas, 
ou não, em cada país. E assim, prever com alta precisão o que pode acontecer em cada região do Brasil, conside-
rando as medidas que estão sendo tomadas pelos governos estaduais e municipais.

A frieza da máquina revela que padrões geralmente tratados como óbvios, como a pirâmide etária, são, na ver-
dade, extremamente complexos, pois interagem de formas diversas com outras variáveis, como temperatura, 
relação entre gêneros e, até mesmo, distribuição de renda. Não existe uma explicação única e simples, que se 
mostre correta em todos os casos. Esta crise revela a complexidade dos desafios que nos aguardam. Até agora, 
a sobrevivência humana aconteceu a partir da evolução biológica, mas será que a tecnologia de hoje, além de 
tornar nossa vida mais cômoda, passou a ser sinônimo de sobrevivência?

Nivio Ziviani | Professor emérito da UFMG e professor 
convidado da Fundação Dom Cabral, fundador da Kunumi  

e Conselheiro da Petrobras
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Qual o papel dos 
bancos de desenvolvimento?

Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado passou a ter um papel mais ativo no planejamento e execução de 
políticas públicas, na regulação e intervenção no mercado e na criação de empresas estatais em áreas estratégi-
cas, como energia e telecomunicações, entre outras. Na época, desenvolvimento era sinônimo de crescimento 
econômico e uma consequência do processo de industrialização. Assim, a América Latina adotou a estratégia 
de industrialização via substituição de importações (ISI) - State Led Growth - para estimular a expansão local do 
parque industrial.

Os bancos de desenvolvimentos são instituições públicas de financiamento, cuja expansão nesse período teve 
como objetivo promover o crescimento econômico com recursos públicos. Um dos desafios mais importantes 
desse processo foi garantir a oferta de financiamento público, de longo prazo, para a instalação de fábricas no 
país, visando substituir a importação dos bens que eram importados. Foi assim que o Brasil criou o então Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDE), conhecido a partir dos anos 80 como BNDES, com a incorporação da 
dimensão social em suas operações. Em seguida, foram criados os bancos estaduais de desenvolvimento, tam-
bém com o objetivo de apoiar a industrialização nos estados. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) nasceu em 1962, com essa missão.

O surgimento dos bancos de desenvolvimento foi uma importante inovação no aparato institucional público1, 
abrindo linhas de financiamento público de longo prazo para a expansão da indústria e formando equipes 
técnicas de alta qualificação, com conhecimento dos processos de produção dos diferentes ramos da atividade 
industrial. O capital financeiro e humano do BDMG foi fundamental para o desenvolvimento do parque indus-
trial de Minas Gerais, que posicionou o estado entre os três mais industrializados do país.

O ciclo do State Led Growth se esgotou no final do século passado. Com a expansão da globalização, iniciou-se 
o ciclo do Export Led Growth. Assim, com a redução do tamanho do Estado e a expansão das privatizações, os
bancos estaduais de desenvolvimento perderam espaço e objetivos, inclusive o BDMG2. Além disso, foram
equiparados aos bancos comerciais e submetidos às exigências reguladoras dos Acordos de Basileia, principal-
mente quanto à adoção de novos requisitos de capital, que limitaram suas operações.

A propagação do contágio da Covid-19 e a orientação de isolamento social no país provocaram uma brusca 
parada na economia brasileira, travando tanto a oferta quanto a demanda de bens e serviços. A disseminação 
do vírus expôs a fragilidade do sistema de saúde para suportar a elevada procura por hospitalização, e a paral-
isação das atividades econômicas atingiu desproporcionalmente os negócios mais vulneráveis, como o setor 
informal e as micro, pequenas e médias empresas.  

O impacto da crise de saúde na economia, embora profundo, é transitório, afetando seu desempenho (cresci-
mento), mas não sua estrutura. Um efeito imediato da crise foi a necessidade imperiosa de retorno da ação do 
Estado, abandonando temporariamente a restrição fiscal e revendo as políticas públicas. No bojo dessa con-
sequência, surge a oportunidade de reinvenção dos bancos estaduais de desenvolvimento. Oportunidade de 
uma nova onda de inovação. Como poderá ser sua atuação, durante e depois da crise?

A prioridade agora é oferecer capital de giro para micro, pequenas e médias empresas, visando garantir fluxo 
de caixa suficiente para que passem pela crise. Será necessário utilizar recursos fiscais, com a constituição de 
um fundo garantidor para dar sustentabilidade a essas operações, inclusive com renegociações de dívidas. Esse 
fundo poderia ser garantido com recursos de fluxos futuros dos dividendos da Cemig, da Copasa e das vendas 
de nióbio 3. Outra prioridade é oferecer crédito ao sistema privado de saúde, para aparelhar seus hospitais, 
visando aumentar o número de leitos com equipamentos adequados para receber os pacientes infectados pela 
Covid-19. Essa operação poderia também ser incluída nos programas de financiamento dos municípios.

Depois da crise, os bancos estaduais de desenvolvimento terão de se reinventar para enfrentar um novo desa-
fio – apoiar a retomada do crescimento econômico 4. Na agenda de inovação dessas instituições, deve constar 
uma revisão da Resolução 394/56 do Banco Central, que as criou, e a flexibilização dos critérios de Patrimônio 
de Referência (PR), adotados conforme as bases dos Acordos de Basileia. 

A prioridade será financiar projetos que permitam o aumento da produtividade, único caminho para garantir 
crescimento sustentado. Nessa área, há várias oportunidades de apoio a projetos de inovação. Vale registrar as 
observações de Mariana Mazucato 5, sobre o papel do Estado no financiamento de projetos de inovação, cujos 
riscos jamais serão assumidos pelos bancos privados. A questão a ser enfrentada pelos bancos de desenvolvi-
mento é a segregação de capital próprio para essas operações, com riscos mais elevados. Os recursos deveriam 
constar do orçamento fiscal do estado, para garantir maior transparência. Em face da situação fiscal do estado 
de Minas Gerais, poderiam ser constituídos fundos de investimentos com recursos próprios, da FAPEMIG e de 
outros investidores, nacionais e internacionais, incluindo instituições multinacionais, com interesse nos projetos 
de inovação. Esses fundos deveriam ter regras claras de entrada e saída. Essa linha de ação colocaria o BDMG à 
frente em financiamento de inovação, fator importante para o aumento de produtividade e, em consequência, 
para o crescimento da economia mineira.  

1- Entendendo aqui inovação na definição de Peter Drucker, como o ato de atribuir novas capacidades aos recursos existentes (pessoas e
processos) para gerar riqueza. No caso dos bancos de desenvolvimento, eu incluiria também novas capacidades (finalidades) ao capital. 

2 - Por política do governo federal, os bancos de desenvolvimento estaduais foram estimulados a se transformarem em agências de 
desenvolvimento. O BDMG sobreviveu.
3 - Considero que, durante o período de crise, o Estado de Minas Gerais não efetuará a venda do fluxo das receitas futuras do nióbio.
4 - Do ponto de vista institucional, deveria haver uma revisão da Resolução 394/76, que institui os bancos de desenvolvimento, e a flex-
ibilização da regra que impõe a eles as restrições do Acordo de Basileia.
5 - Ver O Estado Empreendedor, Mariana Mazucato, Portfólio Penguin, São Paulo, 2014.

Paulo Paiva | Professor associado da Fundação  
Dom Cabral, foi Ministro do Trabalho e do Planejamento 
e Orçamento, Vice-presidente do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e Presidente do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
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Qual o papel das 
agências de fomento?

O Brasil tem políticas de desenvolvimento econômico fragmentadas e não integralmente baseadas na ciência, 
tecnologia, inovação e em novos conhecimentos, o que se manifesta no baixo reconhecimento da sociedade e 
dos empresários ao sistema de CT&I e se traduz na dependência tecnológica de outros países em alguns seto-
res econômicos, comprometendo a soberania nacional.

Essa situação também representa a incapacidade do país em se adiantar ou responder, pronta e eficiente-
mente, às ocorrências com potencial de impacto econômico, nacionais ou internacionais. Basta observarmos o 
pequeno número de empresas nacionais que competem globalmente, a intempestividade de produção de kits 
de diagnóstico nacionais para o novo Coronavírus ou a baixa produção de equipamentos, eficazes e eficientes, 
no aproveitamento do potencial energético brasileiro.

Sabemos que o investimento em pesquisa e desenvolvimento representa alto risco para as empresas, pois os 
estudos nem sempre produzem resultado rentável, por isso é necessário que o governo participe do processo, 
seja através de financiamento, parceria ou subsídio. Mas, essa ação governamental deve ser estratégica, com 
avaliação, planejamento e coordenação de ações focadas em setores econômicos e tecnologias que o país con-
sidere com alto potencial de futuro, aportando um volume maior de recursos públicos, sem inviabilizar outras 
áreas de conhecimento. Esse é o desafio!

O setor público brasileiro tem hoje um sistema de CT&I robusto, que apesar de frouxamente articulado e tra-
balhando no limite da disponibilidade de recursos, pode auxiliar o país a despertar e apoiar a classe empresarial 
no desenvolvimento de inovações que alavanquem os indicadores econômicos ao longo desta década.

A proposta desta reflexão é apresentar, brevemente, os componentes públicos do sistema de CT&I brasileiro, 
destacando o papel das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), instituições que podem colaborar 
com empresas (industriais ou não) e empreendedores no desenvolvimento de produtos, processos e serviços 
com alto valor agregado. Isso poderia ser feito a partir da construção de pontes com o setor acadêmico, univer-
sidades e institutos de pesquisa, as chamadas Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O sistema público brasileiro é organizado em instituições nos níveis federal e estadual. No âmbito federal, é 
importante destacar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Edu-
cação, responsáveis pela concepção e articulação de políticas públicas nestas áreas. Para a formação de mão 
de obra qualificada e fomento à pesquisa, o sistema conta com duas agências principais: a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). Para fomento à inovação, parcerias com o setor privado e pesquisas aplicadas, existem a 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). 
No que se refere à execução de pesquisa e desenvolvimento, destacam-se os Institutos SENAI de Inovação (no 
âmbito industrial), universidades e centros federais de tecnologia.

No nível estadual, é importante o papel das Fundações de Amparo à Pesquisa, com um conjunto de funções 
que, no âmbito federal, estão distribuídas entre várias organizações: formação de mão de obra qualificada para 
a pesquisa; fomento à pesquisa e à pós-graduação; fomento à inovação; estabelecimento de parcerias empre-
sariais; apoio à consolidação de ambientes propícios à inovação; gestão da propriedade intelectual; apoio a 
empreendedores de tecnologia e inventores independentes; articulação do sistema estadual; em alguns casos, 
formulação de políticas públicas. Percebemos, assim, a relevância dessas instituições para o desenvolvimento 
econômico e social dos estados.

As agências de fomento distribuem, normalmente, seus recursos com a seleção meritocrática, por bancas de 
especialistas, de projetos apresentados em chamadas públicas, o que garante a lisura do processo de escolha e 
a qualidade dos projetos financiados.

As agências de fomento tiveram sempre uma atuação marcante nas crises vivenciadas pela humanidade. No 
contexto brasileiro recente, podemos citar a rápida resposta dada à epidemia do vírus Zika, em 2016. Com 
base em pesquisas desenvolvidas pelo sistema de CT&I nacional, financiadas pelas agências de fomento, foi 
rapidamente identificada a ligação entre a infecção com o vírus e a microcefalia em recém-nascidos, o que per-
mitiu a adoção de medidas urgentes de prevenção da doença e o desenvolvimento de diversos produtos de 
combate ao Zika e tratamento das crianças. No contexto de Minas Gerais, a FAPEMIG teve atuação decisiva no 
pós-rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015, que provocou um dos maiores 
desastres socioambientais da história do país. A compreensão e a reparação dos danos causados exigiram a 
produção de novos conhecimentos, o que a FAPEMIG se prontificou a fazer logo após o acidente, realizando 
chamamentos públicos focados em pesquisa e inovação, com recursos próprios ou em parceria com outras 
agências e empresas.

No contexto da Covid-19, podemos citar algumas iniciativas recentes: a chamada pública emergencial de apo-
io a ações de enfrentamento da pandemia, com o objetivo de fortalecer ações inovadoras nas Instituições de 
Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT) mineiras dedicadas ao enfrentamento da crise; o apoio ao Centro de 
Tecnologia de Vacinas, para desenvolvimento de testes rápidos e vacina para a doença; o financiamento de 
estudos em relação a medicamentos e tratamentos; o mapeamento de soluções tecnológicas e inovadoras nos 
setores industrial e de serviços. A ciência e as agências públicas de fomento são requisitadas nos momentos 
mais delicados, por isso, devem estar prontas para enfrentar os desafios.

O que fica claro, considerando a trajetória da economia do conhecimento e vislumbrando um cenário global 
do pós-pandemia, é que não se desenvolve produtos e serviços made in Brazil sem ciência, laboratórios de 
pesquisa básica e aplicada, talentos, empreendedores, startups e empresários que pensem coletivamente. Não 
podemos perder este momento especial de aprendizado. Comprar da Índia, China e Estados Unidos, tudo bem. 
Mas, precisamos ter nossa própria indústria de base tecnológica para fazer trocas e garantir nossa soberania. É 
difícil? Muito, porque temos que priorizar o que importa – conhecimento, talentos, interação universidade-em-
presa e crença no futuro.

Thiago Borges | Diretor de Planejamento, Gestão  
e Finanças da Fapemig

Rafael Marques Pessoa | Gerente de Inovação da Fapemig
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Qual o papel das  
instituições de ensino?

Em todas as sociedades humanas, a atividade de ensinar sempre ocupou posição de grande importância, seja 
como mecanismo de transmissão cultural e intelectual ou como instrumento de preparação para o mercado de 
trabalho. Mas, além dessas funções, o ensino se realiza, amplia e transforma em educação quando, principalmente, 
prepara indivíduos e grupos para atuarem como protagonistas, na construção de um futuro desejado, enfrentan-
do com competência os desafios. 

Nos tempos em que vivemos, especialmente neste 2020 marcado pela pandemia da Covid-19, as instituições de 
ensino, especialmente de nível superior, precisam assumir seu verdadeiro papel de educadoras. Devem migrar do 
modelo que privilegia a reprodução de um conhecimento meramente instrumental – cada vez mais disponível, 
difundido e com taxas crescentes de obsolescência –, para uma atuação como ecossistemas, em que o aprender 
e o evoluir sejam as motivações principais, gerando valor especialmente nas conexões e redes estabelecidas. 

Nesse sentido, os conceitos de tempo e espaço terão de ser revistos. O que presenciamos, neste período de quar-
entena, são exemplos eloquentes de que o “aprender” não está confinado e nem restrito ao espaço físico da sala 
de aula. O conceito de ensino a distância ganhou outro significado, passando a representar um ensino próximo, 
mediado pela tecnologia. Fica claro que uma conversa entre poucas pessoas, por videoconferência, tem muito 
mais proximidade do que um grande evento presencial, para milhares de participantes. 

Os momentos presenciais não serão dispensados. Pelo contrário, deverão ser ainda mais valorizados, pois serão 
experiências reais de troca e crescimento, de estímulo à reflexão e ao desenvolvimento de habilidades, como em-
patia e autonomia, que possibilitem um salto de autoconhecimento e autoestima, características indispensáveis 
para arriscar e ousar neste mundo de crescentes incertezas. 

Todas essas mudanças exigirão das instituições de ensino uma grande transformação digital, muito além da aqui-
sição de softwares, representando uma mudança significativa a caminho de uma cultura verdadeiramente digital. 
Sabendo lidar com dados que podem ser obtidos através do uso mais intenso da tecnologia, a instituição de 
educação poderá identificar estratégias mais produtivas na aprendizagem de determinados alunos, com profes-
sores de alta performance e ambientes ou tecnologias que apresentem melhores resultados – a emergência do 
conceito de Omni Learning. 

Em consequência, o estudante deverá ter um percurso formativo mais flexível e personalizado, definido por ele 
com aconselhamento e mentorias. Em vez de uma postura passiva, estudando o que já está programado, o aluno 
poderá definir juntamente com a instituição de ensino o seu currículo, temas de estudo e experiências educacio-
nais, vivenciando temas que façam realmente sentido para ele e/ou sua profissão. Vai aprender pelo desejo e pela 
necessidade, fortalecendo o espírito empreendedor e o protagonismo de sua educação. 

Existem, ainda, inúmeros desafios que devem ser melhor equacionados. Em tempos de telemedicina e impresso-
ras 3D domésticas, precisamos adequar o treinamento de professores para tirar o máximo proveito da tecnologia, 
rever e adaptar sistemas de avaliação, investir em laboratórios virtuais incrementados, reconsiderar e redesenhar 
atividades, até agora consideradas de presença física indispensável. 

Como ecossistemas de aprendizagem, as instituições de ensino deverão assumir papel de liderança e protagonis-
mo no estabelecimento de redes de aprendizagem, envolvendo empresas, centros de pesquisa, experts, institu-
ições governamentais e as próprias instituições. Para isso, precisam ser menos individualistas e estar mais abertas 
a diferentes modalidades de arranjos e alianças estratégicas, condição necessária para a emergência de centros de 
pesquisa de excelência. 

Os governos também têm papel importante e devem se integrar a esses esforços. Em muitos casos, será preciso 
revisar os marcos regulatórios, para incentivar o estabelecimento de redes e a integração das instituições de edu-
cação entre si e com empresas, com a inclusão de previsão legal para que as atividades desenvolvidas nos espaços 
comuns sejam consideradas acadêmicas. Já nas frentes de justiça social e geração de oportunidades de educação 
para os mais pobres, as bolsas e vagas em instituições de ensino deveriam ser acompanhadas de condições es-
peciais e vouchers, para que os estudantes menos favorecidos tenham acesso à internet, permitindo assim sua 
participação efetiva nos ambientes digitais. 

O atual cenário ainda está cheio de dúvidas, ambiguidades e baixíssima visibilidade sobre como será a sociedade 
no futuro. Uma coisa, no entanto, parece certa: as instituições de ensino devem se reinventar e se transformar em 
ecossistemas de aprendizagem, que permitam aos seus integrantes atuarem como protagonistas na construção 
do futuro, não importa qual seja. Até porque, o verdadeiro valor de uma instituição educacional é o tamanho do 
impacto positivo gerado na sociedade pelos estudantes que por ela passarem. 

Daniel Castanho | Fundador e Presidente do Conselho de 
Administração da Anima Educação.

André Tavares | CFO da Anima Educação e mestrando em 
Administração pela Fundação Dom Cabral

10



Qual o papel da 
indústria nacional? 

Nos últimos anos, as atividades de inovação e transformação digital nas grandes empresas passaram por uma fase 
de euforia, especialmente no Brasil. Houve proliferação de consultorias, treinamentos, gurus e livros, criação de labs 
e hubs de inovação nas empresas, uma bolha salarial, profissionais apresentando fórmulas secretas com startups 
e empreendedores no centro, e o questionamento da pesquisa, desenvolvimento e engenharia, como lentos e 
ultrapassados.

Os conselhos de administração entendem a necessidade de inovação e transformação digital, apoiam as estraté-
gias e cobram resultados no final de cada trimestre. O que traz, em muitos casos, uma orientação da inovação 
para o mundo operacional de redução de custos e eficiência, baseada em tecnologias maduras, desenvolvidas em 
ecossistemas de outros países. Essa agenda assegura competitividade de longo prazo para o Brasil?

A crise trazida pela Covid-19 também provocou uma primeira reação dos labs e hubs de inovação, depois de 
sofrerem grande questionamento dos administradores das empresas. O que vemos atualmente, é uma redução 
dramática dos orçamentos e alguns hubs com estratégias concentradas na busca de soluções para a Covid-19 no 
ecossistema de inovação. 

Seria esse o propósito de inovação da indústria nacional? Uma agenda voltada para “pivotagens rápidas” e de cur-
to prazo? Como a indústria nacional poderá assegurar competitividade no curto, médio e longo prazo? E como 
garantir robustez para a próxima crise? Sabemos que ela virá!

É tempo de um novo balanço, um novo pensar e uma nova forma de capitalismo. Klaus Schwabe propôs, no Mani-
festo Davos 2020, um capitalismo plural, com preocupação e equilíbrio para todas as partes interessadas: acionista, 
trabalhador, fornecedor, governo, instituição de pesquisa, empreendedor, meio ambiente e comunidade. 

É o momento de a indústria nacional promover a inovação nesse papel “multi stakeholder”, fazendo o balancea-
mento necessário nos ecossistemas de inovação nacionais, para que possamos assegurar competividade ao país 
e robustez na próxima crise.  

O repensar deve começar pelo básico: o balanceamento das cadeias de valores globais e da nossa cadeia de valor. 
Nesta crise, o alerta foi ligado pela percepção do domínio da cadeia de produtos médicos básicos pela China. Nas 
crises que virão, outras falhas globais nas cadeias de valor poderão ser evidenciadas. Por isso, precisamos de um 
estímulo coordenado, entre governo, indústria e institutos de pesquisa, para a criação de uma estratégia contínua 
de tropicalização dos produtos essenciais, que assegure a soberania tecnológica básica do Brasil.

Com uma estratégia básica, podemos garantir a sobrevivência, mas precisamos de ações mais ousadas e profun-
das para assegurar a competitividade e o protagonismo do país. A busca de inovação pelo transformacional. Essa 
estratégia passa, necessariamente, pelo desenvolvimento completo de ecossistemas de inovação, com a indústria 
tendo papel fundamental.

Nos ecossistemas mais desenvolvidos do mundo, como o Vale do Silício, Nova Iorque, Boston-Cambridge, Pequim, 
Cingapura, Alemanha, Japão e Israel, a indústria tem um papel central, criando e viabilizando uma conexão entre 
a produção científica e tecnológica das universidades e os mercados.  Com centros de pesquisa próprios, ligados 
ao governo e universidades, esses ecossistemas propiciam grandes rupturas tecnológicas de capital intensivo e, 
com seus hubs e aceleradoras, viabilizam a participação dos empreendedores para inovações ousadas e entrada 
rápida nos mercados. Tecnologias e modelos de negócios nascidos nesses locais estão ditando a ordem global da 
agenda de inovação.

A indústria nacional deve buscar uma agenda de enriquecimento dos ecossistemas de inovação. Um processo 
que começa pela aproximação e o fortalecimento de universidades e centros de pesquisa, passa pelo estímulo 
e melhoria conjunta das agências de fomento governamentais e investimento próprio em centro de pesquisa e 
desenvolvimento, até chegar à conexão final com comunidades e empreendedores. 

É necessário também repensar as estruturas e estratégias internas de inovação, para que levem em consideração: 
os múltiplos balanços no curto, médio e longo prazo; o P&D interno e a inovação aberta; como atender todas as 
partes interessadas; os processos e o uso de ferramentas; o básico, adjacente e transformacional. E, finalmente, 
uma estratégia que assegure a participação – intensa e integrada nos ecossistemas – de universidades, centros de 
pesquisas, entidades de fomento, governo, hubs e aceleradoras. 

Chegou a hora da indústria nacional assumir o papel da Inovação com “I” maiúsculo. Uma inovação com propósito, 
que faça a diferença e traga resultados para todas as partes interessadas: acionista, trabalhador, fornecedor, gover-
no, pesquisa, empreendedor, meio ambiente e sociedade. Enfim, para o nosso país!

Sandro Valeri | Diretor de Estratégia de Inovação e 
Corporate Venturing. Co-fundador da EmbraerX
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Qual o papel das 
startups? 

Para começar a entender a importância das startups como resposta à crise econômica provocada pela pandemia 
da Covid-19, precisamos primeiro definir, conceitualmente, o que é uma startup.

De maneira prática, uma startup é basicamente um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível 
e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Quando entendemos de maneira não superficial o que 
define uma startup, começamos a perceber a importância dessas empresas para a recuperação econômica.

A primeira coisa importante a observar é a natureza única, e talvez sem precedentes, do que estamos vivendo. 
Em nenhum outro momento na história da humanidade, praticamente todas as pessoas do mundo vivenciaram, 
tão visceralmente, a mesma situação, ao mesmo tempo. Por essa razão, ainda não sabemos como esse período 
de isolamento social vai transformar os hábitos de consumo, o comportamento e a realidade das empresas e das 
pessoas no mundo pós-pandemia. Em outras palavras, é impossível saber ao certo que mundo nos espera do 
outro lado dessa história. 

Depois de trabalhar por mais de 15 anos com algumas das maiores e mais reconhecidas startups do Brasil, acredito 
que qualquer empresa que queira continuar sendo relevante – daqui para frente – terá de olhar para e incorporar 
pelo menos dois pilares do modus operandi das startups: inovação e cultura.

Empresas consideradas startups ou que já nasceram com esta lógica são capazes de inovar, e continuar crian-
do novos produtos atraentes para o mercado, porque são totalmente comprometidas e obcecadas por resolver 
problemas. Quando uma empresa desenvolve a capacidade de identificar e expor problemas rapidamente e, de 
maneira colaborativa, criar soluções eficazes, ela cria processos e possibilidades para inovar. Organizações presas 
em procedimentos diários, que querem apenas promover melhorias incrementais em processos já existentes, 
tornam-se lentas e engessadas.

O segredo da inovação empresarial é a capacidade de encontrar soluções que gerem valor para o cliente final e 
produzam sucessos massivos no mercado. Para isso, alguns elementos são fundamentais:  foco total nos clientes, 
propósito claro e bem comunicado, autonomia para cada um dos funcionários, alinhamento eficiente e comuni-
cação horizontal entre todas as equipes, capacidade de testar e aprender rapidamente, flexibilidade nos processos, 
entre outros. São essas algumas das principais razões que justificam o sucesso e o impacto de algumas startups 
que, nos últimos anos, transformaram a maneira como nos comunicamos, compramos e locomovemos, e estão 
diariamente presentes na nossa rotina.

Quando abordamos a questão cultural das startups, é preciso ressaltar, mais uma vez, que as condições atuais 
do mercado são de extrema incerteza para praticamente todos os segmentos. Ninguém está seguro e nenhuma 
empresa ou empreendedor tem a garantia de que, em uma nova realidade, o produto ou serviço que oferece vai 
continuar gerando valor para os seus clientes. 

Por isso, a alternativa mais inteligente para quem deseja continuar nos negócios, se atualizando e atendendo seus 
clientes da melhor maneira possível, é estudar e incorporar elementos da cultura das startups, como a agilidade e 
o poder de adaptação.

Ao analisarmos a lista das empresas mais valiosas do mundo, divulgada pelo banco de dados Brandz, percebe-
mos que 88% das empresas listadas há 60 anos não existem mais. Além disso, cinco das seis marcas mais valiosas 
do planeta são do mercado de tecnologia. Isso acontece porque é um mercado que se renova e aprimora tão 
rapidamente, que as marcas já têm essa adaptabilidade em seu DNA. Nascem sabendo que precisam ser ágeis e 
continuar se atualizando constantemente, para conseguirem sobreviver. Entendem que o que as trouxe até aqui, 
não garante levá-las muito mais longe. Se pensarmos bem, hoje essa é a realidade de todos os mercados.

Analisando como as startups podem encontrar respostas e colaborar na recuperação do mercado pós-crise, per-
cebe-se que elas terão um papel de protagonismo na criação e modelação de um novo mundo. Desenvolvendo 
tecnologias que devem suprir as novas necessidades dos consumidores, provocadas pelos novos hábitos de con-
sumo, transformando a mentalidade coletiva e criando novas formas de interação social. Além disso, as startups 
poderão disseminar uma cultura empresarial mais adequada à nova geração de trabalhadores e a um mercado 
que se transforma e renova com uma velocidade nunca antes vista.

Diante de cenário tão incerto, a única garantia da nova economia é que a teoria evolucionista deverá atuar como 
reguladora das atividades. Vai sobreviver quem for capaz de se adaptar, melhor e mais rapidamente, para servir os 
clientes, se comunicar e ganhar relevância.

Gustavo Caetano | Fundador e CEO da Sambatech
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Qual o papel do 
C-Level?  

A pandemia: no final de 2019, os telejornais asiáticos, e logo em todo o globo, anunciavam a chegada da 
Covid-19 (Coronavírus). Até então, sem muita preocupação, já que os sintomas manifestados em estágio inicial 
eram semelhantes aos de outras gripes registradas na sociedade moderna, como a aviária em 2004 e a suína 
em 2008. Mas, não demoraria muito para que todos ficássemos perplexos com a extensão e o impacto do novo 
vírus, que acabou acelerando um novo padrão de normalidade na relação entre organizações, sociedade, meio 
ambiente, autoridades e uso das tecnologias.

A sociedade: inevitavelmente, os reflexos no comportamento das pessoas foram de medo, pânico, incerteza 
e desespero, ao verem seus empregos, negócios e o futuro sem a mínima previsão de solução, já que presiden-
te, governadores, entidades e agências reguladoras apresentavam medidas desconexas e sem coordenação. 
Era preciso reagir imediatamente sobre o verdadeiro papel dos líderes no sentido amplo da função, além do 
perímetro corporativo. Estavam todos atônitos num contexto verdadeiramente VUCA (Volátil, Incerto, Com-
plexo e Ambíguo), que exigia a mobilização de CEOs e líderes globais.

Impactos econômicos: de acordo com o último relatório da Oxford Economics, de 15 de abril, a expectativa é 
de queda de 6.8% na atividade econômica do PIB global no primeiro semestre, resultando em um desempenho 
negativo de 2,8% em todo o ano de 2020. Uma contração muito pior do que a queda de 1,1%, registrada em 2009. 

Por outro lado, no dia 10 de abril, líderes de diversos países anunciaram planos de estímulo, no valor de US$ 10,6 
trilhões – o equivalente a oito planos Marshall (pós-Segunda Guerra Mundial). A maioria dos gastos foi direcio-
nada a três grandes áreas: apoio às necessidades básicas dos cidadãos, preservação dos empregos e ajuda às 
empresas para sobreviverem mais um dia.

Lideranças internacionais: outro fator a se considerar são os cenários de disrupção e riscos, mapeados no 
último encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, realizado em janeiro deste ano. O WEF 
levou em conta, principalmente, o grau de severidade e a probabilidade de eventos relacionados às mudanças 
climáticas, conflitos geopolíticos, guerras comerciais e ameaças de ataques cibernéticos, mas não cogitava de 
uma ameaça tão invisível e silenciosa como a da pandemia. Embora Bill Gates já tivesse nos alertado, em 2015, 
num famoso talk show, sobre a fragilidade das estruturas e procedimentos de gestão de crises e incidentes, em 
particular no combate a pandemias como as anteriores, nenhum avanço sistêmico foi evidenciado por parte 
dos órgãos mundiais responsáveis pela saúde pública global. 

O novo normal: os impactos das 10 megamudanças na sociedade da hiperconectividade e da Quarta Rev-
olução Industrial – digitalização, mobilização, ecranização, desintermediação, transformação, inteligização, 
automação, virtualização, antecipação e robotização – já haviam sido amplamente debatidos e as mudanças 
difundidas, como afirma o futurólogo Gerd Leonhard, em seu livro “Tecnologia versus humanidade” (2016). 
Tecnologias que permitiram às corporações, algumas ainda não preparadas, e às pessoas, a se adaptarem ao 
novo contexto de isolamento social e que, certamente, anteciparam o novo normal nas relações comerciais, 
trabalhistas, educacionais, médicas e sociais.

No entanto, pasmem novamente, nada tinha sido previsto no combate aos micro-organismos capazes de abreviar 
a vida de 134.603 indivíduos e um total de 2.083.000 casos confirmados, em todo o mundo, até o final de abril. No-
vas oportunidades se abrem, no campo da engenharia genética e uso da inteligência artificial e do aprendizado 
de máquina, na elaboração de algoritmos, utilizando bases de dados no enfrentamento desses desafios.

O que esperar dos C-levels: como não restam dúvidas de que o surgimento do Coronavírus é um evento 
sem precedentes, um novo olhar foi lançado sobre o perfil das lideranças, sejam chefes de estado ou executi-
vos C-level. Os princípios básicos de uma exemplar estrutura de governança corporativa, pública ou privada, 
(prestação de contas, transparência, equidade e responsabilidade corporativa) nunca foram tão debatidos e 
exaustivamente revistos nos Comitês de crises e riscos das organizações. 

Os executivos C-levels, em particular, a quem dirigimos esta reflexão, têm um papel fundamental no turnaround 
de suas existências, com os critérios ASG (ESG em inglês) – Ambiental, Social e Governança – se tornando pauta 
prioritária de seus planejamentos estratégicos. Já existem fundos de diversos tipos, especialmente na Europa 
e Estados Unidos, investindo no chamado moral money e participando, muitas vezes majoritariamente, de or-
ganizações que têm entre seus pilares estratégicos o conceito do capitalismo consciente, como bússola que 
as norteiam. A embolorada e antiquada prática do greenwashing, adotada por lideranças com outro modelo 
mental, não é mais capaz de enganar a sociedade atual e as gerações futuras.

A liderança e a gestão (management) devem dedicar grande parte de suas energias a seis princípios funda-
mentais numa recuperação, baseada no mercado, que substitua a paralisação econômica, na qual governos e 
bancos centrais estão desempenhando papel decisivo. Chamados de “Princípios das partes interessadas na era 
Covid”, são eles:

•     Manter os funcionários seguros

•     Garantir “conti nuidade comercial compartilhada” para fornecedores e clientes

•     Manter preços justos para os consumidores

•     Oferecer “apoio total” às empresas, governos e sociedades

•     Proteger a viabilidade de longo prazo das empresas para os acionistas

•     Continuar a perseguir metas de sustentabilidade de longo prazo, “inabaláveis”.

A nova liderança do século 21 deve estar antenada com as questões sociais e não apenas financeiras, ambien-
tais e não industriais, com equilíbrio emocional e não somente racional, consciente de suas limitações, empáti-
ca à realidade dos outros, resiliente, flexível, adaptável e capaz de alcançar os resultados a partir de uma relação 
de confiança, em que empresa e indivíduo são mutuamente beneficiados.

Felipe Dal Belo | Conselheiro da USP, Sr. Advisor Kroll | Duff&Phelps, 
foi Chief Compliance & Risk Officer TIM e Coca-Cola
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Qual o papel das 
áreas de inovação e digital? 

Inovar já era imperativo antes da crise da Covid-19. O aumento do volume de investimentos corporativos, a 
criação de hubs de desenvolvimento de soluções e o crescimento da procura por profissionais da área, são 
sinais de que já havia movimentos claros pró-inovação nas empresas. Hoje, mais do que nunca, inovar se tornou 
uma questão de sobrevivência. A crise acelera a adoção de ferramentas de digitalização e força as organizações 
a se reinventarem e serem mais ágeis. Os desafios de entender o que será o business as usual pós-crise reforçam 
a necessidade de uma agenda consistente, dinâmica e sistêmica para a inovação. 

O primeiro desafio é possibilitar a continuidade dos negócios durante a crise. Obviamente, há áreas e indústrias 
mais diretamente afetadas do que outras. A reação das empresas à crise da Covid-19 se manifesta em questões 
de infraestrutura, com a adoção de práticas de trabalho remoto, passa pela criação de produtos e serviços com-
pletamente digitais e chega ao desenvolvimento de soluções para reduzir a exposição ao risco, em trabalhos 
que não podem ser paralisados. 

A agenda da inovação contempla a estruturação de ações de curto prazo, na viabilidade/adaptação do port-
fólio atual da empresa, para criação de valor no novo contexto. O uso de métodos ágeis de gestão, como 
kanbans e scrum, é uma forma de dar flexibilidade à atuação da organização diante da crise, ampliando o 
foco na agregação de valor e na reação sistêmica às mudanças.

Nessa transição inicial, o apoio aos funcionários e a comunicação contínua são itens fundamentais. O estresse 
e as incertezas, causados pela quarentena, são fatores de alerta para a performance e os resultados. Cuidar da 
segurança psicológica e física dos seus funcionários é prioritário.

O segundo desafio, depois de apagado o incêndio de curto prazo, é recuperar a performance do negócio e 
estar atentos às novas oportunidades e ameaças. O levantamento de cenários estratégicos é de grande im-
portância, devido à instabilidade econômica, social e política causada pela crise. Definir as principais incertezas 
que afetam os seus negócios, gerar opções para os diversos cenários e monitorar os primeiros sinais de mate-
rialização destas situações na vida real são tarefas que devem ser incorporadas à rotina de gestão. Em conse-
quência, o portfólio de inovação que consolida as iniciativas core, adjacentes e transformacionais, deve ter sua 
estratégia também revista.

Para as inovações core, o uso de soluções digitais que melhorem a performance atual dos negócios – platafor-
mas de e-commerce e de reuniões virtuais, dashboards de gestão remota, realidade virtual, gestão de dados 
e inteligência artificial – são alguns exemplos de otimização de recursos e aumento de margem e receita. A 
projeção de cenários para as atividades core pode ser chave, na decisão por um portfólio de investimentos em 
inovação mais ousado.

Em momentos de crise, a migração para campos adjacentes, por meio da conquista de novos clientes para os 
produtos/serviços já fornecidos pela empresa ou de novas ofertas para os clientes atuais, passa a ser uma área 
tão relevante quanto a inovação core. O risco de manter apenas melhorias incrementais em momentos de 
grande incerteza é igualmente alto. Os mercados adjacentes oferecem baixo risco, porém retorno menor que 
as inovações transformacionais.

O entendimento das novas regras do mercado e das oportunidades e ameaças pode gerar apostas transfor-
macionais, inovações mais robustas que permitam a criação de novos negócios e, até mesmo, interrompam a 
forma de trabalho anterior da organização.

A inovação aberta, caracterizada pelo desenvolvimento de inovações em conjunto com o ecossistema (agentes 
como startups, instituições de ensino e pesquisa, outras empresas, etc.), também tem se mostrado um campo 
fértil neste momento. Seja pela aceleração do desenvolvimento de soluções para as quais não há tempo hábil, 
a experimentação com menor risco, a possibilidade de aquisição de soluções e novos negócios prontos ou, até 
mesmo, para apoiar a solução da crise da Covid-19, reduzindo seu impacto no mercado.

Outra oportunidade é aproveitar a eventual capacidade ociosa para a criação de inovações, desenvolvimento 
de ideias, pesquisas de mercado e treinamento do time, preparando as bases para a futura retomada e gerando 
opções.

Entender o papel social da sua organização nunca foi tão relevante. Posicionar-se como agente ativo da trans-
formação e pioneiro na retomada, incorporando as práticas desenvolvidas na crise e comunicando à sociedade 
o papel e missão da organização, pode ser um diferencial na atração de novos clientes e fidelização dos atuais. 
Em tempos de crise e incertezas, as marcas mais ativas, solidárias, dispostas a prestar serviços viáveis e de qual-
idade é que vão colher os frutos de uma boa reputação no mercado.

O futuro ainda está embaçado. Encarar a nova realidade será uma tarefa de coconstrução. Itens inerentes a uma 
cultura de inovação, como romper paradigmas de negócios, ser adaptável, experimentar, gerar hipóteses e con-
frontá-las, vão compor uma nova lógica de trabalho. Quanto mais preparada estiver sua organização, para lidar 
com este mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, maiores as suas chances de sobreviver e crescer com a 
crise. Afinal, crises também apresentam grandes oportunidades. 

Glaucia Alves | Diretora de Inovação da Deloitte, foi Diretora 
de Inovação da Andrade Gutierrez
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Quais seriam os novos  
modelos de negócios?

Os modelos de negócios podem ser caracterizados por estruturas funcionais que ajudam o gestor a ter uma melhor 
compreensão de como uma empresa se organiza para comercializar produtos e serviços que atendam às expectativas 
dos seus clientes. Portanto, os modelos de negócios também podem ser compreendidos pela resultante da escolha 
de componentes essenciais: estruturas físicas, tecnológicas, humanas e organizacionais, que juntas possuem interde-
pendências. Essa interdependência operacional pode ser traduzida como a lógica de funcionamento de uma empresa, 
que tem a criação de valor como objetivo central, deverá ser ofertada para todos os stakeholders (partes interessadas).

A fim de responder o título deste artigo, considere “valor” como algo percebido pelo uso de um cliente ou, 
ainda, a resultante de uma leitura puramente subjetiva. Valor pode ser derivado de aspectos intrínsecos ou não 
em produtos ou serviços que sua empresa provê, com atributos de: raridade, design, reputação, tecnologia e, 
ainda, uma percepção satisfatória da relação preço versus atendimento das expectativas – o que, muitas das 
vezes, pode ser potencializado pela combinação de todos esses atributos, sem perder o foco da apropriação e 
do próprio uso, que atenda às expectativas dos clientes. 

Os esforços de inovação para criar novos modelos de negócios envolvem análises de conteúdo, de estrutura, de 
tecnologia disponível e a capacidade de gestão e monitoramento da eficiência de todas essas variáveis. Assim 
sendo, os modelos de negócios podem combinar novas maneiras de desempenhar a lógica de criação de valor. 
Neste momento, estamos atendendo às medidas impositivas de isolamento social e deliberadas pela atual pan-
demia do COVID-19. Tais medidas são consideradas fonte de alteração de origem externa. Entretanto, podem 
também ser geradas internamente, quando a empresa repensa o seu posicionamento de mercado, redefine 
a oferta e a lista de produtos e serviços e considera a adoção de opções tecnológicas na nova oferta de valor, 
sem relaxar na busca da melhoria do seu desempenho diante dos concorrentes. Em outras palavras, estamos 
vivenciando, neste momento, um processo acelerado de adoções de tecnologias provenientes do portfólio 
que compreende os recursos da transformação digital nas empresas. 

A adoção de plataformas digitais tem sido cada vez mais uma alternativa de investimento nas empresas para 
melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar o potencial valor de uso com o atendimento das expectativas 
dos consumidores. O modelo de plataformas é o impulso que proporcionou empresas como: Google, Amazon, 
Micrsoft, Uber, Airbnb e Ebay. Essas plataformas transformaram o alcance imaginado da economia de tran-
sações e atendimento à escassez.  Empresas, como as listadas acima, são um exemplo de agilidade na identi-
ficação de oportunidades de abundância pelo valor do uso e elevadas expectativas que não eram atendidas. 

Contudo, a pergunta que deve ser respondida é: Como criar novos modelos de negócios no momento de 
retomada ou pós-COVID-19?

O foco das ações prioritárias deve ser: identificar ecossistemas em rede virtual, em que o valor criado pelo mod-
elo de negócios cresce exponencialmente quando se aumenta a quantidade de usuários que trafegam nas 
plataformas digitais. Compreender o poder das redes é a chave para gerir a dinâmica das empresas que optam 
por operacionalizar seus modelos de negócios por meio de plataformas digitais. 

Vale ressaltar, neste caso, que o desafio do gestor é considerar a necessidade de potencializar as redes, o mais 
rápido possível, para atrair atores do lado da oferta e da demanda – simultaneamente. Esse é o principal papel 
das plataformas digitais. Basta observar a rápida ascensão, no contexto COVID-19 e o isolamento social, das em-
presas que desenvolveram produtos e serviços entregues por plataformas digitais, tais como: Magazine Luiza, 
Netflix, Natura, O Boticário, Ambev, iFood, Nestlé, Lojas Americanas, Samsung e Coca-Cola como as 10 marcas 
valiosas, conforme pesquisas recentemente divulgadas.

A crise promovida pelo novo Coronavírus está forçando, cada vez mais, as empresas a adotarem novos modelos 
de negócios digitais. Para a Professora Rita McGrath, “as empresas necessitarão acelerar as mudanças em seus 
modelos de negócios, pois existem demandas ainda não atendidas por custos menores, maior velocidade para 
atendimento e, portanto, o que responderia essas demandas seria a adoção acelerada de novos modelos de 
negócios com apropriação de recursos digitais”.

Contudo, do lado do consumidor, as mudanças de comportamento, que geralmente levariam anos para ser-
em percebidas pelas empresas, estão acontecendo da noite para o dia. É óbvio, para toda nova tecnologia de 
consumo, que a parte mais difícil não é convencer as pessoas de que um novo produto ou serviço satisfaria 
uma necessidade ou promoveria um novo benefício. Basta motivá-las nas redes ou ecossistemas a conhecer 
os benefícios ofertados e isso viralisaria. A crise atual está fazendo com que os consumidores, em isolamento 
social, mudem seus hábitos de consumo. Hábitos, em sua maioria, arraigados por longos períodos de tempo, 
a ponto de permitir que a nova oferta de produtos e/ou serviços sejam providos por novas tecnologia para 
entrarem em suas vidas. A mudança comportamental dos consumidores, forçada em toda a população global, 
é algo que os departamentos de marketing da Big Tech não poderiam ter sonhado.

Como mensagem final, a prerrogativa para saber ler as tendências tecnológicas que podem ser adotadas como 
fonte promotora de novos e inovadores modelos de negócios deve levar em conta o ambiente interno e exter-
no das empresas e dos respectivos setores que elas façam parte. 

A principal motivação para criar novos modelos de negócios é moldar mercados ou indústrias por meio da 
criação de inovações disruptivas. O processo de inovação, frequentemente, afeta vários componentes do mod-
elo de negócios simultaneamente e, assim, gera a reconfiguração e/ou criação de novas atividades em proces-
sos derivados do modelo de negócios.

Considerando que o modelo de negócio descreve as atividades que uma empresa executa para fazer e manter 
a sua oferta no mercado, sugere-se seis perguntas a serem consideradas pelos gestores a fim de criar e explorar 
oportunidades no mercado, sendo elas: 

1. Que necessidades do consumidor são atendidas? 

2. Que novas atividades poderiam atender tais necessidades? 

3. De que novas maneiras as atividades poderiam ser conectadas? 

4. Quem deveria desempenhar as atividades? Que novos arranjos de governança poderiam ser necessários? 

5. Como o valor será criado para cada stakeholder? 

6. Que modelos de receita podem ser adotados para complementar o modelo de negócio? 

A compreensão dessas respostas permite que novos modelos de negócios sejam criados. O gestor poderá uti-
lizá-los como um recurso que facilita a leitura do ambiente, reduzindo a complexidade e ampliando o foco nas 
decisões e escolhas bem como nos resultados gerados.

Fabian Salum | Professor e Pesquisador da  
Fundação Dom Cabral

15



Qual o impacto da  
inteligência artificial na inovação?  

A crise causada pela pandemia da Covid-19 vai provocar uma profunda reestruturação econômica, social e or-
ganizacional. Atualmente, as empresas estão mais preocupadas com a sobrevivência imediata. Um instinto que 
fala mais alto e vale para todas as espécies vivas, incluindo as organizações. 

Sairão vencedoras no pós-crise as empresas que, mesmo voando dentro de uma nuvem sem instrumentos, 
pensam no mundo que virá depois. Como será esse novo mundo e que papel poderei desempenhar nele?

Como classificamos o ambiente empresarial de antes e depois da internet, que gerou negócios e empresas 
avaliados na casa do trilhão de dólares, impensáveis há duas décadas, podemos pensar que a Covid-19 vai 
provocar a mesma situação e teremos a era do antes e depois da pandemia. Mas, já se anuncia que o new 
business as usual pós-pandemia será bem diferente do que vivenciamos até agora. Com a crise atual, o que era 
rápido passou a ser imediato. Bloqueios mentais foram quebrados e atitudes e comportamentos como o work-
ing anywhere, que eram basicamente “vamos ver isso um dia”, tornaram-se obrigatórios. A transformação dos 
negócios foi provocada a fórceps pela pandemia.

A paralisação da economia foi uma ação sem precedentes na história mundial. Tivemos pandemias anteriores, 
mas nunca desligamos a economia global nessa escala. A grande questão é que podemos paralisar a economia 
facilmente, através de decretos e portarias, mas não a religamos da mesma forma. Em resumo, desligar é fácil, 
religar não! 

A retomada econômica é uma incerteza, pois nunca desligamos o planeta como fizemos desta vez. Como a 
economia mundial é interligada e os países estão interconectados, por mais rápido que alguns setores se rea-
queçam, o efeito global continuará sendo crítico, pois a maioria dos setores e países só vai se recuperar mais 
lentamente. A atividade econômica vai demorar a se normalizar. 

Há bastante tempo ouvimos falar da transformação dos negócios pela tecnologia digital. Empresas digitais são 
ágeis, resilientes e facilmente adaptáveis. Essa foi a primeira grande lição que servirá de base para o mundo 
pós-crise: as empresas terão de ser digitais, o que implica resiliência. Assim, conseguem se ajustar e adaptar a 
um cenário de mudanças rápidas, com a velocidade adequada.

Um exemplo de empresa digital na essência é a Ant Financial, financeira chinesa que foi spin off da Alibaba. Em 
apenas cinco anos de funcionamento, alcançou um bilhão de usuários. Atua em diversos tipos de negócios, 
como empréstimos aos consumidores, seguro-saúde, classificação de crédito, entre outros. Mas, ao contrário 
dos bancos tradicionais, a Ant é digital por excelência. Tem 10% dos funcionários dos maiores bancos do mun-
do e suas atividades operacionais são geridas e operadas por tecnologias digitais baseadas em IA. Não tem 
gerente de contas para aprovar empréstimos, analistas para prestar consultoria financeira, nem auditores para 
autorizarem as despesas médicas de um segurado. Tudo isso é feito por algoritmos de IA. 

Sem as limitações operacionais das empresas tradicionais, a financeira chinesa pode competir de forma ágil, 
crescendo e diminuindo o volume de suas operações de acordo com a demanda. As empresas pós-pandemia 
deverão atuar dessa forma. Sem processos tradicionais operados por gestores, funcionários operacionais e 
atendentes de serviços aos clientes, utilizarão algoritmos de IA, responsáveis pela entrega de todo valor obtido. 

A digitalização é impulsionada por cinco vertentes tecnológicas que, convergindo de forma inovadora, provo-
cam rupturas nos modelos de negócios e operação atuais: 

• A evolução exponencial das tecnologias digitais (fundamentadas na “Lei de Moore”, que propõe o avanço 
exponencial e rápido da capacidade computacional) 

• A internet, que tornou a informação gratuita, abundante e onipresente 

• Os dispositivos móveis que tornam a internet acessível no seu bolso, a qualquer momento 

• A computação em nuvem, que permite ter a capacidade quase infinita de processamento e armazena-
mento a custos on-demand e muito mais baratos do que manter infraestrutura própria 

• A IA, que se torna a nova eletricidade, mudando e moldando uma nova sociedade. 

Essas tecnologias afetam, de forma dramática, os fatores básicos de produção, transformando os modelos de 
negócio e destruindo setores inteiros da indústria.

Hoje os processos são estáticos e gerenciados por softwares corporativos, tipo ERP, que consolidam as tarefas 
desenhadas para sua execução. A empresa evolui, surgem novos modos de se fazer as coisas, mas a fossilização 
dos processos não permite que evolua rapidamente. Um processo digitalizado e operado por algoritmos de 
IA, que aprendam e evoluam, tem muito mais agilidade, elasticidade e resiliência para reagir a crises como esta 
que estamos vivendo. 

Um novo olhar revela a organização como um ser vivo, em constante evolução e adaptação, aprendendo e ag-
indo de forma diferente a cada novo aprendizado. Um ser vivo tem suas células funcionando de forma indepen-
dente, sem controle central. O fígado reage por sua conta, sem esperar por suas ordens. Pensar uma empresa 
autogerenciável é quebrar paradigmas, com uma inovação na maneira de visionar a natureza e o valor das or-
ganizações – não vejo outra alternativa de sobrevivência, neste mundo em constante mutação. A organização 
pós-Covid será mais parecida com um organismo vivo, que se adapta e se ajusta às variações do cenário, do que 
com uma máquina que repete, à exaustão, as mesmas tarefas. Seu coração será a IA e seu sistema circulatório, 
os dados que fluirão pelo organismo.

No novo normal, a inovação em reimaginar o futuro será essencial para repensar e redesenhar a organização, 
tanto em seus modelos de negócio quanto nos operacionais. As empresas pós-pandemia serão, essencial-
mente, digitais e centradas em IA. Inovação e IA farão parte de seu DNA. As lagartas estarão, continuamente, se 
transformando em borboletas.

Cezar Taurion | Presidente do i2a2, 
 foi Diretor da IBM e da PwC
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Quais as perspectivas  
de inovação no Brasil?  

De acordo com o Global Innovation Index 2019 (GII), a geografia da inovação tende a mudar das economias de 
alta renda para as de média renda. Nesse contexto, segundo o estudo, o Brasil tem um grande potencial a ser 
aproveitado no campo da inovação. Embora os gastos com inovação ainda estejam concentrados em algumas 
economias e regiões centrais, muitas empresas têm tido sucesso em suas atividades ao investirem em pesquisa 
e desenvolvimento, cooperação, novas práticas, ideias e produtos.

O Brasil aparece no ranking GII entre os 100 melhores clusters de Ciência e Tecnologia do mundo, com posição 
favorável quanto aos gastos em P&D. O país está na lista top 25 em vários indicadores nos cinco pilares do GII: 
capital humano e pesquisa, infraestrutura, sofisticação de mercado, sofisticação nos negócios e saídas de con-
hecimento e tecnologia. Outros pontos fortes brasileiros são a participação eletrônica (12º), a escala do merca-
do doméstico (8º), os pagamentos de propriedade intelectual (10º) e as importações de alta tecnologia (28º). 
Também é destaque em duas áreas de oportunidade entre os insumos de inovação, nos pilares infraestrutura 
geral (102º) e crédito (105º).

Segundo a Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI), o investimento do país no setor de biotecnologia pode 
atrair, nos próximos 20 anos, um volume de investimentos de US$ 400 milhões, com aumento real do PIB de 
US$ 160 bilhões e geração de 217 mil postos de trabalho qualificados. O Brasil tem a seu favor, matérias-primas 
para o desenvolvimento industrial, disponibilidade de mão de obra e a maior biodiversidade do planeta.

As empresas mais inovadoras nos últimos anos

Com esse grande potencial de inovação, muitas empresas brasileiras têm adotado estratégias eficientes de 
inovação, visando criar novos produtos, garantir maior diferenciação de mercado, ampliar o poder de venda, 
acelerar a transformação digital do negócio e penetrar em mercados internacionais. Para acelerar o seu cresci-
mento, as companhias têm investido não apenas na inovação de produtos, mas também de processos e gestão 
de pessoas. 

Nesse contexto, a Strategy& – consultoria estratégica da PwC – e o Jornal Valor Econômico criaram o ranking 
“Valor Inovação”. Desde 2015, realizam uma pesquisa para avaliar as práticas de inovação das empresas que atu-
am no Brasil em diferentes atividades econômicas. A elaboração do ranking se baseia em cinco pilares da cadeia 
de inovação: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, resultados obtidos, avaliação do mercado e 
geração de conhecimento. O objetivo é analisar como cada um desses pilares é construído nas empresas, e 
como isso se reflete nas práticas de inovação de cada participante.

O anuário “Valor Inovação Brasil 2019”, publicado pelo jornal, apresentou o ranking das 150 empresas mais in-
ovadoras do país e matérias sobre iniciativas, investimentos e exemplos práticos da atuação das 10 empresas 
mais inovadoras e das líderes em cada um dos 23 setores analisados. Os relatos confirmam o papel estratégico 
da inovação para os negócios e os benefícios obtidos pelas empresas.

Uma análise das publicações de 2015 a 2019 demonstra que as companhias líderes na inovação, em anos con-
secutivos, são praticamente as mesmas: Embraer, Whirlpool, 3M, Natura e WEG. O que elas têm em comum? 
São empresas que souberam aproveitar os recursos trazidos pela era digital e apostaram em novas ideias e 
abordagens com o foco no cliente. Além disso, implementaram modelos inovadores de organização e gestão 
de pessoas que viabilizam negócios futuros. Também foi fundamental o fato de que, muitas delas, adotaram a 
inovação aberta e o investimento em pesquisa e desenvolvimento.

A Embraer, por exemplo, investe cerca de 10% de seu faturamento anual em inovação, pesquisa e desenvolvi-
mento. Esse esforço gera bons resultados: 50% das receitas da empresa vieram da venda de inovações lançadas 
nos últimos cinco anos. A companhia criou um Centro Embraer de Inovação nos Negócios em Melbourne, na 
Flórida, para estar perto de startups americanas e está desenvolvendo, em parceria com a Uber, um veículo 
elétrico autônomo. Essa preocupação em inovar garante resultados admiráveis para a Embraer. Entre 2010 e 
2015, a participação das empresas fornecedoras de peças, componentes e montagens nas indústrias aeroespa-
ciais, sediadas no Brasil, mais do que dobrou. Em faturamento, representou um aumento de 67% em valores 
recebidos, gerando mais de 1.200 novos empregos.

A Natura tem investido em boas práticas socioambientais associadas à inovação. Além disso, destina cerca de 
3% da receita da empresa à inovação de novos produtos – somente em 2018 foram investidos R$ 188 milhões. 
A empresa também se preocupa em criar novas estratégias para prolongar o ciclo de vida de seus produtos 
mais vendidos. De acordo com seu demonstrativo financeiro de 2018, o índice de inovação da Natura (porcent-
agem da receita bruta) atingiu quase 60%. O demonstrativo revela ainda que, apesar da manutenção dos inves-
timentos em inovação e tecnologia, as despesas gerais e administrativas diminuíram, refletindo os contínuos 
esforços de racionalização das despesas, que mais do que compensaram os maiores custos com marketing e o 
impacto de curto prazo dos investimentos na força de vendas.

A Whirlpool trabalha com a inovação e conta com 23 laboratórios e quatro Centros de Tecnologia próprios. 
Além disso, participa de desenvolvimentos colaborativos com seus parceiros, universidades, centros de tec-
nologia e startups. Quanto à cultura organizacional, a empresa desenvolveu aproximadamente 11 mil colab-
oradores envolvidos com a inovação. De 2013 a 2016, foi a empresa que mais depositou patentes no Brasil, à 
frente de outras companhias privadas, institutos e até universidades. Foram 31 depósitos, somente em 2016. 
Atualmente, além das 200 patentes já registradas, mais 128 pedidos estão em processo de registro, 57 no Brasil 
e 71 no exterior. Com essas ações, 26,5% do faturamento da empresa resultou de produtos da inovação.

Com o slogan “Ciência aplicada à vida”, a 3M do Brasil lidera muitos rankings de inovação por fomentar projetos 
completos para gerenciamento de marcas, que vão desde a comunicação gráfica até a homologação de for-
necedores e propostas sustentáveis.

A Weg, fabricante de máquinas e equipamentos elétricos, também se diferencia por investir em pesquisa e 
desenvolvimento. O foco da empresa está na realização de estudos, já que cerca de 50% do seu faturamento 
provém das novas linhas de produtos. Em 2018, investiu mais de R$ 300 milhões em inovação.

Desafios lançados pela pandemia da Covid-19 à inovação nas empresas

A inovação é, sem dúvida, um motor-chave das empresas que querem sobreviver à dinâmica da sociedade 
atual. No entanto, neste momento de crise e incertezas, causadas pela pandemia, empresários e gestores pre-
cisam ser resilientes e criativos para motivarem seus times a desenvolverem pesquisas, cooperação e produção 
de ideias e novas formas de fortalecer o ecossistema de inovação. Mais do que nunca, é fundamental que os 
colaboradores das empresas estejam se qualificando e aprendendo mais, para gerarem novas alternativas de 
enfrentamento das consequências econômicas e sociais que a pandemia vai nos apresentar.

As empresas líderes podem dar exemplos de boas práticas de inovação e de gestão. Mas, é importante com-
preender que cada organização tem suas especificidades e que as formas de reação devem variar muito de um 
negócio para o outro. Neste momento de obscurantismo, é cada vez mais necessário adotar ações estratégicas 
bem elaboradas e amparadas em dados e pesquisas. 

Temos ouvido, com frequência, que a inovação deve trazer resultados. Para isso, as empresas devem aproveitar 
esse momento a seu favor, monitorando e revendo regularmente o nível de maturidade da estrutura organi-
zacional para suportar as práticas de inovação, vinculando sempre à estratégia organizacional e adaptando-a 
às suas particularidades. 

Tatiane Cordeiro | Pesquisadora do Núcleo de Inovação e 
Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral
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Quais as possibilidades de longo prazo  
para a inovação?  

Com a fase inicial da crise gerada pela epidemia já passando, as atenções se voltam agora para a tentativa de 
antecipar os próximos movimentos. Como num jogo de xadrez, prever dois ou três movimentos à frente é 
fundamental. Ainda não está claro qual será a extensão e duração da epidemia no aspecto da saúde, mas certa-
mente os desdobramentos econômicos, políticos, sociais e tecnológicos deverão ocorrer por mais alguns anos.

Podemos imaginar um “mapa da estrada” (roadmap) do que está por vir, com um exercício de relações de causa 
e efeito, modelo mostrado na Figura 1, com duas linhas de raciocínio distintas.

A primeira linha é a dos planos de recuperação econômica já em andamento, mas que devido ao grande efeito 
negativo da epidemia não serão suficientes para recuperar totalmente a economia. Sendo assim, planos ainda 
maiores e de longo prazo vêm sendo pensados e preparados. Devido à similaridade da situação atual com a da 
crise de 1929 e do pós-Segunda Guerra Mundial (1945), esses planos têm sido descritos como novas versões do 
Plano Marshall ou do New Deal. Eles devem provocar uma recuperação da economia, garantindo uma onda de 
compras por demanda reprimida, no horizonte de alguns meses.

Mas, há um contraponto – a maior intervenção do Estado para proteger os cidadãos e o mercado, neste mo-
mento de crise, vai aumentar os gastos públicos, o que terá de ser compensado por maiores impostos, en-
dividamento e impressão de dinheiro. Isso pode levar a dois cenários distintos. No primeiro, o Estado acaba 
“quebrando” e uma reforma terá de ser feita, de forma reativa e apressada. No segundo cenário, o Estado acaba 
sendo um peso para sua própria recuperação, levando a uma nova “década perdida”, como de certa forma acon-
teceu na década de 1930, após a crise de 1929.

Uma segunda linha de raciocínio explora as consequências da crise atual em termos de relações internacionais. 
O Ocidente provavelmente entrará em depressão, o que reduzirá as compras de produtos chineses. Além disso, 
a crise deverá acelerar o processo, já em curso, de trazer a indústria da Ásia de volta para o Ocidente. Isso estava 
sendo feito, principalmente, através do desenvolvimento da Indústria 4.0 e da transformação digital, para gan-
har em competitividade contra a mão de obra barata da Ásia. Agora, porém, houve a inclusão de certos setores 
no chamado “Complexo Industrial Militar”, composto por indústrias essenciais para a segurança nacional dos 
EUA. O setor de material hospitalar é um exemplo claro.

Em consequência, haverá uma redução da atividade econômica na China, o que pode reduzir a demanda por 
insumos brasileiros, com alguns meses de defasagem. Potencialmente, isso levará a uma segunda crise no Bra-
sil, criando um efeito de dupla redução da atividade econômica, ou uma crise em “W”. 

Por outro lado, a situação deverá provocar uma instabilidade política na China, que pode até não ter grandes 
efeitos, mas levar a graves consequências e, aqui, entramos mais uma vez nos cenários potenciais. Governos 
em crise podem buscar distrações externas, e isto provocar conflitos militares, em particular no Mar do Sul da 
China. Menos provável, mas potencialmente mais impactante, seria uma mudança no governo chinês, com um 
hipotético fim do regime comunista.

Um modelo de Roadmap não é um guia infalível, contém vários cenários, possibilidades e probabilidades, mas 
nos ajuda a pensar em como nos preparar para os próximos meses, evitando sermos pegos completamente de 
surpresa pelos desdobramentos futuros.

Paulo Vicente | Professor de Estratégia e Cenários da 
Fundação Dom Cabral
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