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Os “50 Anos em 5” 
da inovação 

corporativa no Brasil

Os últimos 5 anos 
estão entre os mais 
movimentados da 
história da inovação 
no Brasil

Em 2018, por exemplo, 
nasceram os primei-
ros unicórnios brasi-

leiros e hoje o país é líder 
nas iniciativas bilionárias na 
América Latina. Em 2019, 
outro avanço: o número de 
startups nacionais cresceu 
três vezes, comparado a 
2015. Nos últimos 5 anos, 
as grandes organizações 
também se destacaram. 

O volume de Venture 
Capital bateu recorde atrás 
de recorde, compromissos 
de sustentabilidade ganha-
ram prioridade e cresceu 
na pauta o uso de termos 
como ESG, 5G, Open Fi-
nance, marketplace, trans-
formação digital e metas de 
carbono.

Diante desse cenário, as 
organizações começaram 
a perceber que, embora 
inovar seja caro, o risco de 
perder o protagonismo, ou 
desaparecer do mapa, re-
presentaria um custo ainda 
mais alto. 

Nessa linha, um estudo 
realizado para o Anuário 
Valor Inovação Brasil de 
2021 demonstrou o quanto 
a inovação vem recebendo 
espaço nas corporações. 
Metade dos executivos 
entrevistados afirma que 
inovar é a principal estra-
tégia de sua empresa, um 
crescimento de 13 pontos 
percentuais em apenas um 
ano.

Indicadores como esse 
apontam que a inovação já 
se tornou um aspecto funda-
mental da vida de empresas 
que conseguiram conscien-
tizar suas lideranças, perce-
ber o desejo do consumidor 
e criar estratégias eficientes 
de transformação. Uma 
valiosa oportunidade em 
um país no qual as pessoas 
confiam duas vezes mais nas 
marcas para ter acesso a 
soluções do que no Governo.

No Brasil, a ampla exten-
são territorial e o tamanho 
da população permitem 
expandir negócios e ganhar 
escala. Se somarmos nosso 
mercado a toda a América 
Latina, temos um número 
de consumidores maior que 
o dos EUA. 

As ineficiências nas ca-

deias de produção locais, 
ou de infraestrutura, custos 
ainda extremamente altos 
de processos analógicos 
e manuais, um público 
diverso e com demandas 
variadas, aberto a novidades 
e tecnologias são convites 
ao investimento em inova-
ção aqui. Dificuldade, sob a 
ótica da inovação, costuma 
ser oportunidade.

As empresas sentem a 
importância da inovação 
brasileira e querem colocar 
o pé no acelerador. Uma pes-
quisa da Deloitte envolven-
do 500 organizações, com 
receitas que somam 35% do 
PIB nacional, publicada há 
poucos meses, mostra que 
70% delas ampliarão ações 
em P&D e mais da metade 
vai intensificar parcerias 
com startups em 2022, 
sendo que 85% almejam 
lançar produtos novos ainda 
este ano.

O que às vezes parece 
faltar é um foco maior na 
estratégia de inovação e 
na importância dada ao 
que realmente a viabiliza. 
De acordo com a CNI, cer-
ca de 65% das empresas 
que inovaram durante a 
pandemia não têm sequer 
orçamento reservado para 
isso, tampouco times exclu-
sivamente dedicados. E se 
não há um time empenhado 
100% na inovação é grande 
a chance de uma empresa 
produzir iniciativas limi-
tadas, ou hábeis em mirar 
apenas o curto prazo.

Para inovar e não fazer 
dessa ação fracasso e trau-
ma, uma grande empresa 
precisa se preparar. Querer 
se aprofundar no negócio, 
rever processos internos, 
reconhecer entraves que in-
viabilizam o novo, entender 
a forma mais adequada de 
engajar as pessoas, as forças 
empreendedoras, escolher 
suas apostas e transformar 
sua cultura.

Na sequência desses “50 
anos em 5” que vivemos, o 
momento para investir em 
inovação corporativa no 
Brasil é um dos mais pro-
pícios – e necessários. Está 
principalmente em nossas 
mãos (e planilhas) criar a 
melhor estratégia para que 
esse esforço se traduza em 
produtividade, performan-
ce e liderança.

(*) - É sócio e cofundador da The 
Bakery, empresa global de inovação 

corporativa com clientes em 21 
países (https://thebakery.com/).

Felipe Novaes (*)

Fazer encomendas de materiais 
gráficos costuma ser um processo 
fácil, rápido e prático, mas existe 
um detalhe importante e crucial 
que deve ser ponto de atenção 
antes do conteúdo ir para a impres-
sora - a da escolha da gramatura 
do papel. 

A gramatura é a medida da 
densidade do papel, expressa pela 
quantidade de g/m² (gramas por 
metro quadrado). 

Isso significa que quanto maior 
este valor, mais grosso é o papel. 
A cartolina, por exemplo, fica 
em cerca de 180g/m², enquanto 
o papel de seda, comumente 
utilizado para forrar embrulhos 
ou para origami, entre 30 e 60 
g/m². A gramagem - outro nome 
para a gramatura - é um indicador 

importante pois impacta direta-
mente na qualidade do produto 
final. 

Fazer a escolha errada do papel 
pode levar a embalagens que não 
suportam o peso de seus conteú-
dos e rasgam, ou a papéis de carta 
que ficam cheios de vincos e rugas 
ao serem dobrados. É importante 
lembrar também que a gramatura 
é diferente da espessura. En-
quanto o primeiro corresponde à 
massa do papel, o segundo indica 
apenas a distância entre as duas 
faces dele.

O processo de escolha não é 
simples. Para encontrar a gra-
matura ideal para impressão, o 
correto seria utilizar uma balança 
de precisão que identifica o peso 
do papel por metro quadra-

do, alcançando a classificação 
específica de cada gramatura. 
Entretanto, a maioria dos mi-
croempreendedores não desfruta 
dessa possibilidade. Com isso, 
separamos alguns dos produtos 
mais adquiridos e a gramatura 
ideal para cada um deles. 
	 •	Envelopes e papéis tim-

brados - Quando se trata 
de envelopes ou de papéis 
timbrados, os papéis mais 
utilizados são também os mais 
comuns, que utilizamos em 
impressoras domésticas - o 
sulfite, offset e kraft. Para 
garantir a melhor impressão 
dos produtos, recomenda-se 
a gramagem de 90g/m². 

	 •	Timbrados - Não apenas para 
timbrados, mas também car-

tazes, panfletos e folhetos de 
baixo custo, é recomendada 
a utilização de gramaturas de 
115g/m².

	 •	Flyers - Um dos mais utilizados 
no e-commerce para garantir 
uma experiência e refletir a 
imagem da marca também tem 
sua gramatura ideal, a de: 150g/
m². Essa gramatura aplica-se 
em outros impressos, como 
folders e capas de revista. 

	 •	Adicionais - Além da defini-
ção da gramatura, outro ponto 
importante são os adicionais. 
Apesar de não interferirem 
na medida, é importante re-
conhecê-los para entender 
qual a melhor opção para cada 
impresso.

	 •	Acabamento - Relacionado 

ao processo de finalização do 
produto considerando seu 
corte - seja refile, corte espe-
cial ou pontas arredondadas;

	 •	Laminação - Processo de 
adição de camadas plásticas 
finas e transparentes para 
proteger o papel e impactar 
na estética do produto;

	 •	Soft Touch - Aplicação de 
uma camada de laminação 
fosca, dando um efeito ave-
ludado ao material.

	 •	Enobrecimento - É o pro-
cesso de laminação pelo qual 
passará um material impres-
so, consistindo em qualquer 
uma das opções anteriores.

- Fonte e mais informações: (ht-
tps://www.printi.com.br/).

Esta é a principal con-
clusão da pesquisa 
“Maturidade do uso 

de dados e growth no Brasil” 
realizada este ano pela Leap, 
braço de inovação aberta da 
KPMG. 

O estudo constatou ain-
da que apenas 37% das 
grandes companhias têm 
o hábito de realizar testes 
e otimizações. Já entre as 
startups e as pequenas e 
médias empresas, o indica-
dor é ainda mais alarmante, 
com somente 29% de re-
gularidade nesse quesito. 
Quanto ao uso das ferra-
mentas e entendimento 
dos dados por parte dos 
analistas, 78% disseram 
não conhecer ou não ter 
prática com a nova ver-
são do Google Analytics, 
enquanto 77% afirmaram 
encontrar problemas nas 
ferramentas que utilizam.

Em relação à frequência 
de coleta e uso de dados, 
67% dos líderes ouvidos 
pela KPMG realizam pro-
cedimentos diários e sema-

O estudo constatou que apenas 37% das grandes companhias 
têm o hábito de realizar testes e otimizações.

“Quer parcelar a compra?” Essa é uma pergunta pre-
sente no dia a dia dos brasileiros quando realizam com-
pras. Um dos meios de fazer isso é através do crediário 
digital, ou BNPL (“buy now, pay later” - compre agora 
e pague depois). 

Segundo pesquisa quantitativa online feita pela Provu 
neste primeiro semestre, 37,6% dos 1200 clientes que 
foram ouvidos, possuem curiosidade em utilizar esse 
método de parcelamento;  já 36,4% deles não tinham 
limite disponível para compra, o que evidencia as opor-
tunidades deste mercado. 

O parcelamento já é comum para os brasileiros que 
buscam cada vez mais facilidade e comodidade na forma 
como realizam o pagamento de suas compras. Cerca de 
70% da população não possui cartão de crédito e 23% 
dos brasileiros não têm conta em banco. 

Diferente do cartão de crédito, o crediário digital é uma 
alternativa de compra para quem não possui acesso a uma 
conta bancária ou para quem tem cartão de crédito, mas 
com um limite muito baixo. Para os empreendedores, é 
uma opção segura e rápida,  pois permite que recebam 
o valor à vista da compra em até cinco dias úteis.  
	 •	Valor à vista sem se preocupar com a inadim-

plência - Com o crediário digital, o cliente pode 
dividir o valor da compra em parcelas que cabem no 
bolso, enquanto a loja recebe o valor total em poucos 
dias. Deste modo, o empreendedor não precisa se 
preocupar com a inadimplência, já que toda gestão 
de crédito fica por conta da fintech responsável pela 
transação.

	 •	Taxa zero para os lojistas - Diferente dos cartões 
de crédito que cobram taxas do empreendedor por 
seus usos, o crediário digital  é isento de taxas. Com 
isso, o empreendedor pode oferecer condições fa-
voráveis  que viabilizam a divisão do valor total em 
parcelas justas para o cliente, vendendo com muito 
mais tranquilidade. 

	 •	Aumento do ticket médio - O crediário digital  traz 
mais poder de compra para uma parcela relevante da 

O crediário digital é uma alternativa de compra para quem 
não possui acesso a uma conta bancária.

Maioria das empresas 
não tem acesso às métricas 

para uso de dados
Apesar da maioria (98%) dos executivos brasileiros considerar o uso de dados uma ferramenta essencial 
para o setor de marketing de crescimento, 64% deles não contam com fácil acesso às principais métricas 
da própria empresa

melhores resultados com 
as ferramentas de market-
ing e, assim, ampliar a 
fatia de mercado”, desta-
ca o sócio de inovação e 
transformação da KPMG 
no Brasil e cofundador da 
Leap, Oliver Cunningham.

A pesquisa apontou ainda 
que as maiores dificulda-
des relatadas são extrair 
e analisar dados (24%), 
estruturar e acompanhar 
os processos de cada área 
(23%) e definir a melhor 
estratégia a partir do uso das 
informações (23%). Quanto 
ao potencial de melhorias, 
conseguir implementar e 
seguir processos que geram 
crescimento e viabilizar 
ações que promovem cresci-
mento para a empresa foram 
os dois avanços mais citados 
pelos executivos, com 22% 
de amostra cada. 

A publicação pode ser 
consultada na íntegra por 
meio do link: (https://leap.
kpmg. com.br/blog/maturi-
dade-digital-dados-e-grow-
th-no-brasil?).
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nalmente. Quando pergun-
tados, porém, sobre quais 
ferramentas utilizam para 
visualizar tais informações, 
quase metade (44%) traba-
lha com o Excel - e a maioria 
deste total (74%) aponta 
divergência nos dados. O se-
gundo software mais citado 
pelos executivos foi o Power 
BI, com 20% das respostas 
e 88% deste recorte de in-
satisfeitos. 

Com relação à opinião 

dos analistas, a pesquisa 
constatou que o Excel é a 
ferramenta mais utilizada 
(44%), seguido por Data 
Studio (29%) e Power BI 
(16%). “Esse levantamen-
to oferece informações 
claras e objetivas sobre a 
adoção de metodologias 
capazes de alavancar o 
crescimento de negócios 
disruptivos. Cada vez mais, 
empresas estão adotando 
parâmetros para alcançar 

Como escolher a gramatura correta para cada tipo de material gráfico

Crediário Digital, 
o novo meio de pagamento

população brasileira. Ao oferecer essa modalidade de 
pagamento, o empreendedor facilita a compra de mais 
produtos, podendo aumentar, como consequência,  o 
ticket médio das vendas.

	 •	Reduz o abandono do carrinho de compras 
- Quantas vezes os clientes já encheram e depois 
abandonaram o carrinho de compras de um estabe-
lecimento? Infelizmente, essa é uma situação comum 
em lojas online, e com o crediário digital  é possível 
diminuir as chances disso acontecer, pois muitas vezes 
o abandono ocorre pela falta de crédito do cliente ou 
porque a loja não aceita um meio de pagamento que 
seja vantajoso para ele.

	 •	Atrai mais clientes - Oferecer o crediário digital  
como opção de pagamento acessível aos brasileiros 
que não possuem conta bancária ou que não tenham 
limite disponível no cartão de crédito é um diferencial 
competitivo ao negócio, que contribui, de forma na-
tural, na atração de novos clientes. - Fonte e outras 
informações: (https://provu.com.br/).
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