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Emeryville é uma cidade pequena na baía de San Francisco, incrustada entre Oakland e 
Berkeley. Dos seus cerca de 7 mil habitantes, 3 mil trabalham na inovadora companhia 
cinematográfica Pixxar. Um dos moradores pega todo dia a rodovia estadual 80 rumo à 
Universidade de Califórnia, em Berkeley: o brasileiro Jean Paul Jacob, professor emérito da 
instituição e membro da Academia IBM de Tecnologia. Lá ele é pago para pensar no futuro da 
tecnologia e em como ela afetará nossas vidas. “Se tivesse que fazer o mesmo no Brasil, 
morreria de fome”, brinca ele, em entrevista que concedeu por telefone ao editor de Ibiz de 
AméricaEconomia, Max Alberto Gonzales. Engenheiro formado em 1960 pelo Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP), Jacob começou a trabalhar 
para a IBM no laboratório de Estocolmo e tirou seu PhD em Berkeley.  
 
Qual é a importância e o impacto da inovação em nossas vidas? 
Gostaria de começar pedindo para você desenhar um triângulo, que eu chamo de pirâmide 
fundamental da inovação. Na base estão os trabalhadores do conhecimento, somos cada vez 
mais assim. Estes trabalham em uma economia de serviços, cujo diferencial é a inovação, a 
ponta superior. O mundo hoje tem cada vez mais informações on line, cujo volume aumenta a 
uma taxa assustadora. A questão é: o que estamos criando? É tanta informação, que não se 
encontra quase nada na internet, e portanto, a informação perde valor. O que tem valor é a 
informação filtrada, que é o conhecimento, a nova moeda. Somos cada vez mais trabalhadores 
do conhecimento, não da informação, trabalhando em uma economia de serviços. 
 
Como definimos os serviços em uma economia do conhecimento? 
Os serviços têm quatro características importantes, que os definem como inovação: co-
produção, intangibilidade, não possuir estoque e ser perecível. Na co-produção, o cliente 
participa do serviço. Por exemplo, uma empresa precisa explicar ao consultor qual é o seu core 
business para que ele possa planejar seu trabalho. Em educação, que é um serviço, os alunos 
assumem a responsabilidade de aprender. Coletivamente, eles sabem mais do que o seu 
professor.  
 
E serviço é ciência? 
As pessoas perguntam isso freqüentemente à IBM. Criamos na Universidade de Berkeley uma 
cadeira de Serviços, Ciência, Gerenciamento e Engenharia. Ciência é uma maneira de criar 
conhecimento; serviço é engenharia, uma maneira de aplicar conhecimento para criar valor; e 
gerenciamento é a maneira de melhorar o processo, criando e capturando valor. A única 
dificuldade é que essa carreira é multidisciplinar. Nos Estados Unidos é mais fácil criar isso, 
pois os institutos são mais interdisciplinares. No Brasil não há essa tradição, é muito difícil 
criar algo assim, porque não é a característica da universidade local. Para ser inovador, é 
preciso multidisciplinaridade. 
 
Como medir ou comparar a inovação? 
Já que o serviço não é mensurável, não há como comparar, porque é muito difícil provar que o 
seu serviço é melhor que o do concorrente. É uma questão de percepção. Então as empresas 
de serviços têm que, não conquistar espaço às custas de outras empresas, mas expandir o 
mercado. Por exemplo, o Google e o Yahoo! têm motores de busca que não são muito bons, 
pois vêm milhões de páginas, onde vou encontrar o que eu quero. Mas o valor de mercado do 
Google é maior que o da Time-Warner e da Sony juntas.  
 
E o que é inovação? 
É a associação entre invenção, propósito, valor e visão, seja econômica ou social. Há inovação 
em produtos, processos e serviços. Por exemplo, o iPod da Apple. Pegaram algo que já existia 
[o reprodutor de música digital], compactaram etc. Mas o modelo de negócio é excelente, 
vender música a um dólar. Depois veio uma nova inovação, alguém teve uma idéia muito 
simples, o podcasting. Cada pessoa pode ter sua estação de rádio. Você grava e coloca na 
rede. A IBM tem vários podcasts. Isso pegou como fogo. 
 



Há o DNA da inovação na América Latina? Temos características interessantes, como a 
criatividade, mas na soma geral, o nível educacional é baixo. Temos muito a caminhar? 
Parte desse DNA está dentro das próprias sociedades, as oportunidades que são diferentes. 
Vejo poucas oportunidades na América Latina, mas o que aparece é muito bom; por exemplo, 
o Brasil criou parte do Projeto Genoma, criou a Embraer, etc. Temos o DNA, mas não temos 
um ambiente que proporcione inovação. Idéias não são recompensadas na América Latina, 
como o são no resto do mundo. Por exemplo, eu moro nos Estados Unidos porque pagam 
muito bem uma pessoa que quer sentar para pensar. Estou muito contente com minha vida, 
com a minha carreira na IBM, porque o processo de pensar e inovar é valorizado. No Brasil 
estaria morto de fome! Porque não sei fazer nada, a não ser isso. 
 
Disponível em: <http://www.americaeconomia.com>. Acesso em 10 de maio de 
2006. 


