
É preciso

Para o reitor do Insead, Soumitra Dutta, a inovação é inerente
aos negócios. O especialista será keynote do IT Fórum

Roberta Prescott

Aos 42 anos, Soumitra Dutta passou as últimas duas décadas trabalhando com TI e inovação. Reitor de Educa-

ção Executiva do Insead, a conceituada escola de negócios da Europa, e autor do Relatório Global de TI do Fó-

rum Econômico Mundial, realizado todos os anos em Davos, Suíça, Dutta defende que indivíduos e tecnologia

são os dois maiores condutores da inovação. No entanto, segundo ele, inovação em TI está atrelada a custos. O

especialista explica, por isso, que é preciso considerar, ao mesmo tempo, investimento e retorno.

Em entrevista exclusiva à InformationWeek Brasil, Dutta destaca a importância da internet. "Com certeza

ela ainda é muito importante para os negócios. E não apenas: também para a interatividade social. Olhe para

nossas crianças!" Dutta desembarca no Brasil neste mês, para ser keynote speaker do IT Fórum, evento pro-

movido pela IT Mídia de 5 a 9 de abril na Ilha de Comandatuba (BA).

Durante muito tempo os executivos acreditaram que inovar era apenas

criar produtos e serviços. Mas hoje sabemos que é diferente. A visão

dos lideres se ampliou e passou a incluir uma maior gama de objetivos

humanos e sociais. Negócios não podem ser voltados apenas para fins

lucrativos, é necessário também fazer o bem - ter um impacto positivo na

vida das pessoas - tanto para os empregados quanto para os envolvidos

socialmente no resultado final. Quando se vê as coisas nesta perspectiva,

inovação é basicamente encontrar maneiras de melhorar a vida das pesso-

as, sejam clientes, empregados ou a sociedade em geral.



DUTTA: reitor de Educação Execu-
tiva do Insead, a conceituada escola

de negócios da Europa

Existem várias maneiras de ser

inovador no dia-a-dia e eu gos-

taria de citar duas. Em primeiro

lugar, quando se percebe que

os negócios têm objetivos tanto

econômicos quanto sociais, as

inovações se tornam essenciais no

dia-a-dia de um executivo. Por que

não fazer com que um executivo

use um pouco do seu tempo em

um programa social? Por que não

recompensar uma equipe que,

dentro da empresa, pensa em

produtos e serviços voltados não

só para economia, mas também

para o social? E, em segundo, os

executivos precisam de um tempo

livre. Hoje, eles estão trabalhando

demais e exaustos, apenas com o

trabalho para atingir as metas de

negócios (normalmente orientada

a lucro). Como esperar que um

executivo pare e pense em fazer

as coisas de modo diferente, se

ele ou ela não tem nem o tempo

suficiente para ler os bombardeios

diários de e-mails! "Tempo para

pensar" deve ser imposto na

agenda desses executivos. Eles

precisam ser encorajados a pen-

sar e fazer coisas diferentes.

A tecnologia ajuda muito na inovação

das empresas. Hoje ela é tão essen-

cial nos negócios que é impossível

criar qualquer produto, lançar serviços

ou reorganizar a equipe sem usar

meios virtuais. O ING Direct, por

exemplo, construiu um dos mais bem-

sucedidos bancos de dados online do

mundo. Ele usou o poder da internet

para entrar em mercados altamente

desenvolvidos, como Canadá, Estados

Unidos, França e Alemanha.

Sem a internet, isto teria sido bem

mais lento e caro. A tecnologia não

permite apenas novas maneiras de se

fazer negócios, mas também funciona

como um maravilhoso instrumento

para idéias e talentos humanos. O

telefone celular, além de revolucionar

a maneira como nos comunicamos

social e profissionalmente, ajudou a

melhorar a vida de muitas pessoas

pobres ao redor do mundo. Grameen,

a maior companhia de telefônica de

Bangladesh, tem como principal foco

a venda de telefones financiada por

microcrédito para mulheres da zona

rural, que alugam estes telefones para

outros moradores da região.



Existem os dois lados da inovação: o

custo dos investimentos e o retorno

gerado. É preciso considerar os dois

aspectos ao mesmo tempo. Normal-

mente se comete um erro ao pensar

apenas no custo e isto não surpreende.

Os custos são medidos com mais

facilidade, têm de ser analisados a

curto prazo e têm impacto imediato na

alocação de recursos da empresa. O

retorno, por outro lado, é mais com-

plicado de se prever, já que ele vem a

longo prazo. Para inovações bem-su-

cedidas, a palavra-chave é equilíbrio,

ou seja, estes dois aspectos devem ser

medidos. Focar demais no custo pode

inibir a inovação, mas focar demais no

retorno pode levar a um controle de

custos ineficiente e a uma distribuição

de recursos mal-planejada. Chegar ao

equilíbrio é, ao mesmo tempo, simples

e complexo. Precisa-se de liderança

desde o inicio para identificar priori-

dades estratégicas, focar energia e

recursos na estratégia escolhida e criar

incentivos para que os empregados

invistam nessas inovações.

Deixe-me fazer uma proposta simples. Suponha que eu lhe

entregue um projeto relacionado aos seus negócios, que

custaria um milhão de dólares e renderia cinco milhões de

dólares nos próximos três anos. Você aceitaria esta proposta?

A lógica indica que sim. Mas por que é tão difícil convencer o

conselho a investir em projetos de TI? A resposta não está no

dinheiro investido e sim no retorno não garantido. Por que isto

acontece? Normalmente, porque os departamentos de TI não

desenvolvem a disciplina para avaliar este retorno vigorosa-

mente. Portanto, é normal que esse retorno não seja medido e

documentado nas empresas. Dado o alto custo normalmente

associado aos projetos de TI, os conselhos têm procurado

saber mais sobre o que os investimentos podem trazer para

a empresa. Sendo assim, a recomendação para os CIOs é

simples: continuem medindo estes retornos, documentem os

valores bem-sucedidos e mantenham-se focados no desenvol-

vimento de cada solução. Assim será mais fácil convencer o
conselho. Além disso, é questão de prática.

Normalmente, a cada 100 novas empresas, apenas 20

são bem-sucedidas. Destas apenas algumas podem

esperar que se tornem tão bem-sucedidas quanto

o Google. No entanto, é importante destacar que o Goo-

gle ainda é uma empresa jovem e seu sucesso em longo

prazo não pode ser considerado garantido. Você se

lembra do Netscape? Então, sim, podemos esperar ver

outros Googles aparecendo nos próximos anos. E eu

acredito que o novo Google virá de outro lugar do globo

que não a América do Norte - América do Sul, Ásia

etc. Por exemplo, veja a NCSoft - a maior empresa de

jogos online no mundo - ela veio da Coréia do Sul.

Text Box
Fonte: Information Week Brasil, ano 7, n. 157, p. 10-12, 5 abr. 2006.




