
O melhor camin
Caíram os muros dos laboratórios. Hoje, para se manter competitiva,
uma empresa deve mobilizar o cérebro de todos os funcionários

Nelson Blecher

U
M TEMA GALVANIZOU A ATEN-
ção dos principais executi-
vos das empresas multina-
cionais que participaram, em
janeiro passado, do Fórum

Econômico Mundial em Davos, na Suíça:
como injetar criatividade em suas compa-
nhias de modo a torná-las mais inovado-
ras. Esse é o nó crítico capaz de definir as
marcas que terão chance de um futuro prós-
pero no mundo dos negócios. Em merca-
dos cada dia mais voláteis e competitivos,
a inovação tornou-se a fonte para acelerar
o crescimento de vendas, valorizar as ações
e estabelecer certas vantagens competiti-
vas — numa época em que elas escas-
seiam. Um estudo mundial conduzido no
ano passado pela consultoria Arthur D. Lit-
tle com 800 empresas — de fabricantes de
xampus a aeronaves — revelou que as
companhias mais inovadoras de cada se-
tor (cerca de 25% do universo) possuem
2,5 vezes mais produtos e com eles obtêm
retorno dez vezes superior de seus inves-
timentos em pesquisa. Segundo a maioria
dos executivos entrevistados pela Arthur
D. Little, mais do que cortar custos e ad-
quirir concorrentes, a chave para impul-
sionar o crescimento e os lucros é a capa-
cidade de aperfeiçoar as habilidades para
lançar novidades no mercado. A questão
é que para obter isso não basta aplicar gran-
des somas nos laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento, como demonstrou ou-
tro estudo feito pela consultoria Booz Al-
len. Não há nada que vincule o grau de in-
vestimento a crescimento e lucratividade.

A japonesa Toyota é o exemplo mais
ilustrativo que sustenta essa conclusão.

Seu valor de mercado, avaliado em 200
bilhões de dólares, ultrapassou, em feve-
reiro passado, o do Wal-Mart — a maior
empresa do mundo em faturamento — e
passou a representar o dobro da soma da
General Motors, Ford e DaimlerChrysler.
Embora apontada como referência na in-
dústria automobilística, a Toyota tem in-
vestimentos em pesquisa e desenvolvi-
mento inferiores aos das rivais. Seu trun-
fo é outro — a extraordinária capacidade
de mobilizar e estimular seus operários a
exercitar o cérebro, em vez de apenas os
músculos. "Diferentemente de seus con-
correntes ocidentais, a Toyota sempre
achou que o pes-
soal da linha de
frente podia ser
mais do que mera
peça de uma in-
sensível engrena-
gem", afirma o
consultor ameri-
cano Gary Hamel,
estudioso do tema
competição, num
recente artigo na
Harvard Business
Review. "Podia resolver problemas, ino-
var, provocar mudanças." Esse apelo ao
empreendedorismo soa atual, mas con-
vém lembrar que um livro sobre a traje-
tória da Toyota lançado em 1992 foi su-
gestivamente intitulado 40 Anos, 20 Mi-
lhões de Idéias. Há mais de meio século
um executivo da cúpula está à testa do sis-
tema de idéias, que desempenha papel
central na filosofia da empresa.

"A inovação desde sempre pressupôs

a capacidade de empreender dos funcioná-
rios. Sem esse ingrediente, ela simplesmen-
te não acontece", disse a EXAME o con-
sultor canadense Gifford Pinchot, que cu-
nhou a expressão intra-empreendedorismo
para designar os executivos que, nas em-
presas, assumem o papel de agentes de
mudanças. Não importa o setor em que a
empresa opera, os dois fatores citados por
Pinchot se entrelaçam. A esse respeito,
um estudo realizado por
dois professores da es-
cola de negócios de
Wharton, nos Esta-
dos Unidos, cons-



ho para inovar

tatou similaridades notáveis na cul-
tura de empresas tão distintas co-
mo a velha Toyota e a jovem Li-
nux, criadora de softwares. Am-
bas são comunidades de profis-
sionais que aprenderam a tra-
balhar juntos, compartilhar no-
vos conhecimentos e rumar pa-
ra uma meta comum. Enfim,
enfatizam atitudes proativas
de seus funcionários. Foi por

meio da cooperação entre suas
equipes de design e de planeja-

mento — duas áreas conhecidas por suas
rivalidades na indústria automobilística —
que a Toyota obteve, na década passada, um
avanço tecnológico inestimável: montar o
maior número de modelos por plataforma,
viabilizada por uma linha enxuta, com me-
nos partes e componentes diferenciados.

"Coisas espantosas acontecem quando
as pessoas se sentem valorizadas por suas
idéias e podem exercitar o próprio julga-
mento e sabedoria", afirma o americano
Ronald Jonash, diretor da consultoria Mo-
nitor. Não causa surpresa, segundo ele, que



estratégia

as empresas mais inovadoras estejam en-
tre as melhores para trabalhar. No Brasil,
o título pertence à Promon, empresa pau-
lista de engenharia que sobreviveu às trans-
formações no mundo dos negócios das úl-
timas décadas reinventando suas ativida-
des. "Aqui as pessoas são desconfortavel-
mente estimuladas a ir além da função es-
pecífica de seu cargo", afirma Luiz Ernes-
to Gemignani, presidente da Promon. Nas
avaliações semestrais, diz ele, as contri-
buições para a empresa pesam mais do

que a contabilidade das metas individuais.
Foi-se o tempo em que as inovações

ficavam confinadas nos grandes laborató-
rios das corporações — cujo maior ícone
foi o americano BellLab —, onde pesqui-
sadores gastavam tempo indefinido até pa-
rir um novo produto que garantisse à em-
presa uma prolongada liderança. Hoje o
ritmo de mudanças em mercados como o
eletroeletrônico é de montanha-russa. An-
tes mesmo que uma novidade chegue às
prateleiras, surgem novos componentes
que em breve a tornarão anacrônica. Para
ter fôlego para acompanhar essa velocida-
de, a Apple, criadora do iMac e do iPod,
subverteu as tradicionais regras de desen-
volvimento de um novo produto. "Isso não
funciona por aqui", costuma repetir o in-
glês Jonathan Ive, vice-presidente da em-
presa e um dos designers mais admirados
do mundo. Em vez de passar por estágios
e diferentes times, as equipes de todos os
departamentos da companhia — hardwa-
re, software e design — trabalham simul-
taneamente no projeto. É isso que garan-
te, segundo especialistas, a harmonia, a
excelência e a integridade do design. Uma
névoa recobre o santuário criativo onde
trabalham os talentos da Apple. Steve Jobs,
o carismático controlador da companhia,
não permite a divulgação dos nomes da
equipe. O perfil é de gente tão afinada que
bebe o mesmo sabor de refrigerante e tem
um senso de autocrítica exacerbado em re-

lação aos produtos que cria — mas des-
preza relatórios com tendências de mer-
cado e pesquisas com consumidores.

Nas grandes empresas, as muralhas dos
laboratórios vêm desabando desde mea-
dos da década passada. A finlandesa No-
kia, que se tornou a maior fabricante glo-
bal de celulares, foi uma das primeiras
companhias a redesenhar suas operações.
Seus engenheiros saíram da toca e passa-
ram a interagir com outros departamen-
tos. Atualmente, 8 000 dos mais de 30 000
funcionários da Nokia estão diretamente
vinculados à área de pesquisa e desenvol-
vimento. Tudo foi planejado para aten-
der ao lema "Quanto mais cedo chegar
ao mercado, maior será o lucro". Em
seis semanas, a Nokia está apta a lan-
çar um novo produto da estaca zero.
"As empresas mais avançadas cons-
truíram uma organização inteira-
mente conectada em rede", afir-
ma Jonash, da Monitor. Com is-
so, uma nova idéia pode ganhar



a comunidade de funcionários, transfor-
mar-se em projeto ou mesmo salvar um
negócio. Bill Gates, fundador da Micro-
soft, a maior empresa planetária de soft-
wares, apontado como visionário da tec-
nologia, só despertou para a magnitude re-
volucionária da internet graças às mensa-
gens de alerta de seus funcionários. "Se
não tivéssemos implantado o correio ele-
trônico e o tipo de cultura que ele cria, não
há dúvida de que nossa liderança seria tur-
vada", admitiria tempos depois. "Para nós,
esse enfoque digital fez a diferença entre

estar no comando e ficar para
trás." A história dos negó-

cios está repleta de exem-
plos do valor do em-
preendedorismo corpo-

rativo em situações de
emergência ou de gran-

des mudanças. Gigante da

aviação americana colhida pela desregu-
lamentação que estimulou a decolagem de
concorrentes de baixo custo e tarifas ba-
ratas, a American Airlines fervilhou, nos
anos 80, com um surto de inovações. Foi
a primeira entre as companhias aéreas ame-
ricanas a lançar o serviço de reservas por
computador e a preencher assentos vazios
com ofertas de descontos nas passagens.
Boa parte de novidades como essas teve
origem nas observações do pessoal da li-
nha de frente, familiarizado com os hábi-
tos e comportamentos dos passageiros. O
então presidente, Robert Crandall, deter-
minou que sugestões não implementadas
no prazo de 150 dias fossem automatica-
mente encaminhadas a ele. O pressupos-
to disso: seria constrangedor para qual-
quer executivo ser convocado à presidên-
cia para explicar por que uma idéia valio-
sa mofou na gaveta. O envolvimento de

presidentes em movi-
mentos de inovação
é, como se vê, indis-
pensável. A cada ano,
quando se recolhe pa-
ra traçar os próximos
passos estratégicos da
Microsoft, Gates lê
um a um os planos
sugeridos pelos su-

bordinados com potencial para se mate-
rializar em um novo produto ou serviço.
No dia-a-dia, a Microsoft estabeleceu di-

ferentes canais dentro do que Gates cha-
mou de "sistema nervoso digital", uma
metáfora para expressar como se dá o com-
partilhamento de informações entre os fun-
cionários. Mais recentemente, outras com-
panhias começaram a tirar partido da tec-
nologia. Com isso, convertem a tradicio-
nal caixa de sugestões, concebida em 1866
em um estaleiro escocês, num poderoso
instrumento globalizado para acelerar ino-
vações. É esse o caso da IBM, que dese-
nhou uma intranet especialmente para se
livrar da anacrônica estrutura de coman-
do e controle que por décadas amarrou
seus negócios. Das 4 500 sugestões vin-
das de todas as partes do mundo ao lan-
çar seu programa online, 300 foram apro-
vadas e implementadas. Detentora do
maior número de patentes registradas nos
Estados Unidos, a IBM elegeu como prio-
ridade concentrar-se naquelas que podem
se transformar em novos produtos e ser-
viços. Em tempos de concorrência feroz,
o que conta é a inovação que realmente
interessa aos clientes. •
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