




Na era da globalização, as dis-
tâncias e as fronteiras já não exis-
tem. As tecnologias mais avança-
das mudam produtos e mercados
a cada dia. Tudo parece evoluir
na velocidade de um raio. Negó-
cios prosperam e morrem da noi-
te para o dia. "Ninguém sobrevi-
ve sendo apenas um número: é
preciso ter personalidade, ser dis-
tinto, diferente", diz o consultor
americano Tom Peters, autor de
O Círculo da Inovação (editora
Harbra, R$ 39,50, 508 págs.).
"Até num time de futebol os jo-
gadores são conhecidos pela sua
personalidade e não pelo núme-
ro de suas camisas. Por isso, sua
empresa tem um só caminho a
perseguir: ser diferente."

A inovação, é bom que se di-
ga, não se resume a ter uma idéia
nova, mas a implantá-la e a via-
bilizá-la na prática. Os teóricos
costumam dizer que isso diferen-
cia a criatividade (habilidade de
ter idéias) da inovação (habilida-
de de implantá-las). A inovação
acontece sob muitas formas. Pode
ser um novo produto ou uma no-
va embalagem, um avanço tec-
nológico, a simplificação de um
processo de produção, uma for-
ma de atendimento especial ou
uma ação de marketing inusita-
da. "É a mudança que cria uma
nova dimensão de performance",
afirmou Peter Drucker (1915-
2005), ainda hoje um dos teóricos
mais respeitados pelas empresas,

Ao contrário do que muita gen-
te imagina, ter e implantar idéias
não significa que você deva ser um
inventor genial. As canetas esfe-
rográficas, cujas vendas hoje su-

peram 14 milhões de uni-
dades ao dia, são um

exemplo emblemá-
tico, No final da dé-
cada de 30, o hún-
garo Laszlo Biro

aproveitou o conceito
da esfera rolante, pa-

tenteado para marcar couro, e
adaptou-o para uma caneta. Che-
gou a vendê-la, mas foram a Par-
ker e o barão francês Bich (que
derrubou o h de seu nome e lan-
çou a Bic) que melhoraram o pro-
duto e ganharam rios de dinheiro
com ele. Até Henry Ford (1863-
1947), fundador da empresa que
leva o seu sobrenome, a primeira
montadora de carros em série, fez
a mesma coisa. " Não inventei na-
da novo", disse Ford. "Eu só jun-
tei as descobertas de outros ho-
mens, por trás de quem há sécu-
los de trabalho."

/

A crença de que a inovação
significa inventar alguma coisa é
apenas um dos três mitos que
cercam o tema. O segundo, como
já mencionamos, é achar que a
inovação refere-se apenas a pro-
dutos, quando ela pode ocorrer
de muitas outras formas. O ter-
ceiro mito é relacionar inovação
a grandes idéias. Não há nada
mais errado. Grandes inovações,
claro, produzem um forte impac-
to econômico. A Apple, por exem-
plo, redefiniu a indústria fonográ-
fica ao lançar o i-Pod, que arma-
zena milhares de músicas num
aparelho do tamanho de um ce-
lular, e a loja virtual i-Tunes, na
qual se pode comprar, por centa-
vos de dólar, apenas as faixas que
se quer ouvir e não o disco intei-
ro. De um momento para o outro,
a Apple criou um novo jeito de vi-
sualizar, armazenar, comprar e
ouvir música. Tornou obsoleto o
disco a laser e os CD-Players e di-
minuiu drasticamente a pirataria.

As pequenas inovações, po-
rém, aquelas melhorias em pro-
dutos e processos, são igualmen-
te importantes para uma empre-
sa, com a vantagem de que repre-
sentam um risco menor para
quem as produz. Um estudo con-
duzido pelo Insead, da França,
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uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mun-
do, concluiu que 86% das inovações são de baixo risco
e geram 30% dos lucros de uma empresa. Os 14% res-
tantes envolvem altos riscos e, evidentemente, dão re-
tornos maiores. Em média, respondem por 60% dos lu-
cros. "A grande maioria das inovações não é composta
por produtos fantásticos", diz o consultor americano Ro-
bert Newhart II, presidente do Innovation Center, orga-
nização sem fins lucrativos dos Estados Unidos especia-
lizada na orientação de empresas na área. "Elas se re-
ferem a pequenas reformulações, a tentativas constan-
tes de fazer melhor a cada dia o que já fazemos hoje."

O.k., tudo bem. Inovar é algo fundamental para
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O CRIADOR DE ETIQUETAS
O empresário Cristiano Buerger, dono da Tecnoblu, de
Blumenau, fez das etiquetas de roupa um item de moda.
Seus catálogos costumam reunir 120 etiquetas, 50 das
quais com matérias-primas ou processos de produção
inéditos. A equipe de design, que tem remuneração
variável com base no cumprimento de metas e no
desempenho da empresa, traz muitas sugestões. Mas
todos os demais 80 funcionários podem apresentá-las.
As melhores são reconhecidas com prêmios em dinheiro.
A cada novo catálogo, cerca de dez etiquetas são
sugeridas pelo chão de fábrica.
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quem quer crescer no mundo dos negó-
cios. Mas o que fazer para impregnar a
sua empresa com o espírito da inova-
ção? Como transformá-la numa usina de
idéias? Antes de qualquer coisa, é pre-
ciso não ter ilusões. Não é uma missão
fácil de realizar. Vai exigir muito empe-
nho de sua parte e um comprometimen-
to total de seus funcionários, em todos
os níveis. E, apesar de parecer compli-
cado para uma empresa de pequeno ou
de médio porte chegar lá, não faltam ca-

A DUPLA QUE REINVENTOU O WRAPS
A dupla Marcelo Ferraz (esq.) e Caio Mesquita buscou
inspiração nos Estados Unidos para lançar no país o
wraps, uma massa de pão enrolada com recheios
variados. A receita mostrou-se um fiasco entre os
brasileiros. Mas eles não desistiram da idéia. Os recheios
pesados foram substituídos por ingredientes leves e
saudáveis. E a massa grossa deu lugar a urna massa fina
como papel. Do wraps original sobrou só o nome. Hoje,
Ferraz e Mesquita estão à frente de sete restaurantes,
que levam o nome do produto. O oitavo deve abrir as
portas em Frankfurt, na Alemanha, em breve.

sos de quem superou os obstáculos e in-
corporou a inovação ao seu dia-a-dia.

A Tecnoblu, de Blumenau, por
exemplo, conseguiu fazer de prosaicas
etiquetas de roupas um item de moda.
Hoje, graças a isso, de acordo com Cris-
tiano Buerger, 34 anos, dono do negó-
cio, a empresa produz quatro milhões
de etiquetas por mês, cresce 30% ao
ano e o faturamento deve chegar a 11
milhões de reais em 2006. É a única
empresa brasileira, entre 250 concor-
rentes, convidada a participar da mais
importante feira de aviamentos do
mundo, a Mod' Amont, de Paris. Ser
convidado para o evento é quase como
ganhar um prêmio, já que inclui ape-
nas 45 empresas de todo o mundo.

Buerger conta que, para diferenciar-
se no mercado, aposta na criatividade. Lança catálogos a
cada semestre que reúnem etiquetas feitas das mais di-
ferentes matérias-primas: couro, camurça, tecidos, plás-
ticos, papéis, papelão, entre outros. Acabamentos? Po-
dem ser rasgados, bordados, amassados. Cada catálogo
traz 120 etiquetas, das quais 50 são totalmente novas. Usam
uma matéria-prima ou um processo de produção inédito.
Buerger diz que, para alcançar tais resultados, procura in-
centivar os funcionários. Seus oito designers recebem uma
remuneração variável, calculada com base no cumprimen-
to das metas e no desempenho. Todos os outros 80 fun-
cionários podem apresentar sugestões. As melhores são
reconhecidas com prêmios em dinheiro. Assim, a cada
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novo catálogo, cerca de dez etiquetas re-
sultam de sugestões do chão de fábrica.

O empresário procurou inovar, tam-
bém, na gestão estratégica. Você já viu
uma pequena empresa com um board
of directors? Buerger criou um. O comi-
tê é composto por empresários da re-
gião, gente de ramos completamente di-
ferentes, que o ajudam a pensar o futu-
ro da Tecnoblu. Mensalmente, eles dis-
cutem estratégias de posicionamento e
crescimento da empresa. Como não ti-
nha condições de remunerar os mem-
bros do conselho, Buerger combinou de
dividir entre eles 5% do lucro líquido.
Se o resultado for ruim, ninguém ga-
nha. "O comitê é soberano e o que
acharem melhor para a empresa, eu
acato", diz.

A Tecnoblu fez a lição de casa direiti-
nho, seguindo o exemplo da 3M, gigan-
te americana que produz de etiquetas
adesivas a circuitos eletrônicos e produ-
tos farmacêuticos. Em 1968, um funcio-
nário da empresa descobriu acidental-
mente a cola do Post-it e teve um prazo
de cinco anos para encontrar uma apli-
cação para ela e viabilizar o seu lança-
mento no mercado. O caso, que é sem-
pre lembrado quando o assunto é inova-
ção, mostra como é importante ter fun-
cionários com iniciativa e administrado-
res capazes de ouvi-los. Em geral, as em-
presas em que os funcionários têm mais
responsabilidades e sofrem menos inter-
ferências de seus superiores costumam
ser mais inovadoras do que as demais'.

Uma pesquisa, conduzida pelo Boston
Consulting Group, empresa de consul-
toria americana, chegou às 25 empresas
mais, inovadoras do mundo (veja o qua-
dro ao lado). Várias delas, como a pró-
pria 3M, a BMW, a Southwest, uma das
principais companhias de aviação dos

Estados Unidos, e a Ideo, uma
das mais badaladas agên-
cias americanas de design,
costumam reunir seus fun-
cionários para discutir e

trocar idéias antes de ini-
ciar um novo projeto. Na
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Recentemente, a Ideo foi desafiada por
um canal de TV a criar um carrinho de
supermercado em uma semana. Seu pes-
soal fez as reuniões iniciais e, em segui-
da, um grupo multidisciplinar foi estu-
dar o comportamento dos compradores.
Depois de passar um dia num supermer-
cado, concluiu que, em vez de fazer as
compras empurrando o carrinho, muita
gente q deixava estacionado num canto,
enquanto percorria os corredores carre-
gando as mercadorias no colo. Eles fize-
ram, então, um novo carrinho, com uma
estrutura tubular vazada e duas cestinhas
de mão removíveis. Assim, o consumidor
poderia usar uma cestinha para ter maior
mobilidade sem precisar levar um monte de mercadorias
na mão. "Para inovar, nossa receita é deixar a mesa de tra-

balho" , diz Tom Kelley, gerente-geral da Ideo
e autor de dois best-sellers sobre o assun-
to. "Saímos do escritório para ver o clien-
te em ação com nossos próprios olhos"
"(Veja entrevista acima).
No Brasil, guardadas as proporções, o

economista Carlos Eduardo Sedeh, dono da
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Samba, provedora de acesso à internet com sede em São
Paulo, seguiu intuitivamente a estratégia da Ideo. Ele con-
ta que pesquisou o setor por quatro anos antes de montar
sua empresa. Realizou estudos de mercado, análises de
números e fez visitas a potenciais clientes, para avaliar a
viabilidade do negócio, dominado por grandes provedo-
res, como Globo, Uol e Terra. Ao final, decidiu oferecer um
serviço de acesso à web só para as cidades pequenas, nas
quais os grandes não têm interesse em atuar.
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BMW, entre 200 e 300 engenheiros, de-
signers e executivos de várias áreas são
deslocados para um mesmo local para
trabalharem juntos na concepção de um
novo carro - um projeto que chega a du-
rar até três anos. Na Southwest, reuniões
com funcionários de várias áreas, con-
duzidas ao longo de seis meses, rende-
ram 109 novas idéias, muitas em proces-
so de implementação.

O caso da Ideo vai além. Primeiro, o
pessoal se reúne para discutir sobre um
determinado tema e jogar conversa fora.
Depois, a turma vai a campo para obser-
var de perto os hábitos do consumidor.



quistaram o consumidor. Kelley esteve no
Brasil recentemente para uma palestra e
deu a seguinte entrevista à revista Peque-
nas Empresas & Grandes Negócios:

• Como uma empresa pode ser ino-
vadora?

De muitas formas. Praticamos na Ideo
o que eu chamo de design empático.
Para sermos criativos, a nossa receita é
deixar a mesa de trabalho e desenvolver
a empatia, a capacidade de se colocar
no lugar de quem compra um produto
ou serviço. Saímos do escritório para ob-
servar o cliente in loco, para vê-lo com
os nossos próprios olhos. Se você tem
uma fábrica de carros, por exemplo, pro-
cure observar como o motorista senta no
carro, se ele prefere banco de couro ou
de tecido. Não pergunte coisas que o
cliente não saiba responder, porque as
respostas serão absurdas. Vá lá e o ob-
serve. Você vai dizer que não tem tem-
po, mas isso é importante. Organize-se.

• O sr. pode nos dar um exemplo?
Um de nossos clientes, uma fabrican-

te de varas e anzóis de pesca, nos dizia
que as crianças não pescam mais como
antigamente. Nossa equipe foi observar
uma área de pesca, viu crianças pescan-
do por um dia inteiro e não encontrou
qualquer problema. A equipe seguiu, en-
tão, para o departamento de pesca do
Wal-Mart. Havia ali uns 10.000 produtos
que não sabemos o nome, nem para que
servem. Concluímos que o problema não
era com as crianças, mas com os pais,
que não sabiam o que comprar. Por não
se lembrarem do que usavam para pes-
car quando pequenos ou por se sentirem
perdidos em meio a tantos produtos,
muitos optavam por comprar outra coi-
sa, uma bola, por exemplo. Inventamos
um kit de pesca para crianças, com tu-
do, inclusive as iscas, e com cores dife-

renciadas, incluindo o rosa para as me-
ninas. Foi um sucesso.

• Na sua opinião, a revisão de pro-
cesso é importante para promover a
inovação nas empresas?

Se você conhece um negócio a fundo,
é difícil olhá-lo como se fosse pela pri-
meira vez. Mas é isso o que leva a solu-
ções e diferenciais criativos. Outro jeito
de estimular a criatividade é fazer protó-
tipos, como faz a indústria automobilís-
tica, que desenha um carro-conceito. Ele
não é para ser produzido. Mas, para mon-
tar um protótipo, a equipe se obriga a
pensar no futuro, a buscar soluções, a
aprimorar o que já existe hoje. Uma pe-
quena empresa pode descobrir um jeito
de fazer protótipos fáceis e baratos. Dá
para fazer protótipos de papel ou até
com palitos de fósforo. Uma vez, fizemos
um protótipo de um novo instrumento ci-
rúrgico com clipes de papel. Aquilo foi o
suficiente para visualizarmos o produto
e discutirmos a sua viabilidade.

• O sr. diz que devemos fazer produ-
tos simples. Mas o que vemos por aí
parece ser cada vez mais complica-
do, como telefone com câmera, tele-
fone com e-mail... O que fazer?

Procure a simplicidade. Cada vez que
você pensar no seu produto, pergunte:
como é possível fazê-lo de forma mais
simples? Os melhores produtos, aqueles
de melhor design, sobrevivem ao tempo.
A meta é fazer um produto tão simples
e eficiente que não precise ser mudado,
que seja atemporal. Veja a cadeira Was-
sily, feita em 1928, um sucesso ainda ho-
je. Fizemos um desfibrilador que tinha o
tamanho de um laptop quando o merca-
do produzia uns trambolhos, grandes e
pesados. E fizemos de forma que qual-
quer um, num avião, no metrô ou num
apartamento, pudesse operar o apare-

lho. E tão simples que até a minha filha,
de seis anos, pode usar. O Google é um
exemplo de simplicidade na internet:
uma tela limpa, sem aquele amontoado
de informações que normalmente vemos
nos sites. A simplicidade é melhor, sob
todos os aspectos.

• Onde devemos buscar novas idéias?
Uma das coisas que recomendo é ob-

servar empresas de áreas diferentes.
Elas podem render inspiração para o seu
negócio. Tivemos um pronto-socorro co-
mo cliente e levamos os diretores para
visitar um pit stop de corrida. São negó-
cios distintos, mas os dois têm um pon-
to em comum: para ambos, cada segun-
do é importante. Um segundo perdido na
troca de um pneu pode significar a per-
da da corrida. E, no pronto-socorro, um
segundo pode fazer a diferença entre a
vida e a morte. O pessoal do pronto-so-
corro estudou o trabalho de equipe feito
durante um pit stop e acabou fazendo
uma lista dos 20 problemas de maior in-
cidência, o equivalente ao pneu furado
da corrida, de forma a antecipar solu-
ções. A lista gerou um kit de socorro e
de procedimentos que foram implanta-
dos e deram bons resultados.

• Como podemos motivar as pessoas
para que elas sejam criativas?

É preciso falar, mostrar idéias, incen-
tivar. Uma pessoa que entra numa em-
presa assim logo percebe que é para ser
aberta, compartilhar. O problema é
quando você não tem a cultura da ino-
vação, quando essa roda não está giran-
do e você precisa fazer rodar. Dá mais
trabalho no começo, mas depois engre-
na. Estimule a criatividade e encoraje
seu pessoal a dar idéias. Não critique,
porque às vezes uma idéia absurda leva
a outra e a outra que, no final, resulta em
algo proveitoso. •

Sedeh, 28 anos, procurou a Embratel, hoje parceira da
Samba, para apoiar seu projeto. Pelo acesso tradicional
pela linha discada, usando um número 0800, os clientes
espalhados pelo interior do Brasil podem se conectar à
internet sem precisar fazer interurbanos. Pagam apenas
uma taxa fixa mensal, a partir de 14,90 reais, o que sig-
nifica um barateamento significativo no acesso. Com is-
so, a empresa, que começou a operar em maio de 2004,
já fatura, segundo ele, um milhão de reais por mês e tem

5.000 usuários. A meta é alcançar 150.000 em 2009, o
equivalente a 10% do total de 1,5 milhão de usuários po-
tenciais espalhados pelas 3.000 cidades onde a banda
larga, os satélites e, conseqüentemente, os grandes pro-
vedores não vão chegar tão cedo.

Enquanto a Samba inovou com a oferta de um servi-
ço já existente para um público que ainda não tinha aces-
so a ele, a Autêntico, de São Paulo, seguiu um caminho
mais arriscado. Lançou, em 2004, uma bebida total- >
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OS LANÇADORES DO CHOPE DE VINHO 
Se é para fazer um brinde, os empresários Vidal de Oliveira
Cruz (esq.), Airton Mendes e Francisco Danilo Garcia,
fundadores da Autêntico, de São Paulo, levantam tulipas de
chope de vinho. Lançado em 2004, o produto é um vinho
gaseificado, como espumante, tirado em chopeira, com
direito até a colarinho. Voltado para o público jovem e o
feminino, é uma bebida adocicada e leve. O trio posicionou
o vinho junto às cervejas nas gôndolas dos supermercados.
A publicidade e o marketing do produto seguem a cartilha
usada para vender as loiras geladas e o vinho também é
vendido em garrafas long neck, algo inédito no mundo

mente diferente no mercado, o chope de vinho, pareci-
do com um espumante, tirado na chopeira, com direito
até a colarinho. O empresário Vidal de Oliveira Cruz,
52 anos, tinha provado o chope de vinho durante uma
festa junina e, quando sua mulher, Eliane, quis abrir
um restaurante, ele achou que o produto seria
atrativo importante para a casa.

A boa receptividade o animou a comercializar o
chope de vinho em larga escala, coisa que ninguém
fazia ainda. Com a ajuda de dois sócios, Francisco
Danilo Garcia e Airton Mendes,ele tratou de aperfei-
çoar a fórmula. Cruz diz que foram necessários dois
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anos de pesquisa para chegar a um produto vencedor. Ho-
je, o Autêntico é comercializado tanto na versão de cho-
pe, tirado em chopeira, como em garrafas do tipo long
neck, como as de cerveja, uma inovação mundial. " Que-
remos criar um novo hábito de consumo entre jovens e
mulheres", diz Cruz. "Sabemos por pesquisas que os jo-
vens, na faixa dos 18 anos, abandonam os refrigerantes e
não conseguem migrar diretamente para a cerveja por-
òue a consideram amarga", afirma. "O Autêntico empla-
cou justamente porque é adocicado e leve."

Na opinião do empresário, brigar com os vinhos seria
uma estratégia suicida. Por isso, embora seja um vinho,
as embalagens e a propaganda lembram o mundo das
cervejas suadas. Até mesmo a disposição da versão long
neck nos supermercados é no corredor das cervejas.
" Quem consome chope de vinho não é aquele entendi-
do quê sente o buquê e tem todo um ritual para tirar a
rolha", diz, Cruz. "Os jovens não aceitam essa pompa e

acham que isso é coisa de gente velha."
A dupla de amigos Marcelo Ferraz e Caio Mes-
quita, donos da rede de restaurantes Wraps, de co-
mida light, também testou seus produtos junto a
potenciais consumidores, antes de montar o ne-
gócio. Formados em administração de empresas,

Ferraz aprofundou conhecimentos em marketing, na
Kellogg School, em Chicago, e Mesquita mergulhou >
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em finanças, na Columbia University, de Nova York. Nes-
te período, conheceram o wraps, uma massa de pão enro-

-iãda com recheios variados muito popular nos Estados Uni-
dos. Era algo que não havia no Brasil e os testes foram um
fiasco. "Simplesmente não agradou", diz Ferraz.

Com a ajuda de uma chef de cozinha, Carole Crema,
a dupla resolveu reinventá-lo. Em vez de comer o wraps
com á mão feito sanduíche, a exemplo dos americanos,
passaram a oferecê-lo no prato. Em lugar dos recheios
pesados, preferidos nos Estados Unidos, criaram mistu-
ras leves. Gorduras, óleos e frituras foram substituídos

"Para inovar, nossa
é sair da

mesa de trabalho"
por ingredientes saudáveis. A massa grossa deu lugar a
uma massa fina como papel. Do wraps original sobrou,
ao final, apenas o nome. Novos testes, com mais amigos,
deram o sinal verde para os empresários irem em fren-
te. Hoje, o negócio, fundado em 2003, transformou-se
numa rede com sete restaurantes, todos na capital pau-
lista. A oitava casa, já em construção, deverá funcionar
do outro lado do Atlântico, em Frankfurt, na Alemanha,
nos próximos meses. Um executivo alemão conheceu a
casa por acaso, gostou e negociou um licenciamento para
vender o wraps made in Brazil naquele país.

Ferraz e Mesquita também testam novas idéias na ges-
tão do negócio. No Wraps, a gorjeta é distribuída entre os
garçons conforme a avaliação individual de cada um e o
faturamento de cada restaurante, algo raro no mundo da
gastronomia. Controles gerenciais, de vendas e de esto-
ques seguem, segundo os sócios, modelos usados em em-
presas das áreas bancária, de aviação e de cartões de cré-
dito. O cliente, por sua vez, recebe a conta acompanhada
de um presente. Como a comida é leve e de fácil diges-
tão, ele ganha uma barra de cereais da marca Wraps para
comer no lanche da tarde, quando a fome apertar. Sobre-
mesas, saladas e bebidas são, também, criativas. Você já
experimentou tomar abacaxi com pimenta e papoula?

Como se vê, não é preciso ser uma grande empresa para
inovar. Nem fazer descobertas espetaculares. Com saga-
cidade para perceber novas demandas e disciplina para
colocar as suas idéias em prática, você tem boas chances
de ser bem sucedido. Mas deve estar consciente de que
nem todas as inovações dão certo. O importante é não ter
medo de errar e fazer tudo o que estiver ao seu alcance
para impregnar a sua empresa do espírito da inovação.
Ao menos, assim, você não vai ficar fora do jogo.
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