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Onome SRI International não signi-
fica nada para consumidores co-

muns. Mas o toque da organização,
um centro de pesquisas sem fins lu-
crativos, está em uma série de produ-
tos no dia-a-dia de quase todo mundo.
Você usa um mouse para navegar na
internet? Pois o primeiro mouse foi
criado e construído na década de 60
por uma equipe da SRI. Tem celular ou
TV de cristal líquido? As telas desses
aparelhos foram desenvolvidas lá. Já
ouviu falar em TV digital? A SRI de-
senvolveu o padrão americano. Foram
inventos da organização também uma
fibra sintética batizada de "músculo
artificial", uma cerâmica antiaderen-
te usada em fogões de limpeza fácil
e, mais recentemente, um programa
de computador chamado Terra Vision,

que processa fotos de satélites em ter-
ceira dimensão e mostra vistas aéreas
de qualquer ponto do planeta. É o
precursor do Google Earth.

Como foi possível que uma só or-
ganização criasse tantos produtos
inovadores, ao longo de tanto tem-
po e em tantas áreas
diferentes do co-
nhecimento? O
engenheiro Curtis
Carlson, executi-
vo-chefe da orga-
nização, diz que
a SRI acerta tanto
porque sabe como
inovar. A inovação,
segundo ele, não é
resultado de idéias
brilhantes surgidas
espontaneamente
na cabeça de pes-

Para ele, disciplina é essencial
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quisadores. "Inovação é um processo,
obtido por meio de disciplina e de
forma sistemática", diz Carlson.

O ponto central, segundo ele, é di-
ferenciar criatividade de inovação.
Criatividade, diz, é a capacidade de
gerar idéias. Inovação é a capacidade

de implementá-las.
Não depende da
inspiração súbita de
gênios, e sim de um
processo. Carlson e
o consultor de em-
presas William Wal-
mot descreveram o
modelo de trabalho
da SRI para gerar a
inovação em um li-
vro, Innovation: the
Five Disciplines for
Creating What Cos-
tumers Want (em



Equipes da SRI desenvolveram um precursor do Google Earth (à esq.),
criaram uma superfície antiaderente para fogões (acima) e fizeram o primeiro mouse (à d/r.)

uma tradução aproximada, Inovação:
as Cinco Lições para Criar o Que os
Consumidores Querem). O título en-
trou na lista dos livros de negócios mais
vendidos na Amazon. Carlson diz que
as empresas que aderirem a seu sistema
devem seguir os cinco pontos na ordem,
do primeiro para o último.

1) Distrair-se, jamais - Quem faz pes-
quisas sabe como é fácil se desviar do
objetivo predeterminado. Um obstáculo
mais difícil ou um desafio intelectual es-
timulante, e pronto: o trabalho perdeu o
foco. O resultado final poderá até ter va-
lor como ciência pura, mas ficará distante
da inovação de fato - aquela que gera
uma tecnologia capaz de virar produto e
transformar a vida das pessoas.

Carlson afirma que essa sugestão pare-
ce óbvia. Mas não é. "Num mundo que se
move cada vez mais rapi-
damente, o tempo de vida
dos produtos diminuiu",
diz. Uma prática simples e
eficiente para evitar o des-
vio de rumo, segundo ele,
é realizar reuniões com a
equipe para questionar o
que está sendo feito. As
perguntas básicas são:
qual diferença essa inova-
ção fará na vida do clien-
te? Ela está alinhada com as metas da
empresa? Se a resposta for não, corrija o
rumo já. Se não houver salvação, simples-
mente abandone a pesquisa.

2) Conveniência é o que importa - Alta
qualidade e preço baixo já não bastam
para tornar um produto competitivo. São
só pré-requisitos. Para se destacar, as em-
presas precisam de inovações que sejam
altamente convenientes para os consumi-

"Criatividade e
inovação não são
a mesma coisa.

Criatividade
é gerar idéias.

Inovação é saber
implementá-las"

dores. E precisam despertar nos clientes
desejos que eles nem suspeitam.

O mouse é um exemplo: quando foi
inventado, não havia demanda por um
dispositivo que tornasse mais convenien-
te o uso de computadores, até porque não
havia micro nem internet. O mouse criou
as condições para a explosão da rede e
tornou-se bom negócio - a SRI recebe
royalties a cada unidade produzida no
mundo. Carlson considera o iPod o caso
recente mais exemplar. "É uma nova ca-
tegoria de produto, que satisfaz uma série
de desejos dos consumidores: praticida-
de, simplicidade e emoção", diz.

3) Os apaixonados são os melhores -
Projetos inovadores não andam sozinhos
e não acontecem de forma orgânica. Para
andarem, segundo Carlson, é necessário
que eles tenham um líder designado.

E essa pessoa precisa ter
um perfil específico. Não
basta ser um pesquisador
talentoso nem um executi-
vo bem treinado. O princi-
pal, para Carlson, é que o
líder seja apaixonado pelo
projeto. "É o tipo de ação
que demanda total envol-
vimento e dedicação dos
envolvidos", afirma.

A lista de talentos ne-
cessários é longa. Como os resultados
podem demorar a aparecer, o líder
tem de ser capaz de motivar a equi-
pe por prazos longos. Precisa resolver
problemas cotidianos que interfiram
nas condições de trabalho e manter
ao mesmo tempo uma visão de longo
prazo. Não pode perder o controle dos
custos e tem de ser rápido para cons-
truir modelos de negócios. Há pessoas

que têm essas características por na-
tureza, mas Carlson diz que qualquer
um pode desenvolvê-las. "Podem ser
gerentes, técnicos e até mesmo gente
em começo de carreira", diz.

4) Criações são coletivas - Líderes não
criam sozinhos. "As melhores soluções
que encontramos no mercado passaram
pelas mãos de centenas e até milhares
de pessoas antes de ser lançadas", diz
Carlson. Os times mais bem-sucedidos,
segundo ele, são os que têm uma divisão
clara do trabalho. Cada um sabe a contri-
buição que pode dar às idéias do grupo e
à implementação do projeto. Carlson diz
que os pesquisadores deveriam atrair os
consumidores para o diálogo em algum
estágio da inovação. O Google, que põe
na rede versões beta de seus novos pro-
dutos, usa bem esse recurso.

5) Ordem unida - Toda a empresa deve
trabalhar alinhada, ou a inovação não
ocorre. Um exemplo em que a falta de
união resultou na perda de uma criação
importante é a saída de Steve Wozniak
da HP. "Ele deixou uma companhia que
amava porque eles não estavam interes-
sados em computadores pessoais", diz
Carlson. Ao sair, Wozniak ajudou a criar
a Apple. E foi inovador. •
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