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Nunca um modismo, mas sempre em voga ou não, a inovação é redescoberta como motor de
crescimento a cada seis anos aproximadamente. Não raro, porém, o furor inovador é seguido de
execução medíocre - e resultados anêmicos. Na rodada seguinte de corte de custos, a equipe de
inovação é silenciosamente dissolvida. Cada geração embarca na mesma busca frenética da
próxima novidade e enfrenta os mesmos desafios - a maioria resultante do conflito entre protege
fluxos de receita de atividades vitais para o sucesso no presente e investir em conceitos novos que
possam ser cruciais para o sucesso no futuro.  
 
Neste artigo, a professora da Harvard Business School Rosabeth Moss Kanter reflete sobre as
quatro grandes ondas de inovação que presenciou nos últimos 25 anos. Kanter descreve os erros
clássicos cometidos por empresas na avaliação de estratégias, processos, estruturas e
capacitação de inovação, ilustrando seus argumentos com uma série de casos reais  incluindo os
da AT&T Worldnet, Timberland e Ocean Spray. 
 
Um erro típico de estratégia é definir metas altas demais ou limitar o escopo de iniciativas de
inovação. Na década de 1990, por exemplo, a Quaker Oats estava tão ocupada com pequenos
ajustes à fórmula de produtos que perdeu oportunidades maiores na área de distribuição. Já um
erro comum de processo é tolher a inovação com controles rígidos - planejamento, orçamentos e
avaliações idênticos aos adotados em atividades correntes -, o que impede que as pessoas se
adaptem às circunstâncias. É preciso cuidado na hora de estruturar projetos incipientes ao lado de
atividades estabelecidas, diz Kanter, para evitar o choque de culturas ou de interesses - algo que a
Arrow Electronics viveu ao tentar criar projetos na internet. Por fim, subestimar o lado humano da
inovação, e nele subinvestir, é outro erro comum - e que ocorre, por exemplo, quando se transfere
um integrante de equipes de inovação a outro posto antes de concluída a missão. 
 
Kanter dá conselhos práticos para a empresa evitar essas ciladas.  
 
 
 
 
 
 
De tempos em tempos a inovação volta a ocupar o centro de estratégias
de crescimento. E, a cada ressurgimento, a empresa volta a cometer os
erros do passado. Veja como evitar tais ciladas. 
  
A inovação voltou ao topo da pauta empresarial. Jamais um modismo, mas sempre em voga ou
não, a inovação é redescoberta como um motor de crescimento a cada seis anos (a duração
aproximada de uma geração administrativa). Não raro, porém, o furor inovador é seguido de uma
execução medíocre - e de resultados anêmicos. Na rodada seguinte de corte de custos, a equipe
de inovação é silenciosamente desmantelada. Cada geração embarca na mesma busca frenética
da próxima novidade e enfrenta o mesmo desafio de superar entraves à inovação. Nos últimos 25
anos, conduzi pesquisas e prestei consultoria a empresas durante pelo menos quatro grandes
ondas de desafios competitivos que geraram uma busca generalizada de inovação. 
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A primeira foi a aurora da era da informação em fins da década de 1970 e começo da de 1980 -
era que criou novos setores e ameaçou aniquilar antigos. Empreendedores e empresas
estrangeiras foram ameaçar atores estabelecidos em seu próprio palco. A tecnologia da
informação começou a evoluir do pesado mainframe para um produto de mesa, voltado ao grande
público. Nos Estados Unidos, empresas como Apple Computer fizeram de garagens no Vale do
Silício o novo celeiro de artigos inovadores. A IBM imitaria o modelo da Apple ao criar o PC em
um cenário esquálido em Boca Raton, na Flórida, longe de muitas das amarras corporativas.
Produtos japoneses de alta qualidade, como o Walkman da Sony e automóveis da Toyota,
refletiam não só um bom design, mas também inovações no processo manufatureiro que levaram
grandes nomes da indústria americana a criar programas próprios para acelerar a geração de 
novas idéias. O conceito de "qualidade total" virou um culto. 
 
A segunda onda foi a pressão reestruturadora durante a febre de takeovers de fins da década de 
1980. Empresas tradicionais eram atacadas por firmas de participações interessadas em extrair o
valor de ativos subutilizados; "valor para o acionista" virou um grito de guerra. Na Europa, a
reestruturação foi associada à privatização de estatais, agora expostas à pressão do mercado de 
capitais. O software despontava como grande motor da inovação e o valor estratégico da TI era 
louvado; o sistema de reservas Sabre, da American Airlines, virou símbolo da inovação em 
processos que vingou como negócio independente. Surgiu, em empresas, um departamento de
novos projetos para garantir que a própria companhia tirasse proveito de suas idéias e invenções,
em vez de deixar que um titã como a Microsoft surgisse lá fora. Inovações financeiras causavam
furor: aquisição alavancada, management buyout, derivativos e outros tipos de engenharia
financeira, além de supermercados financeiros reunindo bancos e quase tudo o mais. A era da
reestruturação também primou por produtos que podiam ser instantaneamente globalizados. A
Gillette deu um exemplo: tendo contido uma tentativa de aquisição hostil em fins da década de
1980, a empresa lançou no começo da década de 1990 o sistema de barbear Excel - igual no
mundo todo, com uma única mensagem publicitária. 
 
A terceira onda foi a febre digital da década de 1990. A promessa (e ameaça) da World Wide Web
levou muitas empresas estabelecidas a apostar em modelos de negócios novos, radicais.
Empresas convencionais corriam risco de extinção; muitas correram a criar negócios na rede, em 
geral sem conexão com a atividade central da empresa - às vezes em conflito com ela. A atenção 
se voltou ao mercado de capitais, não ao público, e muitas enriqueceram sem lucro ou receita. A
AOL comprou a Time Warner, colocou seu nome na frente e, em vez de gerar inovação, só 
destruiu valor. 
 
A atual maré inovadora começou em um tom mais sóbrio devido ao colapso das pontocom e ao
comedimento trazido pela recessão mundial. Cientes dos limites de aquisições e céticas sobre o
furor tecnológico, muitas empresas retomaram o crescimento orgânico. Titãs que sobreviveram,
como General Electric e IBM, adotaram a inovação como mantra. A GE assumiu o compromisso
de crescer ao ritmo de dois dígitos só com o que já tem. Já a IBM busca a inovação com a
solução de problemas sociais complexos que exigem - e exibem - suas tecnologias. Um bom
exemplo é o World Community Grid, projeto sem fins lucrativos criado pela IBM para reunir a
capacidade ociosa de computadores de diversos parceiros e dar a pesquisadores da Aids e
outros cientistas o poder de trabalhar com altíssimos volumes de dados. No centro da nova onda
estão artigos novos que dão ao usuário novos recursos e nova funcionalidade para satisfazer
necessidades emergentes. Suplantados temporariamente por outras obsessões, clientes e
mercados de consumo voltaram ao centro do palco. O que se busca são novas categorias para
enriquecer a atividade existente - e não empreendimentos novos que lancem a empresa em um
curso totalmente distinto. Entre as inovações dessa era estão o iPod, da Apple, e o escovão 
Swiffer, da Procter & Gamble.  
 
Cada onda trouxe novos conceitos. A ascensão da biotecnologia, caracterizada por complexos
pactos de licenciamento, ajudou, por exemplo, a legitimar a tese de que empresas estabelecidas
poderiam terceirizar a P&D e aprender com parceiros, ou que fabricantes de bens de consumo
poderiam recorrer a celeiros externos de idéias, e não só aos próprios laboratórios, para inventar
coisas novas. A abordagem à inovação reflete, ainda, mudanças em condições econômicas e
fatos geopolíticos. E, naturalmente, a inovação cobriu um amplo espectro, incluindo tecnologias,
bens, processos e empreendimentos inteiros - cada qual com requisitos próprios. 
 
Apesar das mudanças de cenário e das diferenças entre cada tipo de inovação, toda onda de
entusiasmo enfrentou dilemas parecidos. A maioria deles nasce do conflito entre proteger fluxos
de receita de atividades correntes vitais para o sucesso no presente e investir em conceitos novos
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que possam ser cruciais para o sucesso no futuro. Essa tensão é exacerbada por um fenômeno
há muito conhecido: inovações importantes costumam surgir fora do setor e além das fronteiras 
de atores estabelecidos, criando pressão extra para que uma empresa tenha, sem demora, a
próxima grande idéia. Daí o surgimento de um vasto manancial de informação sobre dilemas da
inovação. 
 
Livros como Vencendo a Crise, de Tom Peters e Bob Waterman, The Change Masters, de minha
autoria, e Intrapreneuring, de Gifford Pinchot, deram suporte à onda inovadora da década de 1980 
ao destacar a importância de livrar potenciais inovadores de amarras burocráticas para que
pudessem investir em suas idéias. A isso se seguiu uma leva de obras em torno da dificuldade de
investigar o novo enquanto se explora o velho, tese refletida no grito por empresas ambidestras
dado por Michael Tushman e Charles O'Reilly em Winning Through Innovation; em minha obra
sobre gestão do conflito entre a possante corrente central da empresa e novos fluxos, ainda
frágeis, gerados por equipes de inovação (Quando os Gigantes Aprendem a Dançar); e na tese
de Clayton Christensen, mais recente, de que ouvir a clientela atual pode inibir a inovação 
revolucionária (O Dilema da Inovação). 
 
Mas, apesar de toda a pesquisa e toda a literatura, ainda vejo, em executivos, a mesma falta de
coragem ou conhecimento que minou ondas anteriores de inovação. Todos dizem querer mais
inovação, só para perguntar: "Quem mais está inovando?" Dizem buscar coisas novas, mas 
rechaçam toda idéia que ouvem. E, reiteradamente, a empresa comete o mesmo erro de suas
antecessoras. Um artigo do professor da Harvard Business School Malcolm Salter e colegas
publicado em 1983 na HBR ("When Corporate Venture Capital Doesn't Work") trazia alertas
comumente ignorados por empresas sobre os mesmíssimos dilemas hoje enfrentados: com
notáveis exceções, caso da Intel e da Reuters, departamentos de projetos de risco de empresas
raramente geram um valor considerável para a atividade central. 
 
É inevitável que a memória histórica se apague - mas não que esqueçamos as lições. Eis uma
oportunidade de rememorar parte do conhecimento sobre ciladas da inovação e saber como
evitá-las. 
 
Erros de estratégia: obstáculos muito altos, escopo muito estreito 
 
A possibilidade de cobrar mais e obter margens maiores leva executivos a buscar inovações de
alto sucesso - o próximo iPod, o próximo Viagra, o próximo Sistema Toyota de Produção. No
processo, gastam altos recursos, embora o grande sucesso seja raro e imprevisível. Nessa busca
pelo estrondoso, muitos acabam rejeitando oportunidades que a princípio soam modestas demais.
Já quem não está envolvido em grandes projetos fica se sentindo marginalizado. 
 
Durante anos, grandes fabricantes de bens de consumo engavetaram idéias incapazes de gerar 
uma receita de centenas de milhões de dólares no prazo de dois anos. Isso inibiu o investimento 
em tudo o que não podia ser testado e mensurado com a pesquisa convencional de mercado, ou
que não emanara da experiência adquirida, em favor de idéias próximas da prática atual - e 
raramente inovadoras. Nas décadas de 1980 e 1990, gigantes como Pillsbury, Quaker Oats e até 
Procter & Gamble (grande inovadora atualmente) eram vulneráveis a empresas menores capazes
de lançar com rapidez novos produtos e, com isso, roubar mercado das grandes. A P&G sentiu,
por exemplo, não ter lançado antes de uma rival um novo produto para limpeza de vasos
sanitários, embora seus laboratórios tivessem produzido algo similar. Por sair à frente, a rival
ganhou o domínio do mercado. A Pillsbury e a Quaker também perderam a corrida para levar 
coisas novas ao mercado e, com um desempenho insatisfatório, acabaram adquiridas.  
 
Braço de revistas da Time Warner, a Time Incorporated foi, durante muito tempo, lenta em lançar
novas revistas, pois a direção queria que todo projeto tivesse o potencial de virar uma People ou
uma Sports Illustrated, dois dos lendários sucessos do grupo. No período que antecedeu a posse
no comando de Don Logan, em 1992, não foi criada quase nenhuma revista nova. Quando o novo
chefe instaurou uma estratégia distinta no grupo, a Time criou (ou comprou) cerca de cem títulos,
o que aumentou radicalmente a receita, o fluxo de caixa e o lucro da empresa. Nem toda revista
emplacou, mas a Time aprendeu o que todo inovador de sucesso sabe: para registrar mais
acertos, é preciso estar disposto a cometer mais erros. 
 
Um erro correlato é agir como se só produtos contassem - embora idéias novas, transformadoras,
possam vir de uma série de áreas, como produção e marketing. Uma indústria têxtil especializada
em tecidos de trama complicada tinha um velho problema: o rompimento dos fios durante a
produção, o que se refletia no custo do produto e acabava sendo uma desvantagem competitiva.
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Enquanto isso, a cúpula da tecelagem seguia aferrada à busca de grandes inovações em 
produtos, como tecidos totalmente novos. Um novo executivo, para quem a busca da inovação 
era da alçada de todo funcionário, foi contratado. Depois de uma reunião para discutir a
necessidade de mudança, um velho funcionário da produção, que entrara jovem na empresa e
seguia falando com um forte sotaque de imigrante, abordou o executivo com uma saída para
solucionar o problema dos fios. A solução foi testada, e funcionou. Quando perguntaram quanto
tempo atrás ele tivera a idéia, o operário respondeu: "Trinta e dois anos". 
 
Algo parecido ocorreu na Quaker Oats na década de 1990. Ocupada demais com pequenos
ajustes à fórmula dos produtos, a empresa perdeu diversas oportunidades em áreas como a
distribuição - para tirar proveito, digamos, dos estabelecimentos menores, voltados à saúde, onde 
era vendida a Snapple, bebida que a empresa adquirira. Já a fabricante de sucos Ocean Spray 
atacou na área de embalagens e bateu as maiores americanas do setor de sucos (grupo que
então incluía P&G e Coca-Cola) ao obter exclusividade por 18 meses no lançamento das
embalagens de papelão da Tetra Pak nos EUA. A Ocean Spray tinha uma estratégia de inovação 
mais eclética do que a das rivais - o que incluía fóruns de idéias para explorar inovações em
qualquer arena, abertos à participação de qualquer funcionário. A embalagem de papel foi um
sucesso instantâneo com a criançada (e os pais que preparavam a lancheira) e a fatia de
mercado da Ocean Spray disparou. 
 
Em seus primórdios, a indústria automobilística americana ganhou uma grande inovação de seu
braço financeiro: o crédito ao consumidor abriu o mercado de massa a produtos que até então só 
os ricos podiam comprar. Uma revolução da Intel foi no marketing: tratar o chip de computador
como uma batata chips. Empresa de tecnologia, a Intel poderia ter deixado a inovação a cargo da
equipe de R&D. Mas, ao propagandear um componente diretamente para o usuário final, a Intel
ganhou enorme força junto a fabricantes de computadores, que não tinham muita escolha senão 
colocar o rótulo Intel Inside em seus aparelhos. 
 
A mexicana Cemex, uma multinacional do cimento, foi outra a disseminar o brainstorming para
gerar inovações que abrissem novas fontes de valor para um produto que facilmente podia virar
uma commodity. Essas inovações incluíam sacos de cimento com a marca e tecnologias que 
viabilizavam a entrega do produto aos clientes com a rapidez com que se entrega uma pizza. No
caso da P&G, embora a atenção se volte à novidade de produtos como o escovão Swiffer e o
Crest Whitestrips, suas inovações em novas mídias, como websites interativos para as novelas
que patrocina, podem se provar ainda mais valiosas para o futuro da empresa. 
 
Quando a empresa é centrada demais em produtos e afoita demais em gerar receita, pode surgir
outro problema: a dissipação da energia inovadora por uma série de diminutos projetos de mera
imitação em busca de ganhos imediatos. No longo prazo, um projeto desses pode acabar
elevando custos. Embora o desestímulo a pequenas vitórias possa resultar na perda de
oportunidades, um número excessivo de projetos triviais demais seria como lançar sementes em
solo pedregoso: a semente pode até brotar, mas não lança raízes e não se converte em algo útil.
Quando novas idéias se limitam a variações modestas no produto, em vez de inovações de
destaque, a proliferação resultante pode diluir a marca, confundir o público e elevar a
complexidade operacional - como quando a empresa lança o mesmo biscoito em uma dezena de
tamanhos e sabores em vez de criar um produto novo, problema que a Kraft hoje enfrenta 
 
Erros de processo: controles muito rígidos  
 
Outro grupo de erros clássicos está ligado a processos ou, mais especificamente, ao impulso de
tolher a inovação com controles rígidos: planejamento, orçamentos e avaliações idênticos aos
adotados em atividades correntes. A incerteza inerente à inovação torna inevitáveis desvios ou
mudanças de rota inesperadas. A novata Ocean Spray só abraçou a embalagem de papel antes 
das grandes produtoras americanas de suco porque estas últimas já tinham fechado o orçamento 
do ano e precisavam criar um comitê para avaliar a nova embalagem antes de tomar uma decisão 
que fugisse a seus planos. 
 
A AlliedSignal (hoje Honeywell) partiu, em 2000, para a busca de produtos e serviços fundados na 
internet com o uso de processos típicos de planejamento estratégico e orçamentação - e por meio
de divisões de negócios existentes. O presidente pediu que cada divisão desse idéias para
inovações ligadas à internet na avaliação trimestral do orçamento. Embora classificados como 
prioridade, tais projetos estavam sujeitos às mesmas métricas financeiras aplicadas a negócios
estabelecidos. Não havia verba adicional para o investimento. Para custear a inovação, um gestor
tinha de economizar ou transferir fundos internamente. O resultado foram versões recicladas de
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idéias já em circulação. 
 
Avaliações de desempenho, e métricas correlatas, são outra zona de risco para a inovação. Uma
empresa estabelecida quer planos, mas quer ainda que todo gerente respeite esses planos. Em
geral, premia o indivíduo por seguir à risca o compromisso assumido e desencoraja mudanças -
ainda que justificadas pelas circunstâncias. Em uma grande empresa do setor de defesa, o
pessoal recebia nota baixa por não cumprir exatamente o que tinha prometido, ainda que fizesse
algo melhor - o que levou as pessoas a prometerem menos do que podiam, reduzindo as
aspirações de todos e afugentando a inovação. 
 
No começo da década de 1990 o Bank of Boston (hoje parte do Bank of America) criou um grupo
de inovação - o First Community Bank (FCB), primeira grande iniciativa voltada a mercados de
baixa renda. O FCB penou para convencer gerentes do braço tradicional de operações do Bank of
Boston de que métricas típicas de desempenho, como duração de transações e rentabilidade por
cliente, não serviam para o novo mercado - que exigia, entre outras coisas, a educação do cliente
- ou um novo projeto ainda carente de investimento. Os gerentes tradicionais achavam que
agências de "fraco desempenho" deveriam ser fechadas. Para salvar a inovação, os líderes do
FCB inventaram novas métricas, fundadas na satisfação e na lealdade de clientes, e acharam
maneiras originais de mostrar resultados (por grupos de agências, digamos). O projeto acabou se
provando rentável e importante para a matriz do banco em sua posterior campanha de aquisições.
 
Erros de estrutura: conexões muito frouxas, divisões muito acentuadas 
 
Embora submeter projetos incipientes a processos idênticos aos de atividades estabelecidas seja
arriscado, é preciso cuidado na hora de estruturar as duas operações, para evitar o choque de 
culturas ou de interesses. 
 
A abordagem mais radical é criar uma divisão separada da operação convencional - mas ainda a
serviço da base à qual pertence. Foi a lógica por trás da criação da Saturn como uma subsidiária
autônoma da General Motors. Nela, as normas da GM não valiam e a equipe era incentivada a 
inovar em todo aspecto de concepção, produção, marketing e venda de veículos, e até do serviço 
ao cliente. A esperança era que as melhores idéias fossem aproveitadas pela empresa-mãe. Só 
que, depois de uma estréia triunfal, a Saturn acabou reintegrada à GM, e muitas de suas 
inovações evaporaram. 
 
No tempo que a Saturn levou para pegar embalo, a Toyota - que prefere o avanço contínuo a
iniciativas estrondosas ou da estaca zero como a Saturn - seguia à frente da GM em qualidade,
satisfação do cliente e crescimento no mercado. Na mesma veia, as charter schools americanas
saíram do jugo do sistema de ensino público para poder inovar e servir de modelo para uma
educação melhor. Mas, embora tenham adotado muitas inovações, como a permanência maior do 
aluno na escola e um currículo focado, há poucos indícios de que tenham estimulado mudanças
no restante do sistema de ensino local. 
 
Nos dois casos, o problema pode ser a fraca conexão entre a iniciativa nova e a tradicional. Aliás,
quando as pessoas atuam em silos, a empresa pode deixar passar a oportunidade de inovar.
Inovações que mudam o mercado em geral abrangem vários canais estabelecidos ou reúnem, de 
um novo jeito, recursos já existentes. A CBS já foi a maior emissora de TV do mundo e dona da 
maior gravadora de discos do mundo, mas perdeu para a MTV a chance de inventar o videoclipe.
Em fins da década de 1990, a Gillette tinha uma divisão de escovas de dentes (Oral B), uma de
aparelhos eletrônicos (Braun) e uma de pilhas (Duracell), mas nem assim foi a primeira a lançar
uma escova de dentes a pilha. 
 
A probabilidade de que a empresa ignore ou iniba a inovação é maior quando a inovação 
potencial envolve o domínio de distintos setores ou de distintas tecnologias. Gerentes em
organizações estabelecidas talvez não entendam a natureza da nova idéia - ou se sintam
ameaçados por ela.  
 
A AT&T Worldnet, divisão de acesso à internet da célebre operadora americana de telefonia de
longa distância, enfrentou essa combinação letal na década de 1990. Gerentes de braços
tradicionais do grupo - tanto voltados ao grande público como a empresas - participaram de uma
série de debates para decidir se a Worldnet seria uma divisão isolada, com P&L própria, ou uma
parte dos braços existentes voltada sobretudo ao grande público. Embora resistissem a abrir mão 
de algo, os gerentes dessa área acabaram aceitando uma certa separação para proteger o novo
projeto do fardo da burocracia e impedir sua comparação com atividades mais maduras, que já 
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geravam fluxo de caixa considerável em vez de exigir investimentos. Não se inquietavam muito, 
pois achavam que uma provedora de internet jamais viria a gerar receita e lucros consideráveis. 
 
Mas a Worldnet pegou embalo e começou a atrair mais atenção. O pessoal de serviços ao grande 
público passou a ver a possível incursão da nova divisão na telefonia VoIP (voice over internet
protocol) como uma ameaça que talvez canibalizasse suas atividades. Gerentes daquela área
tomaram o controle da Worldnet e decidiram asfixiá-la. Usaram a plataforma para a venda de
serviços de longa distância convencionais e passaram a aplicar ao braço de internet métricas
iguais às usadas para a telefonia de longa distância. De cara, a definição de preços deu
problemas. Os serviços da Worldnet tinham preço baixo para alimentar o crescimento e gerar os
efeitos de escala e rede de um grande volume de assinantes. Como a divisão tradicional não 
queria arcar com perdas em nenhuma operação, aumentou os preços, estancando o crescimento
da Worldnet. Com isso, os gerentes da área podiam tratar a Worldnet como um negócio banal, de
crescimento lento, indigno de altos investimentos. Não alocaram recursos suficientes para
desenvolver o acesso à internet e a tecnologia de VoIP, tolhendo importantes inovações em
telecomunicações nas quais a AT&T poderia ter sido pioneira.  
 
Choques culturais exacerbaram a tensão na AT&T. Gerentes tradicionais eram veteranos do
sistema Bell. Já o grupo de internet trouxe profissionais de fora, especialistas em tecnologia que
falavam a língua da computação, não da telefonia. 
 
Ainda que um novo projeto seja integrado a uma operação existente, o choque de culturas vira
uma luta de classes se há duas categorias de cidadãos na empresa: aqueles que só se divertem
e aqueles que só geram receita. O pessoal de inovação, seja uma equipe de P&D ou uma divisão 
de novos empreendimentos, é identificado como a semente do futuro. Estão livres das normas e
de exigências de receita e podem explorar idéias que ainda não funcionam. Já os colegas
obedecem às regras, satisfazem as exigências e geram caixa - sentindo-se um bando de caxias e
às vezes ouvindo que são dinossauros cujo modelo de negócios em breve ficará obsoleto.  
 
No começo da década de 2000 um projeto da Arrow Electronics ligado à internet, o Arrow.com, foi 
instalado no mesmo local da força de vendas tradicional. Em comum, não tinham mais nada. O
grupo de internet tinha gente recém-contratada, em geral jovem, com outra formação, diferente 
até no jeito de se vestir. Comprou móveis confortáveis e instalou, a um alto custo, uma nova
cozinha - justificada, diziam, pelo fato de que a nova equipe trabalhava 24 horas por dia, todos os
dias. A força de vendas tradicional, já inquieta com a ameaça que a venda via internet
representava para as comissões e agora ciente do estado precário de suas instalações, não 
escondeu a ira. A relação entre ambas degenerou a tal ponto que foi preciso erguer uma parede
para separar as duas alas do edifício. As duas equipes perderam tempo brigando, pondo em risco
a relação com a clientela ao disputar os mesmos clientes - afinal, o Arrow.com era só outro canal
de distribuição. Foi preciso o presidente intervir e buscar estruturas para conectar os dois grupos. 
 
Erros de capacitação: liderança muito fraca, comunicação muito precária
 
Subestimar o lado humano da inovação, e nele subinvestir, é outro erro comum. Com freqüência
altos gerentes instalam no comando gente com a maior capacitação técnica, e não os melhores
líderes. Essa chefia de orientação técnica, por sua vez, erroneamente supõe que uma idéia falará 
por si se tiver valor, descuidando da comunicação externa. Ou, então, prioriza tarefas em vez de
relacionamentos, perdendo a chance de melhorar a química da equipe - algo necessário para
converter conceitos subdesenvolvidos em inovações úteis. 
 
Um grupo montado sem atenção a habilidades interpessoais tem dificuldade para adotar metas
coletivas, tirar proveito do traquejo distinto que cada membro aporta ou manter uma comunicação 
boa o bastante para partilhar o conhecimento tácito que está por tomar forma e que é difícil de 
documentar enquanto a inovação ainda se desenvolve. Leva tempo para surgir, entre integrantes
da equipe, a confiança e a troca que conduzem a grandes idéias. Pesquisadores do MIT
revelaram que membros de uma equipe de P&D só são realmente produtivos depois de dois anos
a bordo, no mínimo. A certa altura, a Pillsbury notou que gastava em média de 24 a 26 meses
para levar a idéia de um novo produto ao mercado com sucesso, mas um indivíduo permanecia
em média 18 meses em uma equipe de produtos. Não admira que a empresa vinha comendo
poeira na inovação. 
 
Mudanças na composição de equipes resultantes de normas da empresa ligadas à freqüência
com que indivíduos avançam na carreira podem tornar difícil, para novos projetos, enfrentar certos
desafios - e levar a equipe a adotar soluções rápidas, fáceis, convencionais. Na década de 1980,
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na Honeywell, líderes de equipes de novos projetos costumavam ser promovidos a outros postos
antes de concluída a missão. Já que uma oferta dessas não permitia negociação e o salário era 
ligado ao volume de ativos sob controle do líder (volume pequeno em novos projetos), e não à 
dificuldade do serviço, até inovadores dedicados aceitavam abandonar seus projetos no meio do
caminho. A Honeywell minava o próprio esforço de inovação. Embora uma análise das razões do 
insucesso de novos projetos tenha revelado o problema, o viés tecnológico tornava difícil, para os
gerentes da velha guarda, entender o valor do entrosamento e da continuidade da equipe. 
 
O esforço inovador também perde força quando a comunicação e a busca de relacionamentos
fora da equipe são negligenciados. Em fins da década de 1990, quando vivia uma fase difícil, a
Gap Incorporated montou vários projetos transfuncionais para buscar inovações em produtos,
idéias de varejo e operações. Certas equipes rapidamente se fecharam para os demais - até para
os antigos colegas. Ao deixar de explorar idéias alheias, geraram sugestões medíocres; e ao
deixar de manter os colegas informados, não conseguiram obter apoio nem para as propostas
mais inócuas.  
 
Para que seus conceitos vinguem, o inovador não pode atuar em isolamento. Precisa montar uma
coalizão de partidários que garantam proteção para o projeto, saiam em sua defesa em reuniões
das quais ele, o inovador, não participa ou promova a inovação embriônica nas etapas posteriores
de difusão e uso. Para criar as bases para a boa acolhida de uma inovação, a equipe deve ser
capaz de apresentar algo radical de um jeito que todos entendam e amortecer o impacto de
inovações de ruptura com a garantia de que tal ruptura será administrável. Quando um
especialista confunde a platéia em vez de esclarecer as coisas, o apoio se vai - e dizer "não" é 
sempre mais fácil do que "sim". Equipes que trabalham em segredo e ao final apresentam uma
idéia já acabada enfrentam objeções inesperadas, que às vezes matam o projeto. 
 
Esse descuido com o relacionamento e a comunicação com gestores de outras áreas condenou
ao fracasso uma linha promissora da Timberland, a TravelGear. Criada por uma equipe de P&D
batizada de Invention Factory e desvinculada da operação central da empresa, a linha TravelGear
permitia à pessoa viajar com apenas um par de sapatos e acrescentar ou subtrair componentes
dependendo da atividade. O conceito ganhou um prêmio de criação da BusinessWeek em 2005. 
Só que nem toda equipe da empresa fora incluída nos projetos da Invention Factory e a força de
vendas tradicional se recusou a vender os produtos TravelGear. 
 
Em comparação, o sucesso do médico Craig Feied na criação de uma rede digital de ponta para o
Washington Hospital Center e sua controladora (MedStar Health) foi testemunho do investimento
no fator humano. Uma pequena equipe de programadores criou um sistema de informação de
fácil uso no setor de emergências - e não no departamento de TI -, o que já garantiu a
proximidade com os usuários. Feied e outro médico, Mark Smith, fizeram questão de atuar em
vários comitês do hospital para ter uma base ampla de contatos. Seu investimento no pessoal e
sua contribuição para metas comuns da instituição tiveram efeito positivo: os atos de Feied e
Smith ajudaram a gerar um boca a boca positivo e a garantir o suporte de outros departamentos
para o sistema de informação (hoje chamado de Azyxxi), algo que veio poupar tempo e vidas. 
 
O clima da interação dentro de um grupo de inovação é determinado pelo clima das relações fora
dele. Uma cultura negativa, em vez de positiva, pode custar caro para a empresa. O intervalo de
meados a fins da década de 1990 foi um período difícil para a Seagate Technology. A empresa,
grande fabricante de disco rígido para microcomputadores, tinha sete centros de design distintos
atuando na inovação. Apesar disso, tinha a menor produtividade de P&D do setor, pois em vez de
cooperar esses centros competiam entre si. Tentativas de entrosamento só levavam as pessoas a
defender os próprios grupos, em vez de achar um terreno comum. Engenheiros e gerentes da
Seagate não tinham regras positivas para a interação. Pior, tinham o contrário - incluindo um 
prêmio pela pior conduta para quem gritava em reuniões de executivos. A falta de inovação em 
produtos e processos se refletia na perda de participação de mercado, em clientes insatisfeitos e
na receita em queda. Com as vendas de micros definhando e a base de clientes evaporando, a
Seagate corria o risco de virar uma fabricante de commodities em um cenário tecnológico
cambiante. 
 
Com um novo presidente (Steve Luczo) e um novo diretor de operações (Bill Watkins) atuando em
parceria, a Seagate adotou novas normas de tratamento entre o pessoal - partindo da equipe 
executiva. Essa conscientização maior levou a um processo sistêmico para formação e condução 
de "equipes centrais" (grupos de inovação transfuncionais). O pessoal recebeu orientação sobre
métodos de formação de equipes em programas de treinamento convencionais e em aventuras ao
ar livre em lugares como a Nova Zelândia. Para liderar as equipes centrais, a Seagate deu
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preferência a indivíduos notórios pela capacidade de forjar relações sólidas, e não a gente de 
qualificação técnica maior. Diferentemente dos grupos conflitantes reunidos durante a fase de
declínio, as equipes centrais geraram inovações incríveis em processos e produtos - inovações
que devolveram à empresa a liderança do mercado. A nova Seagate conseguiu criar inovações
embutidas em uma série de novos aparelhos eletrônicos, como iPods e celulares. 
 
 

Veja: As lições da inovação 
 
  
Soluções para inovar 
 
Conforme descrito, a busca de idéias, produtos e serviços inovadores pode sair dos trilhos de
várias maneiras. Por sorte, a história também mostra como se dá o triunfo da inovação. A
expressão "empreendedorismo corporativo" não precisa ser uma contradição em termos. Eis
quatro maneiras de acertar. 
 
Solução de estratégia: ampliar a busca, ampliar o escopo. É possível criar uma estratégia de
inovação que funcione nos três níveis daquilo que chamo de "pirâmide da inovação" e que inclui,
no topo, um punhado de grandes apostas que apontam para um rumo claro no futuro e recebem o
grosso do investimento; uma carteira de idéias promissoras de médio alcance exploradas, criadas
e testadas por equipes dedicadas; e uma base ampla de idéias em estágio inicial ou inovações
graduais que permitem o aprimoramento contínuo. Nessa pirâmide a influência flui de cima para
baixo, com grandes apostas estimulando conquistas menores no mesmo sentido. Mas o fluxo
pode se inverter, pois uma grande inovação às vezes começa com pequenos ajustes - como no
notório surgimento, por acaso, dos adesivos Post-it Notes, da 3M.  
 
Pensar na inovação à luz dessa pirâmide ajuda altos gerentes a avaliar iniciativas em curso, a
fazer ajustes à medida que uma idéia prova seu valor e pede mais suporte e a garantir que haja
atividade em todos os níveis. Uma cultura de inovação cresce quando todos contribuem.
Enquanto grupos dedicados atuam em grandes projetos e equipes temporárias exploram idéias
de alcance médio, o restante da empresa é convocado a dar idéias. Todo funcionário pode ser um
potencial "olheiro" e iniciador de projetos, como vem provando a IBM. Em julho passado a
empresa realizou na web um certo InnovationJam. Em três dias cerca de 140 mil funcionários e
clientes - representando 104 países - sugeriram e deram nota a cerca de 37 mil idéias, gerando
um vasto manancial de idéias brutas, algumas grandes, a maioria pequena. Aliás, é mais provável
que a empresa tenha grandes idéias se tiver um amplo esquema de triagem de pequenas
sugestões. Um dos segredos do sucesso de empresas com altos índices de inovação é, 
simplesmente, testar mais idéias.  
 
A Gillette adotou essa pirâmide como parte de uma campanha para acelerar a inovação em 2003
e 2004. O resultado foi um fluxo de inovações em todo setor e divisão - o que aumentou a receita
e os lucros. Entre as novidades estava a escova de dentes a pilha; novos conceitos nos
laboratórios de P&D (como um sistema de barbear lançado em 2006, o Fusion, com cinco lâminas
e também a pilha); campanhas inovadoras de marketing que neutralizaram a concorrência, como 
a do Mach3Turbo, que ofuscou a estréia do sistema Quattro, da Schick; e novas tecnologias no
RH. Na primeira feira de inovação da Gillette, em março de 2004, cada divisão exibiu as melhores
idéias do ano de um jeito criativo. O departamento jurídico promoveu o novo curso de ética online
com uma brincadeira:  istribuiu passes de "saída livre da prisão", como no Banco Imobiliário.
Convencer o jurídico a abraçar a inovação foi uma vitória para uma empresa na qual um inovador
precisa de ajuda para acelerar o registro de patentes, digamos, ou superar entraves
regulamentares. 
 
Uma estratégia que inclua inovações incrementais e avanços contínuos pode ajudar a liberar
mentes por toda a empresa, deixando todos mais abertos à mudança quando grandes revoluções
ocorrerem. 
 
Solução de processo: flexibilizar planejamento e sistemas de controle. Uma saída para que
a inovação floresça fora do ciclo normal de planejamento é reservar fundos especificamente para
oportunidades inesperadas. Com isso, idéias promissoras não precisam aguardar o próximo ciclo
de orçamentação e inovadores não precisam implorar por fundos junto a gerentes de atividades
convencionais julgados à luz de receitas e lucros correntes. De meados a fins da década de 1990,
uma gestão autocrática e controles rígidos levaram a BBC a inovar menos e, logo, a perder parte
do público. O orçamento era justo e, uma vez definido, os gastos eram confinados a categorias
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previamente determinadas. Em 2000, um novo presidente e seu diretor-financeiro afrouxaram as 
regras e passaram a separar recursos para respaldar propostas de inovação, deixando claro que
a burocracia não deveria inibir a criatividade. A série de maior sucesso da BBC em décadas, a
comédia The Office, foi um acidente - viabilizado quando um funcionário novo resolveu usar a 
verba originalmente destinada a um filme de treinamento interno para realizar o piloto. 
 
A IBM está inserindo tal flexibilidade diretamente em sua infra-estrutura. A empresa criou um 
fundo de US$ 100 milhões para explorar, fora dos processos normais de planejamento e de
orçamentação, as melhores idéias surgidas no projeto InnovationJam. Tudo isso para que brotem
idéias a partir da base. "Ninguém nunca reuniu um grupo tão global e diversificado de líderes de
idéias (.) para discutir as questões e oportunidades mais prementes de nossos dias", diz Nick
Donofrio, vice-presidente-executivo de inovação e tecnologia da IBM. "Há empresas literalmente 
batendo à nossa porta e dizendo: 'Mostrem suas maiores e melhores idéias, e trabalhemos juntos 
para torná-las realidade'. É uma oportunidade de ouro para criarmos mercados e parcerias
totalmente inéditos." 
 
Além de pedir outro modelo de financiamento e parcerias distintas de desenvolvimento, o
processo de inovação precisa ser isento de certas exigências corporativas. Afinal, há muita
diferença entre uma atividade estabelecida e um novo empreendimento. O fato de que uma
inovação pode evoluir rapidamente com a realização de protótipos - aprendizado por meio de
testes rápidos - talvez signifique que limiares para condução de análises e liberação de novas
verbas seriam atingidos com mais rapidez do que em operações estabelecidas, seguindo o ritmo
do projeto em vez de um calendário fixo, trimestral ou anual. Já outros tipos de projeto podem
pedir mais paciência - quando, por exemplo, um grupo de inovação encontra obstáculos
inesperados e precisa repensar o modelo. O segredo é um tratamento flexível, customizado. 
 
Solução de estrutura: promover contato maior entre inovadores e atividades tradicionais.
Ao mesmo tempo que solta as rédeas para não sufocar a inovação, a empresa deve estreitar os
vínculos humanos entre o pessoal dedicado à inovação e gente espalhada pelo resto da empresa.
É preciso haver, regularmente, diálogos produtivos entre inovadores e gerentes de operações
tradicionais. A lista de atribuições de equipes de inovação deveria incluir a comunicação externa -
e altos líderes deveriam promover discussões para incentivar o respeito mútuo em vez do conflito
e do antagonismo. Essas conversas devem ter como meta o aprendizado mútuo, para minimizar a
canibalização e maximizar a eficaz reintegração de inovações que evoluem para novos negócios.
Além de reuniões formais, a empresa pode facilitar papos informais - como fez a Steelcase ao
erguer um centro de design que obrigava as pessoas a cruzar umas com as outras - ou identificar
gente que lidera redes transdivisionais informais e incentivar tais iniciativas de promoção de
vínculos. 
 
Um grupo de inovação pode ser informado logo de cara de que deverá contribuir para a atividade 
central da empresa ao mesmo tempo em que busca inovações maiores para abrir novas frentes
de atuação. Essa atribuição pode ser formalizada e reforçada por relações sobrepostas - seja com 
o rodízio de representantes de áreas tradicionais por grupos de inovação ou com comitês 
assessores monitorando iniciativas de inovação. Depois do fracasso de sua primeira grande idéia,
a Invention Factory da Timberland aprendeu a trabalhar em sintonia com equipes tradicionais para
satisfazer necessidades de inovação imediatas, como calçados recreativos forrados com o
material chamado SmartWool, e buscar revoluções radicais. O grupo de novos produtos da Turner
Broadcasting mescla projetos distintos: desenvolvimentos isolados, avanços em canais
existentes, parcerias externas e investimentos de capital de risco. A PNC Financial Services
Group há pouco criou um grupo de novos produtos para supervisionar iniciativas em áreas
convencionais, como ajustes em preços e produtos, e motores de crescimento em novas esferas,
incluindo serviços respaldados por tecnologia e atividades de back-office para fundos de
investimento. A venda de produtos novos na empresa subiu 21% em 2005, respondendo por 46%
de todas as vendas. 
 
Estruturas organizacionais flexíveis, que congregam equipes de distintos setores ou disciplinas
em torno de soluções, podem facilitar boas conexões. O conglomerado de mídia Publicis tem
equipes de "comunicação holística" com gente de todas as agências de publicidade do grupo
(Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Publicis Worldwide e outras) e equipes de tecnologia voltadas a
clientes e a marcas. A Novartis se estruturou em torno de enfermidades, com a P&D em vínculo
mais estreito com mercados e clientes; isso ajudou a empresa a lançar com mais rapidez grandes
inovações - como o Gleevec, para o câncer. Na Seagate, o sucesso da equipe Factory of the
Future em introduzir inovações aparentemente milagrosas em processos levou à disseminação de
seu modelo de equipes centrais. 
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Inovadores potenciais na AlliedSignal viram que para explorar oportunidades promissoras era
preciso cruzar fronteiras de silos. A divisão aeroespacial, por exemplo, foi organizada em grupos 
especializados em companhias aéreas comerciais (um para grandes, outro para pequenas) e em
aviação em geral (jatos executivos e vôos charter), mas a melhor idéia foi separar clientes que 
faziam a própria manutenção daqueles que a terceirizavam. A divisão teve de criar novos laços 
entre territórios até então isolados para poder iniciar o processo de inovação. 
 
O êxito da Williams-Sonoma em vários canais de varejo e na inovação no comércio eletrônico 
pode ser atribuído à maneira como os pioneiros da internet na empresa conectaram suas idéias 
ao restante da empresa. Desde o início, o presidente, Howard Lester, se recusou a considerar
projetos de internet desvinculados de outras operações da empresa. O primeiro grande lance na 
web foi uma lista de presentes de casamento para acrescentar funcionalidade à atividade 
tradicional. Quando o projeto mostrou seu valor, foi criado um departamento de comércio 
eletrônico - com instalações próprias. Mas, em vez de se isolar na busca de um rumo todo seu,
esse departamento buscou aprimorar os canais existentes, e não competir com eles. Mediu seu 
sucesso não só à luz de vendas na internet, mas segundo o acréscimo de receita em outros 
canais que a web viera facilitar. Para acentuar seus laços com as atividades tradicionais, o 
departamento passou a dar treinamento para o restante da empresa. 
 
Solução de capacitação: priorizar capacidade de liderança e traquejo interpessoal ao 
contratar e cercar inovadores de uma cultura de colaboração. Empresas que cultivam a 
capacidade de liderança têm mais chances de se sair bem na inovação. A Williams-Sonoma teve 
sucesso rápido e rentável no comércio eletrônico em parte devido à alta atenção dada ao fator 
humano. Shelley Nandkeolyar, primeiro gerente do grupo de comércio eletrônico da empresa, não 
era o maior especialista em tecnologia, mas era um líder capaz de montar a equipe certa. Como 
prezava relacionamentos, optou por uma mistura de funcionários já atuantes em outras divisões -
e que poderiam fazer a ponte com antigos colegas - e gente nova, com nova capacitação. Criou, 
ainda, equipes multidisciplinares para assessorar e conectar o time de e-commerce. Inventou um 
papel, o de integrador, para promover um contato maior entre as operações, e nele instalou 
Patricia Skerritt, célebre pelo cultivo de relacionamentos. 
 
Algo parecido ocorreu com Gail Snowden, que conseguiu superar o antagonismo de gerentes de
nível médio e transformar o First Community Bank (do Bank of Boston) em uma inovação de 
sucesso que gerou outras inovações (novos produtos e serviços) graças à sua capacidade de
liderança, não ao domínio do setor bancário. Gail montou uma equipe integradíssima de gente de 
talento - equipe entrosada, empolgada com a missão. O grupo logo viraria um dos lugares mais
atraentes para se trabalhar na empresa toda. Gail forjou relações sólidas com altos executivos -
que a ajudaram a lidar com conflitos na gerência média - e foi hábil em comunicar porque sua 
divisão precisava ser distinta. Sua criatividade, visão, trabalho em equipe e persistência ajudaram 
o grupo a triunfar e a se tornar um exemplo em escala nacional, enquanto outras iniciativas do
banco naufragavam.  
 
Grandes inovações da IBM, como exibir a computação em grade com o projeto World Community 
Grid, são possíveis não só porque a cultura da empresa incentiva a colaboração. Sam Palmisano, 
seu presidente, envolveu milhares e milhares de funcionários em uma discussão, na internet, 
sobre os valores da empresa. Já Nick Donofrio, o vice-presidente-executivo de inovação e 
tecnologia da empresa, trabalha para que 90 mil funcionários da área técnica em todo o mundo se 
sintam parte de uma comunidade em busca de inovações. O promotor interno da World 
Community Grid, o vice-presidente Stanley Litow, foi buscar parceiros em divisões de negócios e 
subsidiárias mundo afora para promover o avanço da inovação. 
 
Para evitar os erros clássicos que inibem a inovação, uma empresa estabelecida pode ampliar a 
busca de novas idéias, afrouxar controles e estruturas rígidos demais, forjar conexões melhores 
entre inovadores e operações convencionais e, ainda, cultivar a capacidade de comunicação e de 
colaboração. 
 
A inovação envolve idéias capazes de criar o futuro. Só que a busca da inovação está fadada ao 
fracasso se não houver, antes, uma pausa para se aprender com o passado. Atingir o equilíbrio 
entre a exploração de atividades correntes para a obtenção do máximo retorno possível e a 
investigação do novo pede flexibilidade organizacional e uma bela dose de atenção a relações. 
Sempre pediu, e sempre pedirá. 
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