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ANDRE EPPINGHAUS

MARCELLO MARCONDES

S
egundo pesquisa recente de The Economist – grande
número de empresas opera, hoje, com a mesma estrutura
de 50 anos atrás. O que distingue uma empresa voltada
para a inovação e as mudanças? Será possível estimular
o pensamento criativo (como provocador da inovação)
em empresas tradicionalmente fechadas às mudanças.
Para discutir esses e outros aspectos da mudança e da
inovação – e os seus papéis em relação às empresas
contemporâneas e aos profissionais que nelas (ou para
elas) trabalham, a Revista da ESPM reuniu 4
especialistas, que contribuíram com idéias importantes
e originais sobre o tema proposto.

Não se estará falando muito de inovação e fazendo
pouco? Quando mudar é realmente necessário? E – em
especial – o papel da Escola nessa área: estaremos de
fato estimulando – e ensinando – os futuros profissionais
a ser criativos e inovadores? Leia sobre tudo isso nas
páginas seguintes.
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JR – Gracioso, peço-lhe que dê iní-
cio ao debate.

GRACIOSO – Para nós, na ESPM,
inovação é como uma segunda
natureza. Inovação é importante no
marketing e na comunicação, mas
é importante também na adminis-
tração de modo geral. E, como a
revista Business Week sugere – em
edição especial –, é importante até
para a vida das nações. De fato,
há povos mais ou menos inovado-
res, como reflexo da cultura e das
circunstâncias. Nós, no Brasil –
com a herança portuguesa –, não
somos um povo muito inovador, ape-
sar do que se diz da nossa criati-
vidade, do jeitinho – que deveria
ser uma forma de inovação. Mas,
no fundo, somos limitados como
criadores. Aceitamos as coisas
como são e não procuramos as solu-
ções novas, mais rendosas e efi-
cazes, que caracterizam a inova-
ção dos países modernos. Proponho
que tratemos da inovação na vida
das empresas: o que é uma empresa
inovadora, como se inicia e admi-
nistra o processo da inovação nas
empresas, como são levadas à práti-
ca e se transformam em mudanças
que provoquem os resultados espe-
rados no diagnóstico inicial.

JR – Cada um poderia falar da sua
experiência pessoal.

CEZAR – Inovação é extremamen-
te importante para nós da IBM. Não
somos uma empresa de TI, nem
uma empresa de serviços, ou um
fabricante de computadores; procu-
ramos, realmente, ser inovação.
Recentemente fizemos uma pes-
quisa com cerca de 750 CEOs – vá-
rios deles no Brasil, mas principal-

mente na América Latina e Europa
– e ficou claro que fazer mudanças
significativas, inovar as organiza-
ções faz parte de suas agendas. Mais
de 2/3 disseram que vão estar
inovando nos próximos dois ou três
anos por várias razões: competitivi-
dade mais intensa; novos patamares
de custos; novos modelos de ne-
gócios; o avanço da tecnologia da
informação – hoje se consegue
colocar inteligência em praticamente

todos os objetos. Então, inovação não
significa apenas inventar; mas é uma
interseção entre invenção e insight.
O que posso fazer – eventualmente
usando uma tecnologia já existente –
para mudar o modelo de negócio,
transformar um processo operacional
ou a organização. Na IBM temos mu-
dado ao longo dos anos procurando
estimular a inovação. Nossa pesquisa
mostrou que, entre as prioridades e
importâncias para os executivos em

“NÓS, BRASILEIROS, NÃO SOMOS UM POVO MUITO INOVADOR.”
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relação à inovação, os departamentos
de pesquisa e desenvolvimento não
estão em primeiro plano. A inovação
está na relação com os clientes,
sugestões de funcionários, atividades
com os parceiros... Então, desen-
volvemos iniciativas para incentivar
isso, como, por exemplo, uma rede
de inovação, onde os parceiros aju-
dam a desenvolver coisas inovadoras.
Estamos repensando todos os pro-
cedimentos e as práticas de pro-
priedade intelectual. Enfim, inovação
hoje faz parte, acredito, não só da
IBM, mas do DNA da maioria das
corporações.

JR – Há quanto tempo a IBM está
no Brasil?

CEZAR – Há quase 90 anos.

JR – Então, passaremos de uma gran-
de empresa, com 9 mil funcionários
e quase 100 anos de Brasil, para uma
pequena empresa que acaba de ser
formada e que tem o sugestivo nome
de ProleInovação. Fale um pouco do
projeto de vocês, André.

ANDRÉ – Antes de falar do nosso
projeto, quero falar sobre a pesquisa
que a IBM fez, em que todos dizem
que práticas inovadoras são uma
necessidade e que elas estão na
agenda. Será isso verdade ou só dis-
curso? Quando criamos a Prole –
em meados de 2005 – fizemos uma
pesquisa sobre o nosso modelo de
negócio, no mundo inteiro. Uma
das coisas que apareceram foi uma
pesquisa feita pela Price Water-
house – também com grandes exe-
cutivos e com empresas globais –
tentando medir o tempo dedicado
à inovação e à manutenção do
negócio. Embora se fale tanto que

inovação é algo que deva ser
praticado, a realidade que a Price
encontrou é a de que quase 85%
do tempo, energia, recursos huma-
nos e financeiros das empresas
ainda é mais dedicado à manuten-
ção do negócio do que à inovação.
Isso tem a ver com a fundação da
nossa Prole e a maneira como pen-
samos a empresa. Sobre o tema –
criatividade, inovação e mudanças
– primeiro quero estabelecer uma
diferença; eu e meu sócio viemos
do mundo de comunicação e mar-
keting, trabalhamos em agência.
Quando se fala em criação, no
nosso conceito, está-se falando da
geração de uma idéia. Quando se
fala de inovação, está-se falando
da implementação da idéia e do
resultado que ela possa trazer para
quem a implementou. Isso vai acar-
retar mudança de comportamento,
relacionamento, atitude, resultado.
Só que, pelo fato da manutenção do
negócio ainda tomar muito tempo
das pessoas, nas grandes empresas,
as mudanças são difíceis de ser
promovidas. É sabido que as pessoas,
de alguma forma, temem o novo;
algo que não conhecem. Foi aí, que
encontramos uma brecha de atua-
ção: é importante as empresas
tomarem consciência de que os
processos de inovação passam, ne-
cessariamente, por agentes externos.
Dificilmente, nas grandes orga-
nizações, consegue-se massa crítica
suficiente para gerar a inovação,
internamente. Há um estudo da
Harvard Business School que lançou
o conceito chamado open innova-
tion, que diz basicamente o seguin-
te: “No século XXI, para as organi-
zações poderem acompanhar todas
as exigências do mercado, a ne-
cessidade de resultado, remunerar
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os acionistas, e tudo o mais,  só será
possível se a inovação for aberta,
através do processo de open
innovation” – que, acredito, seja o
que a IBM pratica. Nesse sentido,
criamos a Prole, para atuar como
agente externo de inovação para
grandes e médias empresas.

CEZAR – Para comprovar o que o
André diz, a inovação vem, muitas
vezes, quando se está em risco de
sobrevivência. Diversos modelos
tradicionais estão sendo questio-
nados: transporte aéreo, por exem-
plo, está tendo prejuízos na casa
de bilhões de dólares – não só no
Brasil; mas no mundo inteiro. Na
indústria farmacêutica, por exem-
plo, depois de um tempo, as paten-
tes perdem a validade. Nos pró-

ximos dois ou três anos, o número
de remédios que perderão patentes
equivale ao somatório do fatura-
mento das cinco principais indús-
trias farmacêuticas do mundo. Elas
estão sob pressão. No que se refere
à biotecnologia, pequenos labo-
ratórios – que talvez não cheguem
a 3% do total dos investimentos
em pesquisa – são responsáveis por
67% das drogas em testes. Na
indústria automobilística, as gran-
des empresas tradicionais represen-
tavam 70% da produção, e as
japonesas e coreanas, 30%. Agora,
o valor é inverso: as empresas
coreanas e japonesas representam
70% da indústria automobilística.

GRACIOSO – A partir daí, pode-
ríamos dizer que o tamanho da

instituição e a capacidade de ino-
vação não têm uma correlação?

CEZAR – A IBM reuniu pensadores
do mundo inteiro para debater o
futuro das organizações. E levan-
tou-se esta questão: será que o futu-
ro é uma empresa, como a IBM,
com 350 mil pessoas, ou seriam 350
mil empresas de uma pessoa?

GRACIOSO – Aproveitando a
presença do Marcello, gostaria de
mencionar a Skol, que foi, na épo-
ca, um lançamento extremamente
inovador. O mercado era dominado
por marcas conservadoras, como
Brahma e Antarctica, e a Skol apa-
receu como a cerveja dos jovens e
foi a primeira a introduzir a latinha.
A liderança da marca, hoje, foi o
resultado dessa inovação, que
começou há 15 anos?

MARCELLO – Numa empresa
como a AmBev, a realidade é bas-
tante diferente, principalmente se
compararmos à IBM. Nós traba-
lhamos com bem de consumo mas-
sivo, de pequeno valor, onde o custo
limita a inovação. E o próprio mer-
cado não é muito desenvolvido. O
Brasil, entre os mercados de cerve-
ja, ainda não pode ser considerado
maduro. Mesmo assim, dentro
dessa realidade, a AmBev considera
a inovação. Embora não falemos de
inovação em tecnologia – como na
IBM – a inovação concentra-se em
fazer mudanças que sejam relevan-
tes, num mercado comoditizado,
como o de cervejas. Precisamos
inovar para melhorar a rentabilida-
de da companhia. Outro ponto im-
portante é a inovação para gerar
proximidade e relacionamento mais
consistentes com o consumidor. E

“QUASE 85% DO TEMPO AINDA É DEDICADO À
MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO E NÃO À INOVAÇÃO.”
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aí não entram só produtos, mas a
própria comunicação. Skol é o maior
porta-voz da companhia: é a ter-
ceira cerveja mais vendida do mun-
do, apesar de estar só no mercado
brasileiro. E, sem dúvida nenhuma,
isso foi fruto de inovação.

JR – É um mundo curioso esse, pois há
50 anos os americanos tomam cerveja
em lata. Se você disser, lá, que existe
qualquer coisa de inovador numa lata
de cerveja, eles não vão entender.

GRACIOSO – Mas, no Brasil, fez di-
ferença e promoveu a marca  entre
os jovens.

JR – O Cezar falou da soma da in-
venção com o insight. O que será
essa soma?

CEZAR – Quando falamos de ino-
vação, muitas vezes pensamos só
no produto. Mas pode-se inovar em
outras áreas: no modelo de negócio,
no relacionamento com o cliente.
O que chamamos da interseção do
insight com a invenção é que se
pode usar a invenção de alguém
para revolucionar uma outra área,
embora a invenção não seja sua.
Vou citar alguns exemplos: a
Amazon.com não inventou a
internet, mas criou um modelo de
comercialização. A eBay não
inventou a internet, muito menos o
leilão – mas juntou esses dois lados
e criou até uma nova profissão:
existem mais de 700 mil pessoas,
nos Estados Unidos, que têm como
primeira ou segunda fonte de
receita a venda de produtos pelo
eBay. Este é um grande poder de
transformação: usar determinadas
coisas, que já existem, de forma
inovadora; quebrar o paradigma,

não inventando uma tecnologia,
mas – eventualmente – usando a
mesma tecnologia de uma forma
que outras empresas não usaram.

ANDRÉ – A inovação é muito mais
um ponto de vista e uma filosofia
do que um departamento ou algo
que esteja contido em laboratórios.

CEZAR – Muitas vezes, a inovação
conflita com o próprio sucesso da
empresa.

GRACIOSO – Assisti, certa vez,
a uma palestra, de um professor
americano, que dava um exemplo
assim: “Uma old organization de-
cide ser criativa, inovadora e in-
veste uma fortuna em novas tec-
nologias. E o que acontece? Sim-
plesmente ela se transforma numa
COO: Costly Old Organization”. É im-
portante que uma nova tecnologia,
uma nova estratégia, sejam acompa-
nhadas por um insight. Caso contrá-
rio, vira Costly Old Organization.

AVELAR – Vou me reportar a casos
bem concretos, que vivi na Nestlé.
Acho que a inovação é um proble-
ma do indivíduo. Comparo-a àque-
la famosa liderança inata. Há
pessoas que são naturalmente cria-

tivas e inovadoras. Tive a oportu-
nidade de dirigir três negócios na
Nestlé, todos perdendo dinheiro.
Um até ia sair do país. Com a
Chambourcy, por exemplo, o pro-
blema não era dinheiro; mas como
inovar, ser diferente em tudo – in-
clusive da própria Nestlé, que, na
época, tinha uma estrutura pesada.
O normal no marketing, sobretudo
nos últimos 10, 20 anos, era criar
gerentes de produto para detalhar
e aprofundar cada produto, e eu fui
no caminho inverso: nomeei um
gerente para a marca e por acaso
era o Ivan Zurita, que hoje é o pre-
sidente. Eu não quis gerente de
produto porque achei que iria dis-
persar meus esforços. Eu tinha de
ser mais criativo e encontrar uma
estrutura que me permitisse com-
bater o meu grande problema – que
era o Danone, a Nestlé dos iogurtes.
Os gerentes de produto da Danone
iriam competir comigo, que estava
em nível superior. Procurei ver co-
mo poderia levar vantagem nesse
processo, inovar na maneira de dis-
tribuir produtos, não aceitar as
condições básicas que o mercado
utilizava, nem a própria Nestlé.
Inovar, por exemplo, na própria ma-
neira de considerar o orçamento de
marketing – que, para mim, ainda

“SKOL É A TERCEIRA
CERVEJA MAIS VENDIDA
DO MUNDO, APESAR DE
ESTAR SÓ NO MERCADO
BRASILEIRO.”
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hoje está ultrapassado. Orçamento
de marketing baseado em taxa de
marketing é jogar dinheiro fora.
Um produto novo começa, por de-
finição, com uma venda baixa.
Uma taxa – por maior que seja –
sobre essa venda, não gerará di-
nheiro para lançar o produto. Então,
é preciso acabar com a noção de
lucros e perdas por produto. Não me
interessa; interessa-me o negócio da
Chambourcy – são marcas. E foi
quando descobri também que pro-
duto não é objetivo; é meio. Isso
termina inovação. E assim todos os
processos foram mexidos. A mesma
coisa foi feita quando peguei a li-
nha Yopa. Inovação é um estado de
espírito, é um líder que tem idéia
inovadora, transmite e passa para
toda a equipe. É possível inovar em
grandes empresas.

JR – Até que ponto “more of the
same” não será a melhor estratégia,
para uma empresa?

GRACIOSO – Há quatro variáveis
quando se trata de introduzir
inovações. Primeiro é a própria em-
presa, que pode ser aberta ou fecha-
da à inovação. A Nestlé – no tempo
a que o Avelar se refere – era uma
empresa fechada à inovação. E há
duas naturezas na inovação em si:
a inovação radical e a circunstan-
cial. Se inovamos quando as coi-
sas estão relativamente bem, ela
pode ser circunstancial e, portanto,
mais fácil de introduzir, com maior
chance de êxito. Se esperamos que
as coisas fiquem realmente pretas,
aí tem de ser radical. O Zurita nos
disse, na entrevista, que quando ele
se dispôs a inovar – na Nestlé de 5
anos atrás – viu-se obrigado a
introduzir mudanças radicais, que
só funcionaram porque ele subs-
tituiu 95% dos diretores e gerentes
de primeira linha. Foi uma carni-
ficina, mas foi o custo que teve de
pagar por esperar demais.

CEZAR – O Avelar disse que foi
contra os concorrentes. Acho esse
ponto interessante, porque as em-
presas fazem o benchmarking umas
com as outras, no mesmo setor. As
empresas de determinados segmen-
tos são muito parecidas. Quando se
muda alguma coisa – principal-
mente o modelo de negócio –, isso
gera uma dinâmica que obriga as
outras a se repensarem. Falamos
de companhias aéreas. Quando
surgiram modelos como a Ryan Air
– e, aqui no Brasil, a Gol, elas
mudaram o tipo de negócio. Isso
abalou o modelo existente. Tanto
nos Estados Unidos como na Europa

todas tiveram o mesmo destino.
Será que tenho de me comparar
sempre com as outras, se todas
estão no “efeito manada”, indo
para o mesmo buraco? A inovação
significa quebrar esses paradigmas.
Não se deve comparar com “as
outras”.

MARCELLO – Acho que a grande
resposta é a invenção e o insight
andando juntos. Antes de ir para a
AmBev, trabalhei por quase 10 anos
na Unilever e lá se falava muito
de inovação. Ouvia: precisamos de
uma inovação por ano; precisamos
de três inovações por ano. Mas você
precisa da invenção, porque o
modelo de negócio depende disso.
No mercado de cerveja não dá.
Não queremos inovar tanto assim,
especialmente quando falamos de
líquido – porque é o que temos de
mais precioso. Se mudo o líquido,
perco o consumidor. Vide casos
Coca-Cola, Pepsi. Houve outro
insight que foi o do gole robusto,
para descer gostoso na garganta.
Então, fizemos uma lata com uma
abertura maior. Vamos entender as
pessoas, estudar seus hábitos.
Agora, em dezembro de 2005, lan-
çamos a lata com isolante térmico
– a Skolgeladona –, que ficou no
mercado durante o verão e man-
tinha a cerveja gelada pelo dobro
do tempo. Também inovamos em
gestão de marca – a estrutura da
Skol não é uma estrutura de mar-
keting tradicional, como existe em
várias empresas. Tenho, por exem-
plo, um gerente de entretenimento,
uma gerente de comunicação, um
gerente de mercado. Quer dizer, a
própria estrutura funcional da mar-
ca trabalha de maneira diferente
para conseguir ter um braço ligado

“TIVERAM O INSIGHT DE
USAR O QUE O POVO
ESTAVA DIZENDO E DAR O
NOME DE LEITE MOÇA.”
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no dia-a-dia das regionais de ven-
das, para não perder essa conexão;
um outro braço focado nas ações
que podemos fazer – bellow the line
– para mexer com a vida das pes-
soas. Atuamos com uma marca
jovem, parceira dos jovens.

AVELAR – Inovação é como bi-
cicleta – há que se pedalar cons-
tantemente, senão cai; ou como
uma planta, que tem de ser regada,
senão morre. O Marcello falou da
inovação da sua gerência de mar-
keting. Hoje, não teria, de maneira
nenhuma, as funções de gerente de
produto. Já foi uma função impor-
tante, vital – mas está esgotada. Ne-
nhum gerente de produto consegue
ter uma visão ampla do negócio.
Então cuida de uma parte do pro-
cesso; não do todo. O que eu faria
hoje seria ter um gerente ou diretor
da marca, maduro, que vai dirigir
a marca, e auxiliares que trabalha-
riam comigo por canais de vendas.
Por exemplo, terei alguém que vai
olhar minha marca, meu produto
pelo canal do supermercado. Ago-
ra, se tenho distribuidores pelo país,
que recebem valores grandes de
produto e precisam repassar, aquele
consumidor é outro, e o marketing
dele tem de ser diferente. Isso são
maneiras diferenciadas para gerar
mais negócio através da inovação.

GRACIOSO – Na sua visão, qual
a diferença entre gerente de produ-
to e gerente de marca?

AVELAR – Tudo começou com os
gerentes de produto. Mas, na rea-
lidade, o que há são marcas. O pro-
blema é que, nas grandes empresas,
é difícil a gerência da marca, porque
ela começa a se multiplicar, sob os

mais diversos formatos, e aí torna-
se difícil conciliar as coisas. Por isso
sempre há uma marca superior, que
domina as outras. Os produtos
passam e a marca fica. Produto é
acólito, é servo. O importante é a
marca. Assim precisa haver uma
pessoa madura para dirigir a marca
– e os produtos são meios.

GRACIOSO – Como introduzir
inovações e obter resultados em
empresas tradicionalmente fecha-
das às mudanças?

ANDRÉ – Parece que todos con-
cordam que inovação pode passar
por uma decisão unilateral de um
líder – alguém que está diante de
um desafio e precisa, de repente,
trocar todo o seu time. Ou então é
algo que faz parte da cultura do
dia-a-dia do negócio – um com-
posto que está no DNA da em-
presa, ou ainda, estruturas meno-
res, onde, de alguma forma, se tem
uma capacidade maior de gerar
conhecimento, empreendedo-
rismo. Vou dar um exemplo prá-
tico: estava em reunião com uma
pessoa cujo cartão de visita dizia:
vice-presidente de marketing e
inovação. Estávamos falando de
um projeto que não fazia parte da
grande agenda daquela com-
panhia, não fazia parte do dia-a-
dia. Era um processo inovador e ia
gerar um resultado concreto para
a organização. Mas aquela pessoa,
que deveria ser o líder, tinha pouco
tempo a dedicar àquele assunto.
Vi que, antes de mais nada, teria
de convencer o meu interlocutor
de que aquilo era necessário. É im-
portante que as pessoas percebam
que somente uma cultura de
inovação, dentro da empresa, pode

gerar oxigênio e capacidade para
levar a empresa a uma gestão
vencedora.

GRACIOSO – A empresa pode
confiar a sua inovação a terceiros?

“INSIGHT, INTUIÇÃO, INSPIRAÇÃO
– DÊEM O NOME QUE QUISEREM
– A ORIGEM É O MERCADO.”
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AVELAR – Ela pode confiar um
pensamento mais livre, descompro-
missado. Acho que vamos ter uma
revolução no mundo das agências.
Elas terão de reformular totalmente
o seu modelo. Vejo duas crises: a
das agências e a do marketing, nas
empresas, que também não sabem
o que querem. E há pessoas de fora
– como é o caso do André – que

vão aproveitar as oportunidades de
trazer um pouco de ar fresco para
esse mundo fechado, obtuso das
idéias, para provocar a própria
empresa que precisa ser provocada.

ANDRÉ – A IDEO talvez seja, ho-
je, um dos principais parceiros de
inovação da Procter & Gamble.
Entre outras coisas, foram eles que

inventaram o tubo de pasta de
dentes que fica em pé. De cada três
idéias, produtos, processos, dentro
da Procter, um, pelo menos, é de-
senvolvido a partir de um agente
externo. A IDEO é uma empresa
que trabalha com inovação, mas
tem foco específico em design e
desenvolvimento de produto e criou
um negócio dentro do seu negócio,
que são os brainstorms. Ela come-
çou a ser chamada pelas empresas,
que diziam: “Gostamos da maneira
como vocês pensam, do ponto de
vista de vocês, e do jeito como nos
fazem pensar. Não queremos que
vocês desenvolvam nada; mas sim
que venham até aqui para nos falar
um pouco sobre essa filosofia”.
Então, eles oferecem brainstorm
como seu principal produto. Volto
então ao meu ponto inicial: acho
importante que as empresas –
principalmente os seus líderes –
tenham a humildade de admitir que
os processos de inovação passam
por outras estruturas que não ne-
cessariamente estão dedicadas
àquele negócio.

GRACIOSO – O agente externo po-
de ser uma boa resposta.

AVELAR – Só se houver alguém ino-
vador na empresa.

CEZAR – Mas as empresas não vi-
vem sozinhas; vivem num ecos-
sistema. Imaginemos uma mudança
radical e seus impactos. Por exem-
plo, o que as câmeras digitais trou-
xeram para a indústria de filmes e
câmeras analógicas? Muda a ca-
deia de suprimentos – porque antes
se fazia determinado produto e ago-
ra tem de fazer outro; as compe-
tências internas são diferentes; as

“CONTADOR, PILOTO DE AVIÃO NÃO PODEM SER CRIATIVOS.”
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alianças e parcerias são diferentes;
a redistribuição é outra, completa-
mente diversa. Muitas vezes, até
existe a intenção de mudar, mas
essa mudança pode acarretar enor-
mes modificações; não é fácil a
mudança dentro de uma grande
corporação. Esse é um dos fatores
que fazem com que as grandes cor-
porações sejam lentas.

AVELAR – Por que apelar a uma
empresa de fora para realizar mu-
danças na sua empresa? Por causa
dos trilhos. Na empresa, em qual-
quer área – finanças, contabilidade,
produção – há trilhos. Tudo que se
pede para fazer: “Ah! Isso não dá.”
Nós nos enamoramos daquilo que
fazemos. Criei isso com tanto cari-
nho e vou jogar fora? Sabemos mui-
to bem a dificuldade para um ge-
rente de produto em matar um pro-
duto. Só com alguém de fora –
muitas vezes – é possível chegar a
um ponto desses.

CEZAR – A inovação, muitas vezes,
entra num espaço desconhecido de
risco, e o próprio acionista – na gran-
de maioria das vezes – é receoso,
não quer se arriscar.

JR – Podemos encontrar soluções
aparentemente inovadoras, que geram
resultados de curto prazo, mas que,
eventualmente, podem comprometer
valores importantes na empresa.
Devemos trazer isso para a discussão
porque tem a ver com ética.

CEZAR – Inovação, inevitavel-
mente, traz uma dose de risco. Al-
guns penalizam o fracasso; outros
vêem o fracasso como uma tentativa
de se chegar a algum lugar. Mas a
prática da cobrança de resultado, até

exageradamente, quando se chega
e diz: “Ok. Vou diminuir meus custos.
Vamos acabar com esse laboratório
de pesquisa porque está gastando
muito”. Isso é um problema serís-
simo e acho que o modelo econô-
mico atual tem de ser repensado.

AVELAR – Mas não vejo contra-
dição entre o risco do acionista e a
inovação. Se inovação faz parte do
seu DNA, ela é algo que está lhe
dando resultado permanente. A
inovação tem duas razões de ser: é
essencial para a sobrevivência e
para o crescimento mas, antes do
crescimento, é sobrevivência. Dei
um exemplo banal da bicicleta,
mas ou você inova, ou morre.

CEZAR – No setor em que atuamos,
de alta tecnologia, talvez 2/3 do
valor das ações  sejam relacionadas
com o que está se inventando. Ou-
tros setores já são mais conser-
vadores e talvez só se consiga
inovar quando se está numa situa-
ção catastrófica.

AVELAR – Acho que se tornou ca-
tastrófica porque era conservadora.

ANDRÉ – Essa questão do risco é
relevante e está associada à ma-
neira como as empresas estão orga-
nizadas. Quanto mais hierárquicas,
menos dinâmicas, mais se tem
cobrança – e não é só do acionista,
mas há cobrança de todos os lados.
Aparentemente, quanto menos se
mexe em determinada situação,
mais fácil, teoricamente, fica de-
sempenhar a sua função. A revista
Exame, há pouco tempo, publicou
uma boa matéria sobre inovação,
falando de alguns casos internacio-
nais, e alguns no Brasil, e estampou

na capa: “Inovar é a capacidade
de transformar idéias em lucro”. O
lucro é a regra básica do capitalis-
mo. O que acho interessante, nesta
frase, é a palavra “transformar”,
porque talvez o lucro já esteja acon-
tecendo, dentro de uma situação ou
idéias que estão acontecendo.
Então, para que vou investir numa
idéia, ou transformar alguma coisa
para gerar um lucro lá na frente?
Talvez seja esse o raciocínio do
“não correr risco”.

GRACIOSO – Creio que o que per-
meou todas as intervenções foi que

“É UM MUNDO CURIOSO
ESSE, POIS HÁ 50 ANOS OS
AMERICANOS TOMAM
CERVEJA EM LAEM LAEM LAEM LAEM LATTTTTAAAAA.”
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a origem da inovação é o mercado.
Acho que quanto mais perto do mer-
cado a empresa e o indivíduo es-
tiverem, mais intuição, inspiração
eles terão. Insight, intuição, inspi-
ração – dêem o nome que quise-
rem –, a origem é o mercado.

JR – Na Nestlé, ouvimos uma his-
tória antiga de inovação sobre o
Leite Moça, leite condensado, usa-
do até na guerra, porque era uma
forma de conservar o leite. As pri-
meiras remessas que vieram para o
Brasil foram importadas, e o pessoal
daqui, que não entendia o que esta-
va escrito no rótulo, dizia: “Eu que-
ro comprar o leite da moça”. Quan-
do a empresa passou a fabricá-lo
aqui, tiveram o insight de não cha-
má-lo de “Milkmaid” ou “A leitei-
ra”, mas de pegar o que o povo esta-
va dizendo e dar o nome de Leite
Moça. Gostamos muito dessa his-

tória porque foi a diferença entre
um sucesso pequeno e um notável
sucesso, de um dos produtos mais
importantes da Nestlé.

GRACIOSO – E um dia chegou o
momento – e o Avelar viveu isso –
em que o leite condensado, como
produto, estava no fim do ciclo. E
alguém percebeu que o mercado já
tinha superado essa fase e estava uti-
lizando o produto para outros fins,
como base de receitas variáveis. Foi
a dona-de-casa que disse: “Dona
Nestlé, comece a anunciar briga-
deiro porque é isso que nós fazemos”.

JR – E esse insight é interessante por-
que não depende de tecnologia; de-
pende de percepção.

AVELAR – O Gracioso acentuou
que, para a inovação existir, é ne-
cessário que estejamos atentos ao

mercado. Mas também estamos de
acordo que, para que ela exista, é
preciso que haja um motor nas em-
presas – uma liderança, seja pe-
quena ou grande.

JR – Acho que podemos, agora, falar
da Escola. A Business Week, na
edição especial, apresentou três con-
clusões: a inovação pode ser ensi-
nada; a inovação pode ser geren-
ciada; e, a inovação pode ser esti-
mulada. Acho que no caso da escola
e dos futuros profissionais, os jovens
que estão, de certa forma, sob nossa
responsabilidade, teremos de ensinar,
estimular e mais do que isso, ensinar
a gerenciar. O que vocês acham?

GRACIOSO – Acho que, além dis-
so, a escola deve incutir na cabeça
dos alunos duas coisas: 1) não tenha
medo da inovação, da mudança.
Controle a sua ansiedade, os seus
temores, que são naturais, e encare
a mudança como algo positivo; 2)
seja o agente dessas mudanças.
Não seja levado a reboque por elas.

AVELAR – Estou de acordo com
você, mas acho que o que a escola
tem de fazer é orientar o sentido da
mudança que todo jovem tem. Eles
sempre querem mudar tudo. Tenho
muito contato com jovens, nas
minhas palestras, e o que vejo é que
eles querem fazer diferente. Não há
coisa mais perniciosa – para a pro-
paganda, por exemplo – do que essa
história de fazer diferente.

GRACIOSO – Não se limite à pro-
paganda; estamos falando de algo
mais amplo.

AVELAR – Falei da propaganda por
acaso, mas a tendência dos jovens,

“INOVAÇÃO É COMO BICICLETA: SE
NÃO PEDALAR CONSTANTEMENTE, CAI.”
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em qualquer área, é fazer diferente,
mudar por mudar. Acho que devemos
manter esse espírito de mudança – esse
arrojo que o jovem tem – mas orientá-
los para resultados. Estava conversando
com uma moça que estuda turismo, e
ela tem idéias grandiosas de mudança,
como o hotel ideal. Eles foram fazer
uma visita técnica em um hotel e acha-
ram que os apartamentos do fundo não
eram legais porque eram escuros, o exe-
cutivo chega estressado, então todos
os hotéis precisam ser de frente para o
mar. O que falta ao jovem é a visão
do resultado, da aplicação prática.
Mudar sim, mas para quê, por que e
com que resultado.

CEZAR – Inovação é multidisci-
plinar. Um ponto interessante é que
existem algumas carreiras que
tendem a ser muito conservadoras
– os próprios professores inibem.
Quando falamos de administração,
economia, engenharia, vemos que
muitos dos seus modelos e teorias
são coisas que não fazem mais parte
do mundo globalizado.

JR – Ninguém gosta muito de ter um
contador criativo...

CEZAR – Contador, piloto de avião
não podem ser criativos.

MARCELLO – Essa é a diferença
entre aprender métodos, teorias e
diagramas e aprender a pensar. O
que acho fascinante na minha pro-
fissão; o que me fez escolher essa
área e discutíamos muito aqui na
ESPM – todo ano perguntávamos
uns aos outros o que tínhamos
aprendido naquele ano. E, com o
tempo, na prática, percebemos que
a grande contribuição que tínhamos
da ESPM era aprender a pensar,

porque os problemas na nossa vida
nunca eram iguais, a rotina nunca
é a mesma. No ambiente acadê-
mico, ainda precisamos da prática,
porque é aí que se consegue trans-
formar inovação em resultado, é
preciso estudar cases, aprender co-
mo outras pessoas pensaram para
resolver os problemas e não, ne-
cessariamente, como elas os resol-
veram. Acho que esta é a grande
contribuição de uma escola para
este tipo de área de atuação.

AVELAR – Gostei do verbo que o
Gracioso utilizou. Ele tinha três ver-
bos: ensinar, estimular e gerenciar.
Ele driblou os três e falou incutir. É
essa a idéia: incute e dirige.

JR – Essa Escola nasceu de um gru-
po de profissionais, que não eram
professores, e até criaram o famoso
slogan “Aprenda com quem faz” –
e isso foi a semente de uma revo-
lução no ensino brasileiro. Hoje,
nos vemos diante de exigências do
ensino formal – especialmente o
MEC – que exige dedicação exclu-
siva de professores. Vejo uma con-
tradição nisso. Quer dizer, entre um
professor que vive a sua carreira to-
da entre as quatro paredes de uma
escola e o início da nossa Escola
em que eram todos livres.

GRACIOSO – De fato, temos três ti-
pos de professores: os do mercado,
que trabalham em empresas. Temos
professores de tempo integral e são
alguns daqueles que mais fazem os
alunos pensarem. O professor de
tempo integral, quando é bom, en-
sina os alunos a pensar. Temos vá-
rios exemplos desse tipo. O Mário
Chamie, por exemplo, ainda faz a
cabeça de muita gente aqui dentro,

dando aulas filosóficas sobre a vida,
a profissão que inspira os jovens e
os fazem pensar. E temos os profes-
sores que misturam as duas coisas
e, pouco a pouco, muitos deles aca-
bam optando pela cátedra. Essa
mistura é salutar.

AVELAR – Acho que é isso: sempre
ter professores que vêm da prática com
professores acadêmicos, e fazer uma
promoção ativa dessa simbiose, que
será benéfica para os dois lados.

ANDRÉ – Essa visão do ensinar a
pensar deve ser difundida. É pos-

“O BRASIL É O PAÍS DA
CARTEIRA ASSINADA: ISSO
ACABA INIBINDO.”
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sível imaginar que daqui a vinte
anos as pessoas que estarão sendo
formadas debaixo de uma nova
visão, ou uma escola que se propõe
a ensinar a pensar, que esteja
olhando para o mercado. Acho que
o grande papel da escola é levar ao
mercado pessoas que – mais do que
um cargo – estejam em busca de
um papel a desempenhar; que, mais
do que cumprir tarefas, estejam
expressando seus talentos a serviço
de um pensamento inovador: pro-
duzir pessoas capazes de correr
riscos. Não faz muito tempo eu
estava na universidade. Desde o
primeiro dia em que tomei conhe-
cimento do meu papel como in-
divíduo até o momento da for-
matura, basicamente o que a univer-
sidade ensina é “você tem de ter
um emprego”. O Brasil é o país da
carteira assinada. Isso acaba inibindo
alguns conceitos importantes, como
a capacidade de pensar, empre-
ender, inovar.

CEZAR – Aproveitando o que foi dito
de empreender e inovar. Quando se
vai para áreas, como as que a IBM
reúne – engenharia, administração,
economia, ciência da computação
–, há uma carência muito grande por
empreendedores. Temos conversado
muito nos programas de apoio à
universidade e uma das principais
carências nos currículos é exatamente
pensar, inovar, empreender. Estamos
vendo que, eventualmente, no futuro,
vão ser pequenas empresas, empre-
endedores, principalmente quando se
fala do nosso caso que é ciência da
computação, tecnologia da infor-
mação, em que o instrumento de
trabalho é sua cabeça e um com-
putador que se carrega no bolso. Não
é necessária uma linha de produção.

GRACIOSO – O André – num dado
momento – conceituou a inovação, a
mudança como algo legítimo, quando
provoca resultados esperados, men-
suráveis de atitude, comportamento,

eficácia. O Cezar pediu ênfase na
inovação voltada para as funções
técnicas. Na minha opinião, no Brasil
pelo menos, há mais inovação na enge-
nharia, logística, na parte técnica das
empresas do que no marketing, que se
encontra ainda bem atrasado.

JR – Isso poderia ser expandido para
o campo das ciências humanas. No
Brasil, há mais inovação na área
científica e técnica do que no pen-
samento humanístico.

GRACIOSO – A venda no Brasil é
antiquada, a comunicação com o
mercado é atrasada. Nisso tudo
falta inovação.

JR – Tivemos uma mesa rica, de idéias
inovadoras e de experiências pessoais
estimulantes. Espero que o exercício
intelectual, que desenvolvemos aqui,
sirva de estímulo a nossos leitores – e
aos nossos professores e alunos – para
continuar esse debate.

“A GRANDE CONTRIBUIÇÃO DA ESPM FOI ENSINAR A PENSAR.”

ESPM


