
A
os 55 anos, o inventor americano Dean Kamen tornou-se uma espé-
cie de Professor Pardal multimilionário com as mais de 400 patentes
que tem em seu currículo. Algumas delas parecem saídas de filmes de
ficção científica, como a Segway, uma patinete computadorizada mo-
vida a bateria de lítio, hoje popular entre policiais e freqüentadores de

campos de golfe nos Estados Unidos. Ou a iBOT, uma cadeira de rodas que permite ao
usuário ficar na mesma altura das outras pessoas e subir escadas. Nesta entrevista ex-
clusiva a EXAME PME, Kamen discorre sobre uma condição fundamental para o su-
cesso de qualquer empreendedor — entender que apenas uma boa idéia não basta.
"Uma idéia não pode apenas ser genial", diz. "Para resultar numa invenção capaz de ge-
rar lucro, ela precisa transformar a maneira como as pessoas vivem." Um de seus pri-
meiros inventos de sucesso foi a Auto Syringe, um pequeno equipamento que possibi-
lita a pacientes crônicos receber medicamentos intravenosos sem internação. Existe al-
gum caminho que leva à inovação? Para Kamen, produzir inovações depende de uma
atitude inconformista implantada nas coisas simples do dia-a-dia. "É enorme o núme-
ro de pessoas à nossa volta que estão insatisfeitas com seus equipamentos, que preci-
sam que eles sejam melhores, mais ágeis, mais eficientes", diz Kamen. "Elas são uma
fonte de inspiração que nos fazem olhar os mesmos problemas de sempre, mas de um
ângulo que permite enxergar a possibilidade de inovar."

EXAME PJUE Quais os principais
obstáculos para que boas invenções
cheguem ao mercado? No Brasil, por
exemplo, há inventores trabalhando
em garagens, empresas e universida-
des, mas o esforço deles não se tra-
duz em novas patentes, como nos Es-
tados Unidos.
Dean Kamen Não conheço a realida-
de brasileira. Mas posso afirmar que a ques-
tão da inovação não está, como muitos pen-

sam, na existência ou não de recursos pa-
ra financiar novas invenções. Não foi a
abundância de recursos que gerou a minha
carreira e as minhas invenções. Hoje, mes-
mo nos Estados Unidos é difícil transfor-
mar novas idéias em produtos. Há tanta
competição (e também tanto lixo) por aí...
É difícil obter a atenção e o investimento
necessário para um novo produto. O de-
senvolvimento de minha empresa tem mui-
to mais a ver com trabalho duro, muita ob-

servação para identificar o que pode ser me-
lhorado e a atitude do "eu posso fazer isso".

O senhor concorda com o guru C.K.
Prahalad, que diz que grande parte
das inovações do futuro vai atender
à demanda da base da pirâmide so-
cial, formada pelos 4 bilhões de po-
bres do planeta?
Sim. Muitas inovações vão acontecer por-
que essa parte da pirâmide tem um poten-
cial de mercado tremendo. São pessoas com
carências enormes. Ao juntar suas necessi-
dades com o tamanho desse mercado, po-
deremos gerar produtos de alta qualidade
tecnológica a baixos preços. Estou traba-
lhando agora num projeto que se encaixa
nesse conceito. Trata-se de um purificador
de água que filtra l 000 litros por dia a bai-
xo custo. Se os pobres tivessem água lim-
pa, estariam livres de 80% das doenças que
os atacam. Como o purificador de água foi
criado para atender os pobres, pensei num
combustível barato e disponível em todo o
mundo — excremento de vaca.

Como definir o que é inovação?
Esta é uma boa pergunta. As pessoas cos-
tumam confundir invenção com inovação.
Creio que uma invenção é algo novo com
algum tipo de tecnologia, enquanto inova-
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cão é o resultado. Inovação é o que acon-
tece quando uma invenção transforma o
modo como as pessoas vivem, trabalham
ou vêem o mundo. Existe uma quantidade
enorme de invenções. Já as inovações são
bem mais raras, porque nem todas podem
ser consideradas agentes de transformação.
Mas, quando uma inovação acontece, é uma
coisa enorme, divertida e excitante.

Existe alguma regra básica para di-
ferenciar uma invenção promissora
de uma simples geringonça?
Se é que isso existe, eu desejo desesperada-
mente que me contem o segredo.

Há muito o que inovar hoje em dia?
Olhe para o mundo e veja. Tem um mon-
te de gente por aí que precisa ardentemen-
te que os equipamentos sejam melhores,
mais ágeis, mais eficientes.

Em que setores as invenções do futuro
serão mais interessantes e lucrativas?
Creio que o mundo da biotecnologia
será um dos mais quentes. Vamos co-
meçar a ver o desenvolvimento de
diagnósticos muito mais específicos,
além da criação de remédios sob me-
dida para os pacientes. Outro ramo
fértil é o de novas fontes de ener-
gia. Temos recursos, demanda
crescente por novos combustíveis
e tecnologia pronta para ser aplicada na pro-
dução e na conservação de energia.

De onde vem a inspiração que o le-
vou a criar coisas novas, como a Seg-
way, a Auto Syringe e a iBOT?
Sempre olho o mundo me perguntando o
que precisa ser aperfeiçoado. Meu ponto
de partida é saber o que está deixando as
pessoas infelizes, seja equipamentos de tra-
balho, de lazer ou os que elas usam para
tratamento médico. Se alguém está preso
a uma cama de hospital por semanas ou
meses apenas para receber drogas intrave-
nosas, por que não tornar esse tratamen-
to mais barato criando uma máquina por-
tátil que pode ser atada à cintura e permi-
tir o tratamento em casa? Nesse caso, a Au-
to Syringe gerou uma inovação, e a inven-
ção foi o pequeno sistema eletrônico que
permite liberar o medicamento. A concep-
ção da iBOT foi assim também. Parti da
premissa de que as pessoas incapacitadas

de andar devem ter o direito de olhar os ou-
tros olho no olho e subir escadas. A inven-
ção da iBOT foi uma inovação que devol-
veu independência a essas pessoas.

Muita gente talentosa e criativa tem
idéias excelentes, sabe executá-las,
mas não consegue transformá-las em
empresas que dêem resultados. Os
grandes inventores americanos têm
dificuldade em ser bons empresários?
A maioria dos bons inventores não está
interessada em outras coisas que não seja
o próprio processo inventivo. Eu me vejo
como uma exceção, mas é porque tenho
bons profissionais à minha volta me aju-
dando. E mantenho parcerias com outras
empresas que são excelentes para fazer ne-
gócios. Logo, posso me manter concen-

trado naquilo que faço direito — desen-
volver tecnologias que podem ajudar o
aparecimento da inovação.

Que conselho o senhor daria a inven-
tores talentosos, mas que não são
bons empresários?
Diria que não devem desperdiçar seu tem-
po tentando se tornar empresários ou exe-
cutivos. Eles devem procurar bons execu-
tivos em quem possam confiar.

O que o senhor acha daquela famosa
frase de Thomas Edison, que dizia que
o gênio é feito de 99% de transpira-
ção e de 1% de inspiração?
Pelo menos no meu caso, posso dizer que
essa é uma visão otimista. Acho que ando
suando 99,99% do tempo. •
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