


O senhor afirma que inovação e cria-
tividade precisam ser vistas como
conceitos diferentes. Por que essa
separação? Aos 40 anos, abandonei

meu trabalho em bancos para me dedi-

car à minha paixão, que era estudar a

criatividade. Nos dez anos seguintes fiz

psicanálise, escrevi cinco livros, me for-

mei em filosofia e mergulhei no assunto.

Aos poucos me dei conta de que o difícil

não é ter uma grande idéia. Muito mais

difícil é mudar as idéias que já se tem.

Um exemplo é a General Motors. Em

1915, vendia carros para fazendeiros. O
que os fazendeiros faziam? Removiam

o banco de trás, para ter mais espaço

para colocar suas coisas. Demorou 15

anos para a GM inventar a picape. Não

foi propriamente uma invenção, já que a

idéia estava lá. O desafio não foi quebrar

a cabeça até inventar a picape, mas mu-

dar a idéia que se tinha do que era um

carro. O mais difícil em criatividade não

é pensar, mas mudar as próprias idéias.

Ha basicamente duas coisas: o mundo e

o jeito como você vê o mundo. Realidade

e percepção. Descobri que inovação é a

capacidade de uma empresa mudar a re-

alidade. E criatividade, a capacidade de

mudar a percepção que se tem do mundo

Isso significa que você pode inovar
sem ser criativo ou ser criativo sem
inovar? Exatamente. Inovação, como

falei, é a mudança da realidade. Você

pode adotar idéias de outros e inovar

seus produtos e processos. Mas também

pode ter uma grande idéia que é ignora-

da pela direção da empresa - um caso

de criatividade sem inovação, já que não

é aplicada à realidade. Você sabe quem

primeiro patenteou o mouse? Não foi a

Apple, mas a Xerox. Foi uma grande sa-

cada. Você tem um teclado e então ima-

gina um mouse, que pode substituí-lo.

Uma idéia sensacional que não virou,

porém, um produto da Xerox. Um caso

de criatividade sem inovação. As pessoas

entraram em contato com a novidade em

computadores da Apple, que transfor-

mou o equipamento num sucesso. Uma

empresa precisa das duas coisas. Para

inovar, é preciso que tenha uma equi-

pe capacitada, planejamento, projetos

etc. Para ser criativa, é necessário que

mude a sua percepção. A empresa que

deseje realmente mudar, portanto, deve

mudar duas vezes. Precisa ser inovado-

ra, transformando a realidade, e criati-

va, mudando o jeito como vê as coisas.

O senhor poderia citar um exemplo
de empresa que mudou a percepção
sobre o próprio negócio? A Apple e
a IBM, duas empresas de computação,

estão entre elas. Ambas concluíram há

alguns anos que precisavam se transfor-

mar para enfrentar os novos desafios do

mercado global. Mas antes tinham de mu-

dar o modo como enxergavam seus negó-

cios. "Posso também seruma companhia

musical", disse a Apple. "Preciso ser uma

consultoria", concluiu a IBM, certa de que

seria difícil sobreviver fabricando com-
putadores para o mercado global. Por

isso vendeu a divisão de PCs para a chi-

nesa Lenovo. Fui a um encontro recen-

temente em Nova Délhi e visitei a IBM.

Nenhum sinal de hardware ou software.

Apenas prestação de serviços. Hoje em

dia, se você não é flexível, corre perigo.

É fundamental, portanto, se libertar
do antigo conceito da empresa? Sim.

Para criar um iPod você precisa de um

novo conceito de Apple. O Google é outro

exemplo. Inicialmente, foi montado ape-

nas para ser o mais eficiente mecanismo

de busca do mercado. Pense no Google

Earth. Você não cria o Google Earth se

você mantém a visão tradicional sobre

um mecanismo de busca. A BIC antes fa-

zia apenas canetas. Hoje vende também

lâminas, isqueiros, cola. Deixou de ser

um fabricante de canetas para se trans-
formar numa indústria de coisas descar-

táveis. Google e BIC são empresas que
comprovam que, se você não muda o jeito

que vê o seu negócio, não consegue ser

realmente criativo. A percepção, porém,

também tem dois lados. Não basta ver

minha companhia como algo diferente. É

preciso também mudar a maneira como

os consumidores vêem sua companhia.

O que leva uma empresa a mudar a
percepção de seu negócio? Descrevo

em O Lado Oculto das Mudanças alguns

fenômenos que as empresas podem reco-

nhecer no seu cotidiano, aquilo que cha-

mo de "sinais fracos". O que são esses si-

nais fracos? Você vende um PC e alguém

diz "não gosto do seu teclado". A reação

normal é dizer, "ô estúpido, não ligo para



sua opinião". Mas talvez devesse ouvi-lo.
Pode ser que ele esteja certo e a manifes-
tação seja uma primeira indicação de que
é preciso desenvolver um novo tipo de
teclado. Tendemos a exagerar a impor-
tância de uma informação que espera-
mos, e subestimamos a importância de
outras. Ao ler os jornais, as pessoas ten-
dem a gastar mais tempo nos artigos com
os quais concordam. Muitas decisões
ruins são tomadas porque a maneira de
processar as informações está errada,
não porque a informação não esteja lá.

O senhor pode elaborar essa questão

dos sinais? Há dois cenários possíveis
quando você recebe um desses pequenos
sinais. A Philips detectou há alguns anos
que as pessoas não tomavam tanto café
quanto antes. Investigou e viu que isso
acontecia por diferentes razões, como o
fato de as pessoas terem cada vez menos
tempo - as máquinas existentes no mer-
cado eram lentas - e de preferirem beber
pequenas quantidades várias vezes ao
dia, em vez de tomar uma enorme quan-
tidade ao acordar. A partir dessas infor-
mações a empresa desenvolveu a Senseo,
um novo tipo de cafeteira que atendia
a essas necessidades e se transformou
num enorme sucesso de vendas. A Lego
é o exemplo oposto. Criou o brinquedo do
século 20. Mas demorou para perceber
que os jovens estavam trocando massi-
vamente os tijolinhos pelos videogames.
Agora lançou um brinquedo em que você
pode desenhar, no seu PC, uma espaço-
nave, e receber os tijolos pelo correio. É

uma boa idéia, mas muito tardia, um pro-
duto de quem foi vítima das mudanças,
e não de quem construiu as mudanças.
O momento "heureca" acontece, como
mostra o caso da Senseo, quando você
sabe ler os sinais e constrói a idéia cor-
reta. É fundamental ter a mente aberta.

As empresas da nova economia têm
um ambiente mais favorável à criati-
vidade? Tendo a acreditar que sim. Por
que o iPod não surgiu na Nokia, na Sony
ou na Philips? Não foi por causa dos desa-
fios tecnológicos, mas da mentalidade. A
Apple acredita mais em inovação do que
a Sony, a Nokia e a Philips. O iPod surgiu
por causa do Napster, uma grande novi-
dade. Uma empresa podia reagir de duas
maneiras ao Napster. Uma seria manter
a antiga visão do negócio e ir à Justiça,
como fizeram algumas gravadoras. A
Apple viu isso como um sinal, algo que
veio para ficar e exigia um novo mode-
lo de negócio. Por que a necessidade de
vender sempre 16 músicas de uma vez?
Venda uma única música. O BlackBer-
ry, criado pela então empresa canadense
RIM, é um outro caso. Dá para imaginar
que surgisse na Nokia? A Nokia gasta
milhões em pesquisa todos os anos mas
é escrava do sucesso, uma síndrome que
atinge muitas empresas que mantêm
orçamentos bilionários em pesquisa.

Como as empresas devem se orga-
nizar para estimular a criatividade?
É preciso construir um ambiente ade-
quado. As companhias são diferentes, e a

maneira de criar um ambiente favorável
à criatividade também é diferente. Já tra-
balhei com o diretor de pesquisa e desen-
volvimento da 3M. Um dia, foi realizada
uma grande festa na empresa. Motivo?
O fracasso de um produto. O que está por
trás desse comportamento? Se você não
se arrisca, não avança. Às vezes, tem de
fracassar, isso faz parte. Imagine, uma
empresa que celebra o fracasso! Ótimo!

Como lidar com a velocidade das
mudanças do mercado? Na economia
da informação, uma idéia é roubada em
seis meses. Antes demorava 30 anos.
Agora, basta a Apple lançar o iPod para
a Microsoft criar o Zune. O ciclo de vida
dos produtos encurtou tremendamente.
Hoje é preciso se reinventar a toda hora.
Há um famoso restaurante na Espanha,
o El Bulli, considerado o melhor res-
taurante do mundo, onde o dono fecha
as portas seis meses a cada ano. Nesse
período, inventa novos pratos. Se você
compara a velha e a nova economia, vê
uma mudança do papel da criativida-
de. Na velha economia, a criatividade
acontece no início do processo. Tenho
uma boa idéia, ótimo, vou lançá-la. E o
produto dura alguns anos. Hoje, não se
sabe mais o que vai acontecer. A criativi-
dade virou um processo de correção. Um
bom exemplo é o Twingo, da Renault.
Vou fazer um carro que os jovens gos-
tem. Uma idéia brilhante. Mas quando
lançaram o carro, descobriram que era
comprado por muita gente da minha
idade. Apresentaram novas cores e mu-



daram a campanha para atender melhor
também a esse público. Poderiam ter
gasto esse dinheiro para entender o gos-
to desse consumidor. Mas isso hoje não
é tão importante. O fundamental é você
se adaptar rapidamente às mudanças
do mercado. Essa é a diferença entre a
velha e a nova economia. Hoje você não
pode confiar mais em previsões como
antes. As melhores companhias não fa-
zem mais previsões, simplesmente estão
prontas para atender às mudanças de
gosto do mercado. Compare a Hewlett-
Packard e a Dell. Duas visões diferentes.
A HP é uma fábrica que tenta vender
computadores com base em grandes es-
toques. A Dell é uma máquina de vendas
que monta PCs sob demanda dos clien-
tes. Modelos de negócios completamen-
te diferentes. Por isso, a Dell está muito
mais adaptada a incertezas do que a HP.

Empresas da velha economia conse-
guem se adaptar aos novos tempos?
Um bom exemplo é a Philips, com mais
de 100 anos de existência. Há dez anos,
identificou problemas, como a ameaça
asiática, e concluiu que não conseguiria
competir com alguns produtos numa
dimensão global. Atenta ao que acon-
tecia à sua volta, notou que o sistema de
previdência europeu entraria em colap-
so com o envelhecimento da população,
o que geraria uma enorme procura por
equipamentos médicos para uso domés-
tico. E investiu nesse setor, que hoje res-
ponde por 20% do seu negócio. Antigas
divisões foram fechadas. Gerard Kleister-

lees, CEO da Philips, ganhou o prêmio de
administrador do ano da revista Fortune
por ter vendido a divisão de semicondu-
tores, onde seu pai havia trabalhado por
30 anos. Foi difícil, mas teve de fazer isso
porque não havia como competir com a
China, que paga salários muito menores.

O senhor mostra em seu livro que
estereótipos e paradigmas, apesar
de nos ajudarem no processamento
das informações, bloqueiam o surgi-
mento de novas idéias. Que conselho
daria para o empresário que preten-
de quebrar essas amarras? Abra os
olhos. O sucesso é perigoso, pode cegar.
Repare nos pequenos sinais de mudan-
ças. O sucesso torna as coisas muito
difíceis. O engenheiro francês Ferdi-
nand de Lesseps projetou há mais de
130 anos o Canal de Suez. Um sucesso
fantástico. Depois se dedicou à cons-
trução do Canal do Panamá, mas não
reparou nos pequenos detalhes que
inviabilizavam o projeto original. Um
fracasso absoluto. Os americanos aca-
baram executando o próprio projeto e
construindo o canal. É fundamental
reconhecer esses sinais. Isso muitas ve-
zes não é feito porque esses avisos não
se adequara à idéia original. Em 1977,
Ken Olsen, CEO da Digital Equipment
Corp., sabia que estudantes estavam
projetando computadores pessoais.
Numa conferência, afirmou que não
havia motivos para as pessoas terem
esses equipamentos em casa. É preci-
so aprender com erros como esse. BI
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