




Como nasce uma inovação?
A inovação pode acontecer de

várias formas. Muitos fundadores
de empresas realmente querem ser
inventores, abrir caminhos com pro-
dutos e serviços inéditos. O Google,
por exemplo, faz isso. Seus enge-
nheiros contam com tempo para se
dedicar aos assuntos que quiserem.
Seus projetos são avaliados e podem
ser transformados em produtos.

A Apple, por sua vez, aposta em
tecnologias, não em produtos ou ser-
viços. Lá eles dizem: "Nós vamos fa-
zer tal coisa e faremos melhor do que
todo mundo". Já existiam aparelhos
de MP3 antes do iPod —que surgiu
antes do iTunes, embora poucos se
lembrem disso. Hoje parece perfeito,
mas no começo a Apple não fez tudo
certinho. Steve Jobs descobriu como
aplicar determinadas tecnologias em
produtos que os consumidores dese-
jam, oferecendo uma experiência
perfeita do começo ao fim.

Com as diferentes formas que a ino-
vação pode ter, como um executivo
consegue construir e manter uma
cultura inovadora?

Muitas organizações tentam es-
timular um ambiente de inovação.
Nelas, os "caras" meio malucos são
valorizados, assim como os enge-
nheiros; há premiações, tempo para
ser gasto etc. Só tenho isso para di-
zer. Se você fizer algo assim desde o
começo em sua empresa, terá mais
possibilidades de manter uma cul-
tura de inovação.

Isso é o que pregaria a "escola Camp-
bell de inovação"?

Minha escola advoga que os
engenheiros tenham voz. Quando
fui trabalhar na Intuit, estabeleci
um almoço com os diretores de
engenharia todas as sextas-feiras.
A idéia era proporcionar-lhes se-
manalmente um contato exclusivo
com o CEO [presidente-executivo],
Pedíamos pizza e começávamos a
falar. O assunto não eram as coisas
novas, mas sim os modos de produ-
zir mais coisas com o que tínhamos.
Eu queria um padrão para tudo que
fosse feito. Que idioma usaríamos?
Como garantir a qualidade? E eles
tinham a quem dizer: "Estamos com
problema com isso. O que podemos
fazer?".

Depois, quando já estávamos
mais próximos, eu encomendava
sushis e levava os quatro diretores
para meu carro, íamos para a casa
de um deles na segunda-feira à noite
para assistir ao programa Monday Ni-
ghtFootball [programa sobre futebol
americano], comer e discutir o que
poderíamos fazer para melhorar o
ambiente da engenharia. Para isso,
fizemos muitas mudanças: criamos
programas de bolsas de estudos,
prêmios, bônus e férias adicionais
para as empreitadas heróicas.

O sr. acha que deu resultado?
Sim. Quando estávamos ten-

tando desenvolver o Quicken.com,
compramos uma empresa nas pro-
ximidades de Pittsburgh [estado
da Pensilvânia, EUA]. Falei para o
chefe dos engenheiros dessa com-

panhia: "Queremos montar um
centro de desenvolvimento e

vocês podem ajudar". Ele
pediu para conversar

comigo. Eu estava no
hotel, no centro de

Pittsburgh, e o
cara disse: "Nós
\queremos ir

para o Vale
do Silício.
Queremos

fazer ótimos produtos e não dar
acabamentos a produtos desenvol-
vidos por outros. Queremos fazer
parte da alma da empresa, em vez
de atuar à margem". Resultado:
trouxemos o grupo para cá —uns
16 ou 17 profissionais— e esse foi o
início de nosso grupo de desenvol-
vimento do Quicken.com.

O principal é que os engenhei-
ros precisam ter a ousadia de dizer:
"É isso que queremos fazer e nem
todos os gerentes de produto do
planeta nos farão mudar de idéia".
Quando começamos a trabalhar
com bancos, por exemplo, contra-
tamos alguns gerentes de produto
com experiência no setor e, certo
dia, um deles interrompeu uma
reunião e disse: "Quero que seja
assim". Respondi que, se ele ditasse
as características de um produto
para um engenheiro novamente, eu
o poria na rua. O que o gerente tem
de fazer é explicar os problemas que
o consumidor está enfrentando. Os
engenheiros é que vão apresentar
as soluções, que serão melhores do
que as modificações bobas que o
gerente considera ideais.

O sr. se acha uma pessoa inovadora?
Não sou inovador, apenas apoio

a inovação. Não se trata de ter uma
idéia de produto que depois se
transforma em algo grandioso. O
que faço é me certificar de que as
pessoas certas estão envolvidas num
projeto e que o pessoal meio ma-
luco tem espaço para participar. A
maioria das pessoas se parece mais
comigo nisso do que com Steve Jobs
ou Eric Schmidt -em suas empresas,
os dois conhecem aspectos técnicos
de todos os produtos e serviços. Não
é meu caso.

Não acredito que existam muitos
presidentes que façam como Jobs
ou Schmidt, mas estes também sa-
bem delegar poder aos engenheiros.
Isto eu posso garantir: engenheiros
com liberdade de ação constituem o
elemento mais importante de uma
empresa.



uando as pessoas me perguntam
por que entrei no setor de alta tec-

nologia, eu respondo que foi por causa
de meu desempenho como coach de
futebol americano", costuma brincar
Bilí Campbell com os interlocutores.
Na década de 1970, em seis tempora-
das como treinador do time de futebol
americano da universidade em que se
formou, a Columbia University, de Nova
York, Campbell não venceu nenhuma.

Em Paio Alto, onde fica seu es-
critório, e no Vale do Silício inteiro, o
placar é bem outro, entretanto. O ex-
linebacker, que completará 68 anos em
2008, é considerado o grande coach
do Vale do Silício. Desde 1998 é o
presidente do conselho de adminis-
tração da Intuit, companhia de que foi
presidente-executivo (CEO) entre 1994
e 2002. Trabalhou para a Apple entre
1983 e 1987, ocupando as posições
de více-presidente-executivo para os
EUA e de vice-presidente-executivo de
vendas e marketing. Saiu para fundar
a própria empresa, a Claris, adquirida
pela Apple em 1990, e depois presidiu
a Go, desenvolvedora de software para
computação baseada em canetas. Até
hoje é membro do conselho da Apple.

Como garantir espaço para os "caras
malucos" e ainda atender às expectati-
vas das bolsas de valores e às pressões
por lucros altos cada trimestre?

Para isso, a empresa precisa criar
as expectativas certas. Eu me dedi-
caria a explicar aos analistas que va-
mos manter nosso investimento em
pesquisa e desenvolvimento em 14%
ou 15% da receita. É o que temos de
fazer se quisermos ser uma empresa
inovadora. É esse o custo da inova-
ção, e eu prefiro aplicar esse valor em
P&D a entregá-lo para Wall Street.

Qual é a fórmula de Bill Campbell para
manter a motivação das equipes de
engenheiros quando uma organiza-
ção cresce demais, como a Intuit ou
o Google?

Os engenheiros se dedicam
muito aos projetos em que atuam.

Antes, entre 1979 e 1983, foi gestor na
Eastman Kodak e também, fora do setor
de tecnologia, no grupo de comunica-
ção J. Walter Thompson.

Natural de uma pequena cidade
produtora de aço da região de Pitts-
burgh, estado da Pensilvânia, Campbell
não correu atrás do sucesso. Vivenciou
naturalmente, em sua carreira, todas
as etapas do Vale do Silício, das inova-
ções tecnológicas ao sucesso estron-
doso de algumas start-ups, passando
por iniciativas fracassadas e montes
de dinheiro perdidos com produtos
malsucedidos. Desde a entrada de
Campbell na Intuit, criadora dos pro-
gramas Quicken e TurboTax, os lucros
se multiplicaram por dez (chegaram a
US$ 2 bilhões). Mas talvez sua maior
façanha seja o fato de que a empresa
tem conseguido proteger seu território
da ação da Microsoft, o temido "arquii-
nimigo" de todos no Vale. Curiosidade:
antes de técnico, Campbell foi lineba-
cker, posição que atacantes do futebol
americano assumem quando estão
sem a bola, na defesa, para afastar os
atacantes do time adversário, conter os
corredores e cobrir os receptores em
certas jogadas.

Depois de uma marcha exaustiva
para um lançamento, eles preci-
sam de descanso. Dê-lhes férias e,
na volta, oriente-os: "Vejam o que
vocês querem fazer. Descubram
coisas novas, observem a empresa
e digam se há algo para ser feito".
Não é possível fazer isso com 50
pessoas, mas com cinco ou dez,
sim. E pode ter certeza de que es-
ses caras serão seus "guerreiros",
aqueles que você vai querer em sua
empresa sempre e que farão toda
a diferença.

De onde saem os melhores enge-
nheiros?

Eles vêm de toda parte. Mui-
tos saem das melhores escolas
técnicas, porque elas enfatizam
a inovação. Pensam nisso o tem-
po todo, desde a formação. Há
ótimos engenheiros em todos os
lugares do mundo, mas acho que
as universidades dos Estados Uni-
dos ainda formam a maioria dos
mais inovadores.

Se uma empresa não possui uma equi-
pe de engenheiros dedicada a inovar,
é possível criar essa cultura?

Tenho certeza de que sim. No
entanto, é preciso contar com um
bom líder para isso. Um líder que
vá ao mercado recrutar os melho-
res profissionais de gestão, que
não precisam ser as pessoas mais
inovadoras do mundo, mas é cru-
cial que também saibam estimular
a inovação; que permita que essas
pessoas contratem gente -com o
DNA requerido; que tome cuidado
para não subordinar os engenhei-
ros aos profissionais de marketing
-o crescimento é o objetivo e ele
só ocorre por meio da inovação, a
qual depende de bons engenhei-
ros, não de bons profissionais de
marketing.

Como se gerencia uma empresa que
privilegia os engenheiros?

Existem modos de gerir as equi-
pes a fim de obter melhores resul-
tados. Acredito que, num mês de
20 dias úteis, é preciso dedicar um
dia só para avaliar projetos. Ou
seja, deve-se despender um dia in-
teiro, com toda a equipe gestora,
destinado a acertar os projetos,
eliminar as iniciativas que não vão



bem e transferir o que for possível
de recursos para os projetos mais
promissores.

Também é necessária uma ges-
tão forte e capacitada. Insisto na
contratação e desenvolvimento
das pessoas, além da inovação e
da adoção das melhores práticas
do mercado. A verdadeira inovação
pode até estar ausente, mas não há
desculpas para o desconhecimento
das melhores práticas. Valorizo os
profissionais que sabem o que está
acontecendo no setor e conseguem
se adaptar rapidamente.

As grandes empresas conseguem
seguir essas lições?

Sem dúvida. Acredito que, se
você tem uma companhia de US$ 2
bilhões de faturamento, o que pre-
cisa fazer é passar essa filosofia para
sua equipe gestora e certificar-se de
que ela a coloque em prática. Veja
[o presidente] Jeffrey Immelt na
General Electric: tudo que ele faz
é estimular a inovação na empresa.
Basta ler nas entrelinhas. Não se tra-
ta mais de "vamos contratar alguém
e somar mais US$ 500 milhões de
faturamento, e depois nos certificar-
mos de que serão US$ 500 milhões
de faturamento lucrativo".

Como eliminar o que não deu certo?
Existem fronteiras que você vai

querer assegurar-se de ter. Você
não vai desejar iniciar nada se não
acreditar que existe oportunidade
de mercado. E preciso pensar como
um investidor. Se eu dissesse que te-
nho uma idéia maluca, você deveria
responder: "Fale-me um pouco do
plano de negócios". Nem espero

que seja a coisa mais
». revolucionária

do mundo, mas a quem o produto
se destina? Qual o mercado total
disponível para ele? E o que esse
produto fará? O que ele modificará
na cadeia de comportamentos? Que
problema estamos tentando solu-
cionar? Um produto tem de passar
pelo teste de racionalidade antes de
começara ser desenvolvido.

E necessário aceitar o fracasso.
Se você não quer admitir que, de
cinco ou seis coisas que tentar, duas
ou três podem fracassar, é melhor
nem começar. Nem tudo dá certo.
Se você acha que poderá planejar
cada detalhe, isso não vai aconte-
cer, pois algumas coisas realmente
exigem acertos.

Já falamos muito sobre os engenhei-
ros. Qual é o papel dos consumidores?
Eles devem ditar as inovações?

E preciso tomar cuidado. Apren-
di isso com Steve Jobs, há alguns
anos. Quando cheguei à Apple, levei
da Kodak a mentalidade baseada em
pesquisas. A opinião de Steve era:
"Esqueça as pesquisas. Ninguém dá
retorno sobre algo que não conse-
gue conceber". Eu brinco que um
profissional de marketing j amais te-
ria criado um Macintosh, mas teria
feito um Macintosh melhor.

Suponhamos que eu sou um presidente
recém-promovido e atuo em uma em-
presa de bons resultados. Não se trata
de eu fazer uma revolução. Então, eu
lhe digo: "Bem, Bill Campbell, quais são
suas duas principais recomendações
para eu elevar o nível de inovação
aqui?".

Primeiro, vou me interessar em
saber como é o desenvolvimento
de produtos da empresa. Depois,
vou lhe pedir para me contar como
funciona a estrutura de marketing.
Odeio a divisão entre marketing de
produtos e marketing para o usuário
final, porque acho que isso não exis-

te. Em palestras para profissionais
de marketing, sempre me per-

guntam por que o marketing
vem perdendo influência e

minha resposta é direta: "Porque o
marketing esqueceu seu primeiro
nome: produto".

O que quero dizer é que valo-
rizamos tanto o gerenciamento de
marca, as relações públicas e a pro-
paganda que a comunicação parece
muito mais importante do que o
produto. Acho que sou um profissio-
nal de marketing de produtos razoa-
velmente bom, ainda que não seja
um grande profissional de produto.
Posso ensiná-lo como se certificar
de que os engenheiros recebam
as informações de que precisam e
que tipo de feedback dos clientes é
necessário para que as coisas dêem
certo, porque me preocupo muito
em criar ótimos produtos.

Eu iria além: seu profissional de
marketing de produtos é bom? Qual
é o impacto dele sobre os produtos?
O que os engenheiros acham? Sua
equipe de engenharia tem profissio-
nais supercriativos? O que você faz
com eles? Explique-me de onde tira
idéias novas. Não sou mágico, mas
aposto nessas coisas, porque acredito
que elas é que fazem diferença.

Qual foi a inovação mais impressionan-
te que o sr. viu?

O primeiro Mac foi um aconte-
cimento, pois tornou o mundo do
computador acessível a todos. Foi o
que chamamos de "democratização
do computador pessoal". Volte no
tempo e pense em como as pessoas
faziam na época. Para nós, o Macin-
tosh era um aparelho de comunica-
ção. Dá para criar textos? Uma pla-
nilha? Apresentações? Agora, todo
mudo faz isso. Hoje, o computador
é um aparelho de comunicação. E
o Macintosh já o era, naquela épo-
ca. E nisso que os computadores
se transformaram, e era isso o que
achávamos, em 1984.
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