
Nos anos 90, havia uma brinca-
deira recorrente entre os pesqui-
sadores da Bosch em Campinas.
Quando paravam num posto para
reabastecer o primeiro carro flex do
país. usado para testes, o frentista
perguntava se era para colocar ál-
cool ou gasolina. Eles respondiam:
"coloca o que o senhor quiser!" Os
pesquisadores morriam de rir e o
frentista ficava convencido de que
eram loucos. "Tínhamos o sonho
de fazer um carro que pudesse lidar
com problemas de fornecimento de
álcool ou com aumentos do preço da
gasolina", diz Erwin Franieck, ge-
rente de desenvolvimento da Bosch
(na foto, à direita), "Havia entraves
técnicos e meu papel era não desis-
tir." Em sua equipe estava Bruno
Bragazza, gerente de desenvolvi-
mento de engenharia. Ele passou
oito meses estudando algoritmos e
quatro desenvolvendo o software
que viabilizaria o "flex fuel". "Com
a eletrônica podemos fazer coisas
que seriam impossíveis no passa-
do", diz Bragazza. O primeiro carro
flex em série só apareceu em 2003.
Desde então, a unidade da Bosch
tornou-se referência em tecnologia
de combustíveis alternativos.



No final do ano passado, du-
rante uma reunião na cidade de
Wilmington, em Delaware, nos
Estados Unidos, Chad Holliday, o pre-
sidente mundial da DuPont, contou-me
um segredo. Queria saber dele como a gi-
gante multinacional que criou o Nylon, a
Lycra, o Teflon e outras tantas inovações presen-
tes no cotidiano de pessoas no mundo inteiro conse-
gue lançar a cada ano mais de mil novos produtos.
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Eu já sabia que a empresa con-
ta com dezenas de laboratórios bem
equipados e investe bastante dinhei-
ro em pesquisas (US$ 1,3 bilhão em
2006). Mas qual era a chave para que
isso gerasse resultados? "O verdadei-
ro segredo", disse Holliday, "é montar
a equipe certa para desenvolver cada
projeto. Gostamos de pessoas radicais,
que pensam diferente, pessoas que
simplesmente não seguem ordens com
facilidade." Fiquei surpreso. Aquela
frase lembrava a famosa resposta do
inventor Thomas Edison quando um
funcionário novo lhe perguntou sobre
as normas do laboratório: "Não há re-
gras aqui. Estamos tentando criar al-
guma coisa". Mas não imaginava que
esse espírito estaria presente numa
companhia com quase 60 mil funcio-
nários, que fatura US$ 27,4 bilhões.
Holliday, um engenheiro simpático,
que com 12 anos de idade ajudava o pai
a vender ernpilhadeiras em Nashville,
no Tennessee, prosseguiu: "As pessoas
nessas equipes inovadoras são diver-
sificadas, são homens e mulheres que
vêm de diferentes culturas e áreas de
atuação, com passados acadêmicos di-
versos. Elas questionam as verdades.
E isso que gera urna cultura criativa".

É claro que existe uma série de
outros fatores necessários para que
uma empresa seja inovadora, A defi-
nição das áreas em que a companhia
pretende inovar, os recursos (financei-
ros e humanos) alocados para isso e os
mecanismos de avaliação de projetos
são alguns deles. Mas tudo vai por
água abaixo se, na base, a empresa não
contar com as equipes certas. Times
formados por pessoas com brilho nos
olhos, que encaram suas tarefas como
uma missão, tão absortas no trabalho
que não contam as horas que faltam
para o dia acabar. Mas que tipo de gente se deve colocar para
formar uma equipe inovadora? Quais são as características
de uni grupo que busca inovações radicais e de outro que
almeja inovações incrementais (de melhoria de produtos,
serviços ou processos)? Móveis diferentes e paredes pinta-
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» O PULO DO RATO

Fundado em 1928, os estúdios

Disney foram os primeiros a

produzir longa-metragens de

desenhos animados e a usar

o processo Tecbnicolor. Os

funcionários que criaram desenhos

como Branca de Neve e os Sete

Anões, Aladdin e Rei Leão eram,

cm sua maioria, homens com idade

entre 25 e 27anos vindos de varias

partes ao mundo. O alto nível de

lestosterona nos corredores dava

origem a situações impensáveis num

ambiente de trabalho. No meiodo

expediente, os corredores viravam

campos onde eram disputadas

partidas de futebol americano. Pior:

nosprimeiros anos, os funcionários

ficara m conhecidos na indústria por

causa das bebedeiras promovidas

durante o expediente, no estúdio.

das com cores esdrúxulas têm impor-
tância ou o que vale é a atmosfera no
ambiente? E quanto aos líderes dessas
equipes, que influência eles podem ter
sobre o sucesso ou o fracasso do time?

QUEM DA A DIREÇÃO
A montagem de uma equipe

inovadora começa corn a escolha do lí-
der. "Vi muitas empresas começarem
com pessoas que assumiriam um papel
intermediário, porque eram as mais
disponíveis, para depois encontrar o
líder. Mas isso é um erro", diz o ame-
ricano Steve Wunker, sócio do guru
de inovação Clayton Christensen na
consultoria Innosight. "Se você quer
que um líder tenha realmente uma
visão, que crie uma personalidade di-
ferente na equipe, você o chama e dá
autonomia a ele para montar o time."

O texano Robert W. Taylor,
considerado um dos pais da internet,
é um exemplo de grande líder. Ele che-
fiou, nos anos 70, a lendária divisão
de ciência da computação do Paio Alto
Research Center, conhecido pela si-
gla PARC, laboratório de pesquisa e
desenvolvimento da Xerox que criou
o primeiro computador pessoal. Lá
foi desenvolvida a base da computa-
ção moderna, desde o uso do mouse
até as interfaces gráficas e o trabalho
de computadores em rede. Taylor não
era cientista nem Ph.D. (formara-se
em matemática e psicologia). Mas ti-
nha um excelente olho para detectar
talentos. E não tinha receio algum em
contratar pessoas melhores do que ele.
No laboratório, que contava com 40
pesquisadores, sua melhor qualidade
era a comunicação. Ele estimulava a
colaboração entre os cientistas e não
hesitava em recusar a candidatura de
um gênio se ele fosse incapaz de traba-

lhar ern equipe. Para integrar o laboratório, aliás, o candida-
to precisava ganhar a aprovação de todos os pesquisadores
- que trabalhavam numa estrutura sem hierarquia (cora
exceção da chefia de Taylor). Em Os Gênios da Organização, o
emérito pesquisador americano Warren Bennís debruça-



se sobre a experiência do PARC e escreve: "Taylor deixava
os pesquisadores livres para trabalhar em projetos que re-
fletissem seus talentos e paixões pessoais. Eles lhe diriam
o que precisavam fazer. E quanto mais facilmente os indi-
víduos interagissem, mais difícil seria para eles se distra-
írem do que seria sua missão". Ironicamente, Bob Taylor
- que hoje está aposentado na Califórnia e leva uma vida
tranqüila, cultivando tomates - carrega o mesmo sobre-
nome de seu compatriota Frederick Taylor, morto cm 1915,
o criador do taylorismo, que pregava que o bom funcioná-
rio não discute ordens c trabalha de maneira padronizada.

Poderíamos imaginar que o exemplo de liderança
de Bob é único e não pode ser reproduzido. Pois seja bem-
vindo às i nstalaçòes da Bosch em Campinas, no interior de
São Paulo. A filial da multinacional alemã, fabricante de
autopeças, é uma campeã em inovações. Seus 25 mil pes-
quisadores espalhados pelo mundo produzem uma media
de 14 patentes por dia. Você leu certo, por dia. A subsidiária
brasileira tornou-se a referência no grupo para tecnologias
de combustíveis alternativos graças aos trabalhos reali-
zados em Campinas, onde foram criadas as peças e os sof-
twares que permitiram o surgimento do motor Flex Fuel,
que roda com gasol ina ou com álcool (três outras empresas
desenvolveram uma tecnologia similar). Hoje, menos de
cinco anos depois de seu lançamento comercial, 85% dos
carros novos vendidos no Brasil usam o motor Flex, e a ino-
vação começa a ser introduzida na Europa. Nas instalações
de Campinas - parecidas com um carnpus, onde prédios
baixos são entrecortados por alamedas arborizadas -, en-
contrar os líderes certos para cada projeto é uma premissa
básica. A empresa descobriu que nem sempre a pessoa tec-
nicamente mais qualificada é a melhor para liderar urna
equipe. Em pelo menos três dos vários times de P&D há
pesquisadores altamente qualificados que ganham um
salário superior ao de seu chefe. O que seria inimaginável
em qualquer organização baseada na hierarquia é, assim
corno no mundo do futebol, considerado normal na Bosch.

O líder ideal na Bosch tem um espírito aberto. "Para
liderar uma equipe inovadora, você precisa ter capacidade
de lidar com pessoas de diferentes personalidades, o que

é um desafio", diz o engenheiro Fábio Ferreira, de 41 anos,
gerente de desenvolvimento de produtos que chefia um
grupo de 83 pessoas na Bosch. 'As pessoas mais criativas,
por exemplo, normalmente não são disciplinadas, embora
sejam fundamentais na equipe. Você não pode querer que
ela tenha o mesmo comportamento de um especialista ex-
tremamente metódico." Se não tiver talento para perceber
esse tipo de nuance, o líder pode colocar em risco o potencial
do time. ''Para conseguir gerir o grupo, o principal é ter uma
boa capacidade de comunicação, tema ignorado pelas esco-
las de engenharia", afirma Ferreira. Bob Taylor e Ferreira
ressaltam o papel da comunicação, assim corno Jack Welch,
o célebre ex-presidente da General Electric, que disse certa
vez que seu papel na empresa era escolher as pessoas certas,
alocar os recursos certos c transmitir as idéias de uma divi-
são à outra na velocidade da luz. Também no microcosmo
de uma equipe pequena, cabe ao líder incentivar a livre cir-
culação de idéias - idéias que muitas vezes desafiam o sen-
so comum e que tornam o trabalho de inovação fascinante.

ESCALANDO O TIME
Se formos traçar um paralelo com o mundo culiná-

rio, a diferença entre ter profissionais de alto nível numa
equipe inovadora e pessoas de nível mediano é a mesma
que existe entre um fonduc com autêntico queijo gruyère e
uni fonduc de queijo meia cura (acredite, é decepcionante).
Empresas como a DuPont não têm dificuldades em encon-
trar excelentes profissionais para integrar suas equipes.
A história da empresa está recheada de cientistas renoma-
dos, entre eles alguns que ganharam ou viriam a ganhar o
prêmio Nobel, como o químico Charles J. Pedersen, vence-
dor em 1987, ou o químico Richard Schrock, em 2005, Di-
fícil não sair coisa boa com uma turma assim. A reputação
de fazer grandes investimentos em ciência faz dela uma
das primeiras opções de emprego para pesquisadores que
deixam os centros de pesquisa acadêmicos. Passeando
pelos laboratórios de Wilmington, é possível encontrar
cientistas de ponta do mundo todo, a maioria tendo feito
pós-graduação nos Estados Unidos. O chefe de urn labo-
ratório que participa do desenvolvimento do biobutanol,
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urn combustível alternativo criado do sabugo do milho, é
chinês. Seu colega, que comanda o laboratório de nanotec-
nologia, é indiano, assim como a vice-presidente e cientis-
ta-chefe da DuPont, Uma Chowdhry. "Não há mágica. Os
resultados vêm da qualidade de nossos julgamentos em
relação ao que o mercado precisa e da qualidade das pesso-
as que colocamos juntas para fazer as inovações", diz Uma.

Isso acontece nos Estados Unidos, país que abriga al-
gumas das melhores universidades do mundo. A fabricante
de aviões Embraer, maior exportadora brasileira, localizada
ern São José dos Campos, interior de São Paulo, precisa fa-
zer um esforço extra. Ern 2O01, criou um curso de um ano e
meio, em tempo in tcgral, para engenheiros recérn-formados
em especialidades como mecatrônica, engenharia de mate-
riais ou, claro, engenharia aeronáutica. Quem se forma no
curso, que ensina aos alunos todas as facetas do negócio da
empresa, é imediatamente contratado. Só no ano passado, a
companhia gastou US$ 29,4 milhões em treinamento e qua-
lificação. "Costumamos dizer que o pessoal sai do curso com
faca naboca", afirma o engenheiro Satoshi Yokota, vice-presi-
dente industrial da Embraer. Ou seja, estão loucos para voar.

Quando líderes de equipes falam do valor da di-
versidade, não se trata de blablablá politicamente correto.
É preciso colocar um profissional criativo, que consiga ter
boas idéias, ao lado de um pragmático, uni pé-de-boi que
vai testá-las e aprimorá-las, até conseguir o melhor resulta-
do. Grandes especialistas misturam-se a profissionais com
visão sistêmica, que conseguem avaliar o impacto de urna
idéia nova no todo de uni produto ou de um serviço. Pessoas
mais velhas e experientes, que já estiveram expostas a mui-
tas situações diferentes, podem acelerar o desenvolvimento
de uma inovação, antevendo caminhos que tendem a não
dar certo. Ao mesmo tempo, jovens livres dos cacoetes de um
setor trazem novas abordagens para os problemas. Em co-
mum, esses profissionais precisam ter apenas uma caracte-
rística, absolutamente crucial para o sucesso da empreitada:
uma vontade genuína de fazer as coisas de modo diferente.

A inovação radical, aquela que gera urna mudan-
ça significativa no mercado, enche de orgulho os funcio-
nários de urna empresa. Se fizer sucesso logo no lança-
mento, coisa rara, uma aura de glamour logo se instala.
Imagine como devem ter se sentido os funcionários da
Apple após o alarido mundial provocado pelo ÍPhonc.

Mas a inovação radical é sempre mais difícil de ser
alcançada, e uma equipe que corra atrás dela apresenta uma
anatomia peculiar. Para início de conversa, é bom saber que
aquela história de deixar os funcionários dedicarem 10%
de seu tempo para buscar grandes inovações raramente
dá certo. O que acontece na prática é que as atribuições do
dia-a-dia ocupam esse espaço. Ou seja, o ideal é ter pesso-
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"CONFIANÇA
GERA

INOVAÇÃO"
A engenheira Iluska Ferreira Mari-
bondo, de 27 anos (no centro da foto),
diz que nunca teve fascínio por avi-
ões. Pelo menos até 2002. Recém-
formada pela Universidade Federal
da Paraíba, queria fazer um mestra-
do profissionalizante e inscreveu-se
no Programa de Especialização
em Engenharia (PEE) da Embraer
curso criado pela empresa para for-
mar profissionais para o negócio da
aviação. Hoje ela trabalha 110 depar-
tamento de aerodinâmica, participa
do desenvolvimento do jato executi-
vo Phenom 300 e aprendeu a apre-
ei ar aqueles complexos objetos que
se elevam no ar e descrevem cur-
vas entre as nuvens, antes de vol-
tar (quando tudo dá certo) ao solo
"Como dizia uni professor do curso
o avião é uni produto poético", di;
Iluska. "É também um prato cheic
para qualquer engenheiro, porque c
cheio de minúcias." O curso, de urr
ano e meio, foi bastante puxado. AÍ
aulas de engenharia aeronáutia
começavam às 7h e iam até as 17h
Na sua turma, de 130 alunos, havir
uma dúzia de engenheiras. "A pró
porção de mulheres era maior qut
na faculdade, mas ainda éramos
poucas o suficiente para sermos pá
pancadas", diz Iluska, entre risos
Segundo ela, o grande benefício d<.
PEE não é apenas o aprendi zad(
técnico. O convívio intenso faz corr
que os alunos se aproximem e pás
sem a confiar uns nos outros. "Ess;
relação desenvolvida no curso faci
iíta o trabalho depois", afirma. "É i
con fi a nca ciue traz a inovação."
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as totalmente dedicadas à inovação. E
pessoas não apenas de diferentes per-
sonalidades, mas de diferentes áreas,
porque a maioria das inovações mais
interessantes surge da intersecção
de múltiplas disciplinas (quem não
se lembra do já clássico exemplo do
Swatch, que fez renascer a indústria
relojoeira suíça ao misturar mecanis-
mo suíço, design italiano e plástico
sueco?). "Os únicos que você não quer
ter nessa equipe são os profissionais
de vendas", diz o consultor Wunker.
"Eles só se preocupam com o próxi-
mo trimestre, um tempo muito curto
para criar algo realmente inovador."

Surpreso? Tem mais: "Pesso-
as que ao longo da carreira apostaram
ern coisas novas, mesmo tendo fracas-
sado, são muito importantes", afirma
o consultor americano radicado no
Brasil Kip Garland, sócio de Gary Ha-
mel na consultoria Innovatíon Seed.
Segundo Garland, a inovação radical
não acontece tão rapidamente como a
incrementai. É raríssimo acertar na
primeira ou na segunda tentativa. Daí a
necessidade de incluir pessoas que en-
caram o fracasso como uma oportuni-
dade de aprendizado. "As pessoas mais
bem-sucedidas nas grandes empresas
são as piores para lidar com a criação
de uma nova curva de crescimento.
Elas têm uma capacidade menor para
lidar com o fracasso, preocupam-se
com sua reputação." Os profissionais
mais radicalmente inovadores, ao con-
trário, guardam um quê de enfant ter-
rible. São respeitados na companhia,
mas estão dispostos a mudar tudo.

ESCOLA DE EQUIPES
Essa disposição para mudan-

ças virou regra na Whirlpool, que no
Brasil detém as marcas Brastemp e
Cônsul. Em 2000, o alto escalão da matriz americana per-
cebeu que havia um problema. A companhia já era a maior
fabricante mundial de eletrodomésticos. Seu faturamento
atingiu US$ 19 bilhões em 2007. Também havia alcança-
do economias de escala formidáveis c cortado os custos ao

mínimo. Mas seu mercado vinha se
comoditizando c os preços dos produ-
tos caíam 3,4% a cada ano, afetando as
margens e o preço das ações. Embora
sempre lançassem linhas de produtos
novos no mercado - no Brasil, são duas
novidades a cada semana - a corpo-
ração descobriu que não poderia me-
lhorar seu desempenho apenas com
os negócios tradicionais. Era preciso
incutir a idéia de inovações mais ousa-
das na mente dos funcionários. Gary
Hamel c dez de seus consultores foram
contratados para ajudar a desenvolver
esse processo. Selecionados em todos
os escalões da empresa, de vice-pre-
sidentes a operários, 75 funcionários
no mundo deixaram suas atribuições
e receberam aulas sobre inovação,
para aprender a pensar sem barrei-
ras. Esse contingente estava dividido
em três grupos de 25 pessoas, um nos
Estados Unidos, um numa cidade dos
Alpes italianos e outro em São Paulo.

No início, valia tudo. A equipe
da Itália concebeu um sistema em que
ciclistas poderiam competir um com o
outro crn bicicletas ergométricas conec-
tadas à internet. A idéia talvez não fosse
ruim, mas não aproveitava em nada as
competências da empresa nem a força
da marca. Foi descartada. Estabeleceu-
se, então, uni critério segundo o qual as
inovações deveriam reforçar as marcas
existentes. "As pessoas precisavam
pensar em seus valores e ir ao âmago do
que queriam proporcionar aos clientes",
diz o consultor Kip Garland, que acom-
panhou o processo no Brasil. Aqui sur-
giu uma idéia com base na premissa de
que dispor de água potável de qual idade
em casa é algo fundamental para as fa-
mílias. Ninguém entendia patavina de
água, mas todos saíram a campo para
conhecer o assunto. "Descobri mos que

as soluções para a água de qualidade são todas incompletas",
afirma Emerson Valle, diretor de negócios internacionais e
de crescimento da Whirlpool. Segundo ele, a água engarra-
fada do supermercado tem o inconveniente do transporte,
a que é entregue cm casa em galões nem sempre é de quali-
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dade e os filtros tradicionais deterioram-se com o tempo. Foi
então que a Brastemp criou um purificador que, em vez de
ser vendido, é alugado. Periodicamente, um funcionário da
empresa vai à casa do cliente para fazer a manutenção. "Foi a
primeira vez, nos quase 100 anos de história da Whirlpool,
que algum produto passou a ser alugado", diz Valle. "Cria-
mos um novo modelo de negócios." A matriz americana, sa-
tisfeita com a experiência, começa a exportá-la para outros
países. Para acompanhar o crescimento da companhia com
produtos novidadeiros e definir as estratégias de inovação
para os próximos anos, a empresa criou o Global Innovation
Council, que se reúne mensalmente. Em escala regional, há
o í-Board. I, de inovação. Composto por quase 20 líderes da
companhia, também se reúne mensalmente, com o mesmo
objetivo. Como resultado desse trabalho, a Whirlpool multi-
plicou quase oito vezes sua receita com produtos inovadores
nos últimos três anos, e atingiu RS 5 bilhões no Brasil. Mais
que qualquer outra região da corporação no mundo. A sub-
sidiária brasileira conta corn três centros de tecnologia no
Brasil. São mais de 500 colaboradores, dos quais 54 mes-
tres e quatro doutores, e mais de 100 patentes registradas.

"Cuidar de gente é nosso trabalho número l - do pre-
sidente ao gerente setorial", afirma o carioca José Aurélio
Drummond Jr., 43 anos, presidente da Whirlpool Eletro-
domésticos para a América Latina. Drummond é uni CEO
fashion, que trabalha de camisa esporte, jeans moderno e
tênis vermelho combinando com o cinto - ousadia inespe-
rada para um engenheiro de produção e metalurgia. Faz
parte de sua rotina, a cada semana, entrevistar candidatos
de olho nos talentos que pode conquistar para a empresa,
independentemente da existência de uma vaga. Quando
o talento é identificado, cria-se a vaga. "Nunca passei pelo
problema de ter um ótimo profissional na nião e não ter um
lugar para colocá-lo. Se for necessário, criamos urna vaga",
diz. Encontrar profissionais ao mesmo tempo inovadores
e gregários não é trivial. Como há carência de jovens com
esse perfil nas universidades, a Whirlpool criou o Progra-
ma Inova, com o qual já formou parcerias com mais de 30
faculdades, em seu segundo ano de existência. E conta com
apoio da Finep, agência financiadora de estudos e projetos.
Desse modo, representantes da companhia vão captar nas

faculdades os talentos com o perfil inovador procurado.
"Fazer com que as equipes pensem em inovação

é preparar as pessoas para trabalhar nessa companhia",
afirma Rogério Augusto Martins, vice-presidente de De-
senvolvimento de Produtos. Muito abstrato? Então pense
numa discussão sobre uma nova lavadora. Na Whirlpool,
dona das marcas Brastemp e Cônsul, sentam-se em torno de
uma mesa os gerentes de categoria, de vendas, de desenvol-
vimento de produtos, da fábrica e até do departamento legal.
Sentam c participam, porque nos escritórios da sede da mul-
tinacional, no Brooklín Novo, zona sul de São Paulo, prati-
ca-se a arte zen da decisão por consenso. "Não condiz com
nossa política liderar com dissidência", afirma Drummond.

Uma das práticas introduzidas para tornar as reu-
niões mais produtivas é o programa I-Mentor. Cerca de 60
profissionais já foram certificados pelo programa. Eles vêrn
de todas as áreas da empresa e são treinados para praticar,
sempre, processos de inovação. Só concluem o treinamento
se apresentarem para a empresa uma idéia efetivamente ino-
vadora, que possa ser desenvolvida em seguida. Também se
comprometem a participar dos treinamentos dos próximos
I-Mentors. "Professor Pardal até existe, mas o reconheci-
mento não é só para com queni levanta a mão para sugerir
uma idéia", afirma Drummond. O dono da idéia é o time.
Cortar as asas dos individualistas não é uma filosofia gra-
tuita. Isto é feito porque, em termos operacionais, por vezes
falta habilidade ao dono da idéia para concretizá-la, e ele pró-
prio pode se frustrar quando um projeto promissor é abor-
tado na transição da prancheta para a linha de produção.

Uma boa equipe, na definição de Martins, é aque-
la que reúne o sonhador inconformado que pensa sobre as
possibilidades e o pragmático que pensa em como trans-
formar as possibilidades em realidade. É preciso ter várias
pessoas de cada um desses dois tipos em um time como o
que concebeu o refrigerador Brastemp Club - caso de su-
cesso por trazer inovações como um dispositivo que per-
mite apanhar latinhas de cerveja ou refrigerante sem abrir
a porta da geladeira, corno nurna vendingmacbine. O grupo
inicial contava com uma dúzia de profissionais, das áreas
de marketing, estratégia de produto, desenho industrial,
tecnologia (eletrônica c de refrigeração), manufatura, qua-
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Quando está em férias, o químico
paulistano Fábio Caramez, de 50
anos, pesquisador da Oxiteno, cos-
tuma entrarem sua picape 4x4 Mit-
subishi e seguir para o sul da Bahia,
onde percorre trilhas na Chapada
dos Guimarães. Entre 1998 e 2001,
ele cumpriu o ritual, mas levou a
bordo um. passageiro clandestino,
que atendia pelo nome de isetiona-
to de sódio. A substância, contida
no sabonete Dove, não saía de sua
cabeça. "Não há como evitar", diz
Caramez. "Isso acontece quando
se trabalha com pesquisa." A Uni-
lever, detentora da marca, pedira ã
Oxiteno para fabricar o produto, e
Caramez foi designado para coman-
dar seu desenvolvimento. Duas
fábricas no mundo sabiam fazê-lo e
nenhuma daria a receita. Era preci-
so começar tudo do zero. Com uma
equipe de 20 pessoas, Caramez de-
bruçou-se sobre a substância. "Foi
um esforço de todas as áreas, e a
relação entre as pessoas tornou-se
diferente, intensa", diz. A primeira
etapa foi fabricar o produto em pe-
quena escala. Foram três meses de
idas e vindas entre os laboratórios
e a pequena usina piloto da Oxite-
no. Cerca de 40 experimentos de-
pois, o processo foi consolidado, O
desafio seguinte foi construir uma
nova fábrica para fazer tudo igual
em grande escala, com qualidade e
velocidade. "Quando a unidade en-
trou em operação, o pessoal da Uni-
le ver ficou espantado em ver como
produzimos o isetionato de sódio a
um custo tão baixo", diz. "Mas isso a
gente não conta nem para eles."

]idade, comunicação da marca e suprimentos. Um típico
grupo multidisciplinar, costurado em torno de objetivos
comuns. Inovar em equipe c parte do segredo da Whirlpo-
ol para manter sua plataforma de lançamento de produtos
permanentemente abastecida de novidades. Hoje, algo
entre 15% e 20% do faturamento do grupo no Brasil vem
de produtos lançados nos últimos 24 meses. Esse índice,
segundo Drummond, caminha para 30%, melhor referên-
cia internacional. É preciso projetar muita coisa ao mesmo
tempo, porque nessa indústria os projetos levam tempo
para maturar. No caso da Club, foram 16 meses entre o início
da concepção e o lançamento no mercado. Ao longo do pro-
cesso, 20 variantes de patente foram registradas. Lançada
em setembro último, essa linha já ostenta o melhor desem-
penho de vendas entre os lançamentos dos últimos anos.

As novidades da Brasternp talvez sejam mais vis-
tosas, mas o grupo tem também uma equipe de inovação
para a marca Cônsul, que ocupa um nicho de mercado
mais popular. E seu desafio talvez seja ainda maior. "Ino-
var para as massas não é tão simples, porque a idéia nova
requer investimentos que você não pode repassar para o
preço", afirma Drummond. A formação de equipes inova-
doras na Whirlpool começa na sala da presidência. "Pri-
meiro eu decido quem eu quero sentado à mesa comigo",
diz Drummond. Alguns diretores já estavam com ele na
área de vendas e marketing antes de sua promoção a presi-
dente. Outros foram trazidos de fora. Todos eles, segundo o
executivo, gostam de "cuidar de gente" e têm ótima capaci-
dade de execução de projetos: "Eu não desenhei um organo-
grama" afirma. "Em vez disso, tracei um 'personograma'".

Quando se trata de melhorar produtos ou serviços,
tornou-se relativamente comum a contratação de antropó-
logos, que participam da equipe de inovação por um perí-
odo determinado, para estudar o consumidor. Algumas
empresas treinam os próprios funcionários a fazer per-
guntas de forma diferente aos clientes. Veja o que isso quer
dizer num exemplo simples, dado pelo consultor Wunker
num recente seminário realizado em São Paulo pela con-
sultoria TerraForuni: imagine uma lanchonete que quei-
ra aumentar suas vendas de milk-shake. Se perguntar ao
consumidor que novidades ele quer na bebida, ele poderá
dizer "quero sabor morango", ou "quero que o milk-shake
seja mais líquido". Por outro lado, terá respostas diferentes
se a pergunta for "qual foi a última vez que você tomou milk-
shake e porque você o comprou?" Os clientes poderão dizer:
"as crianças faziam barulho no carro e eu queria acalmá-
las", ou "eu não tinha almoçado e precisava ingerir alguma
coisa rápida no caminho de volta ao trabalho". O resultado
dessa outra maneira de olhar a questão seria não um milk-
shake de morango, mas um copo decorado com bichinhos
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Io. "A única maneira de liderar uma
equipe inovadora é com exemplos."

Uni lugar onde o "clima rola" é
a Promon, empresa paulista que presta
uma série de serviços, desde a elabo-
ração de projetos de engenharia para
a indústria até serviços de tecnologia
da informação. As salas da companhia
estão repletas de engenheiros. Mas
isso não impede que reine no ambiente
alguns resquícios das comunidades
alternativas dos anos 60, época em que
a companhia foi criada. Seu modelo de
organização é totalmente suigeneris. A
Promon pertence a seus funcionários.
Desde seu primeiro dia, um profissio-
nal que entra pode comprar um deter-
minado número de ações (o limite é o
mesmo para todos, do presidente à se-
cretária). Se sai, vende as ações de volta
à empresa. Hoje, 80% dos 760 empre-
gados são acionistas. O diretor-presi-
dente, atualmente Luiz Ernesto Gemig-
nani, em seu terceiro mandato de três
anos, é eleito pelos acionistas por meio
de voto secreto. "Somos um bicho dife-
rente", diz Gemignani, freqüentemente
tratado por suas iniciais, LEG, dentro
da companhia. "Internamente, nos de-
finimos como uma comunidade, não
uma empresa, porque um de nossos
maiores objetivos é proporcionar um
ambiente em que todos os funcionários
possam se realizar profissionalmente.
Isso se traduz numa cultura aberta,
pautada pelo respeito e pela confiança,
em que as pessoas se sentem seguras."

REDES GLOBAIS
Como surgem inovações

nesse contexto? "As pessoas conhe-
cem as necessidades da empresa e
formam grupos, muitas vezes de
maneira espontânea, para criar ini-
ciativas que vão nos beneficiar", afir-
ma o físico gaúcho Rodrigo Parreira, díretor-executivo da
Promon. "O papel dos gestores é deixar isso acontecer", diz
Parreira, numa afirmação que soa como uma resposta à
advertência que Peter Drucker, o guru dos gurus da admi-
nistração, fez certa vez: "Muito do que chamamos de geren-

ciamento consiste em tornar mais difícil

para as pessoas fazer o seu trabalho".
A internet e a globalização estão

ampliando o tamanho das equipes en-
volvidas nos processos de inovação. A
Biorigin, do interior de São Paulo, inova
na produção de leveduras com a ajuda de
pesquisadores localizados nos Estados
Unidos e na Europa. Os cientistas base-
ados em Lençóis Paulista trocam ima-
gens de microscópio eletrônico cm tem-
po real com pesquisadores estrangeiros,
como Época NEGÓCIOS mostrou em
uma edição recente. Nas multinacionais,
que descentralizaram seus laboratórios,
é raro, hoje, que um projeto seja tocado
em apenas um país. Normalmente, há
pelo menos três envolvidos, escolhidos
por suas competências técnicas.

A Procter & Gamble, maior
companhia do mundo no mercado de
consumo, com 300 marcas, foi fundo
no conceito de usar pesquisadores e
institutos externos. Por meio de sites
especializados, como o InnoCentíve e
o NincSigma, está conectada a 1,8 mi-
lhão de pesquisadores espalhados ao
redor do mundo. Mas, diferentemente
da prática relativamente comum de
terceirizar pesquisas, a Procter busca
nessa rede soluções prontas, produtos
acabados ou tecnologias que permitirão
a produção de algo imaginado por suas
equipes. Um exemplo? Descobriram
numa padaria i ta l iana , comandada
por um professor universitário, a tec-
nologia para imprimir com jato de tinta
imagens em alimentos. Pouco depois,
a companhia lançou batatas Pringles
com desenhos de animais, um suces-
so de vendas. Atualmente, metade dos
produtos da companhia contém ele-
mentos originados fora dela. Essa prá-
tica é utilizada em menor escala por em-
presas como Boeing, Novartis ou IBM.

Inovar na maneira de inovar pode se tornar uma
vantagem competitiva para as empresas. Executivos da
Procter & Gamble afirmam que jamais conseguiriam
manter a taxa de crescimento anual, em tomo de 6% (a em-
presa faturou US$ 76 bilhões em 2006), se não tivessem
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adotado, há oito anos, o uso das redes de pesquisadores.
Mas, assim como cada empresa tem suas peculiaridades,
modelos de inovação podem se mostrar mais adequa-
dos numa ou noutra empresa. Não existe receita comple-
ta, que possa ser aplicada eni qualquer tipo de negócio.

Veja a EDS, uma das pioneiras no mundo em pro-
cessamento de dados, que fatura US$ 21,3 bilhões e presta
serviços a bancos, companhias aéreas e empresas de tele-
comunicações, entre outras. Na década de 90, a EDS estava
em maus lençóis. Vinha perdendo mercado para gigantes
como a IBM e a H P, que produzem tanto hardware como
software e oferecem pacotes completos aos clientes, por
preços bastante competitivos. A EDS, que não fabrica urna
máquina sequer, estava em desvantagem. "Precisávamos
reinventar a companhia", diz Chu Tung, ex-presidente da
EDS no Brasil. Ern vez de buscar pesquisadores espalha-
dos pelo mundo, como fez a Procter & Gamble, a companhia
elegeu nove parceiros estratégicos - entre eles a Microsoft,
a Dell e a Xerox - e criou dois grandes centros de P&D, no
Texas e em Michigan. Nesses centros trabalham 1,1 mil pes-
quisadores de todas as empresas (algumas até concorrentes
entre si), desenvolvendo produtos e serviços para a EDS.
Isso aconteceu no final de 2004 e ganhou o nome de Agility
Alliance, ou Aliança da Agilidade. Cada empresa paga os
salários de seus próprios funcionários. Desde então, a EDS
estancou sua queda e começou a melhorar seus resultados.

Há, claro, coisas mais simples que podem ser feitas
para aperfeiçoar a inovação, que não exigem grandes in-
vestimentos e podem trazer bons resultados. A Oxiteno,
uma empresa química do Grupo Ultra, tomou urna ini-
ciativa nesse sentido. Ela fabrica mais de 400 produtos
diferentes, com formulações únicas, que estão contidos em
xampus, cremes dentais ou defensivos agrícolas. A gania
de aplicações de suas fórmulas é imensa. O problema é
que esses produtos têrn curta duração no mercado, pou-
co mais de cinco anos, o que exige inovações constantes.

Em 2004, o engenheiro químico Pedro Wongtscho-
wski, então presidente da empresa (hoje ele preside o grupo),
resolveu montar uma espécie de time dos sonhos da indús-
Çria química: reuniu seis dos maiores especialistas do mundo
para criar um conselho tecnológico e científico para a Oxiteno.

Os nomes eram os primeiros de uma lista de 60 especialistas,
elaborada pelos engenheiros da companhia e por dois hea-
dhunters, um dos Estados Unidos e outro da Europa. "Man-
dei uma carta para cada um com o contrato anexado e, para
minha surpresa, duas semanas depois tive unia resposta
positiva de todos eles", afirma Wongtschowski. "Resolvemos
buscar os especialistas de uma mesma área da química, a dos
tensoativos, para que eles pudessem discutir entre si."

O grupo é formado por químicos com idade de 50 a
60 anos, oriundos da academia, como Krister Holmberg,
presidente da Sociedade Química da Suécia, ou da indús-
tria, como o italiano Guido Bognolo, ex-Procter&Gamble
e ex-ICI. Eles vêm ao Brasil uma vez por ano e, durante três
dias, avaliam o portfólio da Oxiteno, propõem temas de
pesquisa e dão palestras aos 120 pesquisadores da empre-
sa. "Eles ainda servem como uma ponte para tudo que está
acontecendo no mundo e nos abrem as portas para fazermos
acordos com centros de pesquisa internacionais", diz Wong-
tschowski. Integrar esses papas da química ao processo de
inovação da empresa sai mais barato do que se poderia su-
por. Os valores exatos não são revelados, mas correspondem
a cerca de um décimo do que um guru internacional de ad-
ministração cobraria por uma palestra de uma hora. "Eles
não vêm pelo dinheiro, vêm pela curiosidade", afirma o pre-
sidente do Grupo Ultra. "Eficam empolgados em ver como o
nosso pessoal está preparado para sugar a carótida deles."

Embora exista um credo repetido no mundo corpora-
tivo de que o consumidor não sabe o que quer - e que, portanto,
não se deve dar muito crédito às suas opiniões - nos últimos
anos algumas empresas começaram a correr na contramão e
a lucrar com isso. O que essas companhias fazem é não ape-
nas ouvir o que os clientes têm a dizer, mas convidá-los a par-
ticipar efetivamente do processo de criação de seus produtos e
serviços. Esse fenômeno está sendo chamado de "co-criação",
um termo popularizado pelos consultores C. K. Prahalad e
Venkat Ramaswamy no livro O Futuro da Competição, lançado
em 2004. "Co-criação é mais do que focar no consumidor ou
proporcionar uma customização em grande escala", afirma
Ramaswamy, também diretor do Centro de Inovação da Uni-
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DIVERSÃQEWQVAÇÂO
Ricardo Martins (ao
centro), com colegas da
Whirlpool no escritório
em Tamboré, São Paulo;
criação multidisciplinar



A vida dos integrantes de uma
eq uipc inovadora pode ser dura.
Os funcionários da Whirlpool en-
volvidos na criação de uma nova
geladeira foram obrigados a tomar
m ais de 300 q uilos de sorvete {não
de uma vez, claro). Findo o expe-
diente, precisavam ir a festas na
casa dos amigos. O resultado de 18
meses de trabalho - e de alguma
diversão, convenhamos - foi o lan-
çamento, em setembro de 20O7, da
Brastemp Club, uma geladeira com
quatro características inéditas no
mundo. O grupo desenvolveu, por
exemplo, urn compajrtimento para
manter o sorvete numa temperatu-
ra ideal, garantindo sua cremosida-
de - uma idéia simples que nunca
havia sido executada. E as festas?
"Nelas, analisávamos como os anfi-
triões recebiam seus amigos", diz o
administrador Ricardo Martins (no
centro da foto), de 29 anos, gerente
de estratégia de marketing global
da Whirlpool. A equipe contou com
gente de marketing, tecnologia, de-
senho industrial e manufatura. O
conceito erao da engenharia simul-
tânea. Empresas inovadoras perce-
beram que o resultado das criações
é sempre melhor quando pessoas
de diferentes áreas atuam juntas. O
time produziu 100 desenhos e qua-
tro protótipos. Depois de pesquisas
com 500 clientes e 30 funcionários,
o desenho final foi estabelecido e a
geladeira entrou em produção. "Se
você não divide a idéia com todas as
áreas, ela morre", diz Adirlei Krae-
mer (o segundo da esquerda para a
direita), de 29 anos, líder do projeto.
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versidade de Michigan, em entrevista a Época NEGÓCIOS.
"Se você quer realmente criar valor do ponto de vista do clien-
te, tem de engajá-lo no processo, deixando que ele defina o que
tem valor para ele." Numa apresentação recente em São Pau-
lo, Rarnaswarny esmiuçou o conceito para uma platéia de 60
executivos de grandes companhias brasileiras, num evento
organizado pela consultoria Sy mnetics.

Após sua fala, quem pegou o microfone foi um jovem
paulista criado no Rio de Janeiro, Fábio Seixas, de 32 anos, um
dos únicos homens presentes que não usavam terno e gra-
vata. Fundador da Camiscteria, cie mostrou o que faz de seu
negócio um dos exemplos mais radicais de co-criaçào no país.
A Camiseteria é uma companhia de moda que não tem um
estilista sequer entre os funcionários. Qualquer pessoa pode
enviar um desenho para seu site e submetê-lo à avaliação da
comunidade de freqüentadores. Os desenhos que recebem as
melhores notas são impressos em camisetas, vendidas online.
Os vencedores recebem R$ l mil de prêmio (que muitas vezes
trocam, espontaneamente, por crédito em camisetas). "Nosso
risco é próximo do zero", diz Seixas. "Em muitos casos, vende-
mos lima série inteira em dois dias." Desdeque foi criada, há
dois anos, a Camiseteria já recebeu mais de 13 mil desenhos
-160 deles foram estampados em camisetas. Nunca uma de-
las foi parar numa loja de ponta de estoque, algo comum no
ramo. Seixas e seu sócio, o designer Rodrigo David, já produ-
ziram camisetas com desenhos de que não gostavam. Mas a
idéia é essa. "Fazemos exatamente o que o mercado quer, não
o que nós achamos que ele queira", afirma Seixas. Ele diz que
o modelo de negócios - inspirado numa empresa americana
chamada Thrcadless, que foi objeto de estudo no MIT - fun-
ciona bem graças à coniun idade criada em torno do site. Os
usuários, geralmente aficionados por camisetas, têm blogs
pessoais, trocam mensagens entre si, viram amigos. A rela-
ção deles com a empresa é tão forte que a Camiseteria não pre-
cisa contratar modelos para mostrar fotos de sua coleção: os
próprios clientes se oferecem para fazer a propaganda.

A idéia de contar com os clientes na fase de criação de
um produto ou serviço é uma onda que já faz algum tempo pe-
netrou nas empresas nascidas na internet, como a enciclopédia
virtual Wíkipédia ou o site de vídeos YouTube, que apresenta
milhares de horas de imagens sem ter produzido um único se-

gundo. O que algumas empresas descobrem agora é que esse
modelo pode ser igualmente útil se aplicado a grandes negó-
cios tradicionais - que envolvem valores muito maiores que o
cerca de R$ 1,3 milhão de faturamento anual da Camiseteria.

A Nike, maior vendedora de tênis de corrida dos Es-
tados Unidos, detinha, no final de 2006, uni naco de 47,4%
nesse segmento do mercado americano, que movimenta atu-
almente US$ 3,6 bilhões a cada ano. Sete meses depois, estava
com surpreendentes 56,7%. Os executivos da companhia ba-
seada na cidade de Beaverton, no Oregon, creditam o sucesso
a uma inovação, o Nike Plus, desenvolvido em conjunto com a
Apple. Trata-se de um par de tênis equipado com sensores que
medem a distância, o tempo e mesmo quantas calorias foram
gastas numa corrida. As informações geradas são mostradas
num ÍPod e - o pulo do gato - podem ser descarregadas no site
nikeplus.com. Esse site já tem uma comunidade demais de
meio milhão de corredores, de 160 países, que comparam de-
sempenhos, propõem competições ou apenas sugerem bons
percursos, mostrados nunimapa. Na cidade do Rio de Janeiro,
por exemplo, um certo Fábio Cruz dá a dica de urn trajeto de
7,39 quilômetros no Aterro do Flamengo, acrescentando que
"tem muita área verde, pista demarcada e é próximo à praia".
As rotas são compartilhadas pela comunidade, que se encarre-
ga de avaliá-las. Os corredores também elegem as músicas que
os deixam mais animados para a corrida (primeiro lugar para
Eyeofthe Tiger, hit do filme Rocky 3, com Sylvester Stallone).

Como declarou Stepan Olander, diretor de conteúdo
digital da Nike, no passado o produto era o ponto final da ex-
periência. Agora é só o início dela. O consultor Ramaswamy
prevê que toda inovação, no futuro, surgirá da integração
dos clientes nas equipes que trabalham dentro das empre-
sas. "Os jovens de hoje, que serão os grandes consumidores
de amanhã, pertencem a uma geração que está crescendo de
maneira muito interativa, é capaz de se expressar e quer se
engajar. Trata-se de uma mudança estrutural da qual tor-
nou-se impossível escapar." Se a previsão vier realmente a se
concretizar, tudo o que se sabe hoje sobre a criação de equi-
pes inovadoras poderá ganhar contornos inesperados, EN
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Text Box
Fonte: Época Negócios, n. 13, p. 78-96, mar. 2008.




