
O Sr. diz que inovação não é apenas
o que os inovadores fazem, mas sim
aquilo que os clientes aceitam.
O ponto mais importante do meu ra-
ciocínio é que as empresas precisam
abandonar a idéia de que inovar é sim-
plesmente oferecer aos consumidores
mais e melhores escolhas. A inovação
surge quando o cliente percebe valor,
real valor, no uso real dos novos pro-
dutos e serviços.

Então, inovar é oferecer maior valor?
Não, inovar significa que o seu cliente
adquiriu mais valor.

Poderia mencionar algum tipo de
produto que traduza esse conceito?
Os produtos e serviços que rneíhor

traduzem esse espírito podem ser en-
contrados na internet. Empresas como
Google, Amazon e Facebook dão faci-
lidades aos usuários e clientes para que
rapidamente extraiam maior valor do
serviço. Conveniência, uso fácil e res-
posta rápida são construídos nas inter-
faces e nos serviços.

Qual a diferença entre novidade e
inovação?
A grande diferença entre novidade e
inovação é a mesma diferença exis-
ten te entre olhar a foto de alguém e
realmente encontrar essa pessoa e pas-
sar uni tempo com eía. Alguém novo
pode parecer interessante e a t ra t ivo
apenas até o exato momento em que
abra a boca.

Qual o pilar necessário para se
construir um projeto inovador?
Eu creio que a chave é jogar menos e
experimentar mais. Boas idéias, peque-
nos e inteligentes testes no mundo real
que você está monitorando, para apren-
der na prática, valem mais do que os
planos mais dispendiosos das maiores
empresas de consultoria.

Quais são os maiores obstáculos
para um projeto inovador?
É claro que isso depende do tamanho,
da escala e da ambição do projeto. No
entanto, minha experiência mostra que
o maior obstáculo para um projeto ino-
vador é que as pessoas entendem mal os
riscos. Fazem muitas análises em vez de
experimentações. Eles querem pensar em
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formas próprias de solucionar o desafio
inovador em vez de observar as intera-
ções do mundo real e, então, testá-las. Se
você quer um processo inovador susten-
tável, você tem de ter coragem para iden-
tificar, testar e gerenciar os riscos.

Em geral, as empresas pedem idéias
aos seus colaboradores, mas o Sr.
acredita que elas estão preparadas
para inovar?
Esse é um desafio real. Na América do
Norte existe um famoso ditado popular
segundo o qual as ações falam mais alto
que as palavras. Sim, muitas organiza-
ções dizem querer novas idéias, mas, na
realidade, não têm a menor noção do
seu verdadeiro significado. Quando eu
trabalho com empresas que di/em que
querem ser inovadoras, eu presto mais
atenção às ações que efetuam do que às
palavras que expressam.
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A pressa de implantar um projeto
inovador pode afetar os seus resul-
tados?
Existem dois tipos de velocidade: a que
vem da urgência e do medo e a que
vem da prática e da confiança. Inovar
demanda um cuidadoso mix de ambas.
Por quê? Porque se você não fez uma
inovação anteriormente, você pode sen-
tir muita urgência e muito medo. Mas se
fez com competência suas experimenta-
ções e testes c aprendeu com eles. você
está pronto para trazer a velocidade pa-
ra a implementação do seu projeto. Bons
líderes e gerentes identificam qual mix
é melhor para suas empresas. A única
coisa pior do que ser muito lento é ser
muito rápido.

É possível inovar com poucos re-
cursos?
Sim. Não existe conexão entre aqueles
que têm recursos disponíveis e aqueles
que têm capacidade para inovar.

As empresas devem adotar uma ati-
tude cética para inovar?
Eu acho que todas as pessoas deveriam
ter uma atitude cética sobre inovação.
Mas ceticismo não significa lentidão ou
rejeição. Significa tomar uma atitude,
e a inovação - como qualquer outra
coisa no mundo - tem um custo. E é
mui to importante ter conhecimento
desses custos. Ceticismo não pode ser
uma desculpa para a inércia; deve ser
uma razão para entender custos, riscos
e oportunidades.

Que tipos de custos envolvem a ino-
vação?
Há muitos tipos de custos para a ino-
vação, uns mais óbvios que outros. O
mais óbvio, claramente, é o tempo e o
dinheiro gastos em análises, testes, pro-
jeto, desenvolvimento e desdobramento
da inovação. Mas outros custos podem
ser mais significativos. Há o custo da
resistência, ou seja, sua empresa pode
ter empregados, fornecedores, ou, pior
ainda, clientes que nem são sensíveis
nem entendem a inovação. Então eles
resistem. Essa resistência é um custo
que deve ser superado.

Ser inovador é ser poderoso?
Às vezes a inovação faz uma pessoa mais
ou menos poderosa aos olhos da organi-
zação. Aquele que sente, correta ou erro-
neamente, que a inovação custa seu poder
pode minar o valor do processo. Algumas
vezes a inovação adiciona complexidade
e dificuldades ao produto ou processo.
Educar ou treinar as pessoas para supe-
rar essas complexidades também impõe
um custo. Em outras palavras, não há
nada melhor do que uma inovação livre.
Empresas inovadoras precisam entender
que os verdadeiros custos da inovação
são raramente mensurados pelos tradi-
cionais sistemas de contabilidade.

Qual empresa do setor de varejo
alimentar pode ser considerada um
bom exemplo de inovação?
A Tesco, do Reino Unido, é uma empre-
sa inovadora em mercado de refeições
preparadas e saudáveis, que comparti-
lha a gestão da cadeia de suprimentos
com o ponto-de venda.

O Sr. acredita que mais organi-
zações, ao redor do mundo, vão
se tornar inovadoras ao longo do
tempo?
Claro. Os chineses, indianos, brasileiros
e africanos vão se tornar mais inovado-
res, Esses povos não têm escolha.Todos
nós desejamos ser fornecedores de bai-
xo custo, então, deve haver algum outro
sistema lógico. Cada vez mais esse siste-
ma diferenciador e lógico será baseado
em inovação.

Como avalia a atuação do varejo ali-
mentar nos Estados Unidos?
Acredito que o setor de varejo alimen-
tar da economia norte-americana é um
dos mais vibrantes e inovadores seto-
res de toda a economia dos Estados
Unidos.

E qual a opinião sobre o varejo ali-
mentar brasileiro?
Falo, como alguém que veio de uma das
maiores universidades de agricultura do
mundo - a Universidade de Illinois -,
que intelectuais norte-americanos, cada
vez mais, vêem o Brasil como um país

com potencial agropecuário "superpo-
deroso". E muitos deles estão curiosos
para ver como o País vai se tornar mais
inovador em produtos alimentares para
o varejo.

Como consumidor, o Sr, vê algum
tipo de inovação nos supermerca-
dos?
Você está brincando? O tempo todo.
Os supermercados são laboratórios de
inovação. São tão importantes e interes-
santes como a internet para o conceito
de inovação.

Qual será seu maior ensinamento
para os varejistas brasileiros no
Congresso da APAS 2008?
Tratem seus clientes não apenas como
clientes, mas como parceiros na inova-
ção. Pensem em suas lojas, seus corre-
dores e prateleiras como mídia barata e
de rápida experimentação. Tenham co-
ragem de testar idéias simples. Tenham
disciplina para reconhecer que o risco
é um ingrediente essencial na inovação.
Muito risco vai destruir suas chances,
mas muito pouco risco não tem graça.

Inovar é uma forma de apostar no
crescimento. É possível crescer sem
dor?
Não, claro que não. A dor, assim como o
prazer, é uma forma de você saber que
está vivo. Mas existe a dor boa, que ad-
vém do trabalho duro e do crescimento,
e existe a dor ruim. que surge naqueles
que ferem a st próprios.

Quando o Sr. tomou a decisão de ser
um estudioso da inovação?
Há uma enorme resposta para esta ques-
tão. Mas para resumir, a verdade é que,
trabalhando em muitas organizações,
descobri que as boas idéias não eram
a chave da influência ou do sucesso. A
chave está em como atrair seus clientes
para jogar com suas idéias e protótipos.
Inovação não se trata de criar mais es-
colhas, mas da adoção de facilidades
dos novos produtos c serviços. As duas
coisas são diferentes.

revisla@supervarejo.com.br
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