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As várias faces
da inovação

As novas percepções
desse conceito

Os empreendedores ino-
vam. Inovar faz parte do espí-
rito empreendedor. A inovação,
de fato, cria um recurso inexis-
tente até o momento em que o
homem encontre um uso para
alguma coisa qualquer da na-
tureza e assim a dote de valor
econômico. Enquanto isso não
acontece, cada planta é uma
erva qualquer, e cada mineral é
apenas uma rocha.

São as novas percepções que
modificam o que já existe, que
dão significado novo e impor-
tante ao que já era útil. É o "na-
vio cargueiro" que se transfor-
mou em "container" e pratica-
mente quadruplicou a produti-
vidade do cargueiro marítimo e
salvou a marinha mercante.

Como mostram os exem-
plos, a inovação não é, neces-
sariamente, algo técnico. Ela
não precisa ser uma "coisa ma-
terial". Poucas inovações téc-
nicas podem competir, em
tempos de impacto, com ino-
vações sociais. Um dos exem-
plos mais interessantes de ino-
vação social e de sua impor-

tância pode ser visto no Japão,
que abriu suas portas para o
mundo moderno em 1867 e
tem sido constantemente su-
bestimado pelos ocidentais,
apesar de suas vitórias triun-
fantes sobre a China, e depois
a Rússia, em 1894 e 1905, e de
Pearl Harbor. O país tem mos-
trado um domínio seguro de
estratégias empreendedoras.

Apesar de sua extensa
abrangência - a inovação é
mais que um termo técnico; é
também econômico e social -
não podemos ainda elaborar
uma teoria de inovação. Por en-
quanto isso não é possível.
Contudo, já sabemos o suficien-
te para dizer quando, onde e
como se buscam sistematica-
mente oportunidades inovado-
ras, e como se avaliam as chan-
ces de seu sucesso ou os riscos
de seu fracasso. Sabemos o bas-
tante para desenvolver, embora
ainda em poucas linhas, a prá-
tica da inovação.

Para os empreendedores
bem sucedidos, a prática da ino-
vação está no trabalho. Eles não
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esperam até que tenham o
"insight" para ter a "idéia bri-
lhante". Não buscam a "sorte
grande", a inovação que irá "re-
volucionar a indústria", criar
um "negócio de bilhões", ou "tor-
nar alguém rico da noite para o
dia". Para esses empreendedo-
res que já começam com a idéia
de que irão conseguir grandes
realizações - e rapidamente o
fracasso está assegurado.

Eles estarão quase que desti-
nados a fazer coisas erradas.
Uma inovação que parece sensa-
cional pode resultar em nada
mais do que um virtuosismo téc-
nico; e inovações com modestas
pretensões intelectuais, como o
McDonald' s, por exemplo, po-
dem resultar em negócios gigan-
tescos, altamente lucrativos.

A maioria esmagadora das
inovações bem sucedidas ex-
plora a mudança. Por certo,
existem inovações que em si
constituem uma importante
mudança, mas elas são exce-
ções razoavelmente incomuns.
A maior parte das inovações
que deram certo são mais pro-
saicas. Portanto, a disciplina de
inovação (a base do conheci-
mento do empreendedorismo)
é uma disciplina de diagnósti-
co: um exame sistemático das
áreas de mudança que tipica-
mente oferecem oportunidades
empreendedoras. ®
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