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Vijay Govindarajan, 58 anos, tinha tudo para ser mais um cidadão comum entre um bilhão de 
indianos. Nasceu numa vila sem luz, água potável e com poucas perspectivas para o futuro. O 
que o diferenciava dos outros garotos era a determinação em mudar seu destino. Chegou a 
Harvard, tornou-se professor e desde então vem conquistando títulos invejáveis. Foi eleito um 
dos 50 maiores pensadores da administração atual pelo jornal "London Times", um dos 10 
melhores professores do mundo em educação corporativa pela revista "BusinessWeek", um 
dos cinco "coachs" mais respeitados em estratégia pela revista "Forbes", entre outros tantos.   
 
Há seis meses, Govindarajan, que leciona há 33 anos em Tuck- uma das melhores escolas de 
negócios do mundo- foi recrutado pelo CEO da GE, Jeffrey Immelt, para ser seu braço direito 
no quesito inovação. Cabe ao indiano ajudar o grupo a vislumbrar possibilidades para criar 
negócios inovadores nos próximos 50 anos. Ele deve enxergar oportunidades futuras em seis 
áreas: meio-ambiente, infra-estrutura, tecnologia digital, demografia, mercados emergentes e 
liquidez.   
 
Semana passada, Govindarajan esteve em São Paulo para participar do Fórum Mundial de 
Estratégia, promovido pela HSM. Falou para uma platéia atenta de quase 2 mil executivos. Foi 
sua primeira visita ao país. Em sua rápida passagem, concedeu uma entrevista ao Valor, onde 
falou sobre a importância do CEO nos projetos de inovação e o risco de se remunerar por 
performance nesses processos. "Se você falha num experimento e não é punido ganha um 
incentivo para tentar novamente", diz. O professor fala ainda sobre os paradoxos da economia 
brasileira e a necessidade de se criar negócios voltados à população mais pobre, que ainda 
vive à margem do crescente mercado de consumo no país. A seguir alguns trechos da 
entrevista:   
 
Valor: Qual o papel do CEO nos processos de inovação?   
 
Vijay Govindarajan: O papel do CEO é criar o clima e o contexto certo para que a inovação 
aconteça de baixo para cima. Se você pensa no CEO da 3M, ele não inova nada e as coisas 
acontecem, talvez por acidente. Se acontecem uma vez é apenas um acidente. Mas se isso se 
repete é um sinal de que existe um sistema produzindo inovação. Os CEOs têm que 
administrar o contexto da organização, estabelecer os incentivos, as estruturas, alocar 
recursos, encorajar os pensadores não lineares, recrutar as pessoas certas. O modelo que 
penso é o do Vale do Silício. Existe tanta inovação por lá, mas não existe um CEO que diga 
vamos tocar este ou aquele projeto.   
 
Valor: O senhor diz que existe um grande gap entre as idéias e a execução, cabe ao CEO 
encurtar essa distância?   
 
Govindarajan: O gap de execução é enorme nas organizações. Cabe aos CEOs desenhar o 
sistema e a cultura certa. É onde eu digo que as escolas de negócios de fato podem ensinar 
inovação. Você pode achar que inovação é pegar algumas pessoas e colocá-las num lugar, 
acabar com as regras, tirar a burocracia e elas irão inovar. As pessoas confundem inovação 
com criatividade. Criatividade está relacionada com idéias. E a inovação requer muita 
disciplina.   
 
Valor: O senhor fala sobre o risco de se pagar por performance nos processos de inovação. 
Qual seria esse risco?   
 
Govindarajan: A inovação por definição é um experimento, cujos resultados só serão 
conhecidos no futuro. Se alguém for me recompensar por resultados no curto prazo e se eu 
levar em conta que a inovação pode trazer resultados incertos no longo prazo, não acho que 
este será um bom sistema. Eu diria que o melhor incentivo para a inovação é o que chamo de 
incentivo assimétrico. Você não pune o fracasso e recompensa o sucesso. Se inovação é 
experimentação, então isso quer dizer "gaste pouco e aprenda muito". Pense no carro de US$ 
2,5 mil da Tata Consultancy Services (TCS). A estrutura de um carro normal não poderia 



custar esse valor. É impossível. Então é preciso testar materiais alternativos. Depois de dez 
experimentos, você descobre que nove são inúteis. Se você falha e não é punido, ganha um 
incentivo para tentar novamente. Suponha que eu tenha descoberto um material ótimo, eu 
seria recompensado por isso. Então vou pensar sempre no sucesso.   
 
Valor: O senhor diz que para os processos de inovação darem certo é preciso trazer pessoas 
de fora da organização. Trata-se de uma regra?   
 
Govindarajan: Não existe uma fórmula mágica. Mas acredito que se 100% das pessoas que 
estão pensando em inovação são internas, você não está inovando. Mas isso não quer dizer 
que você precisa trazer todos de fora, porque inovação também requer um nível de 
competência sobre o negócio que está dentro da empresa. O mix dependerá do quanto você 
precisa de competências do negócio e de fora. Muitas vezes as habilidades necessárias estão 
na empresa só é preciso realocar as pessoas.   
 
Valor: A grande questão é fazer uma boa avaliação do que será necessário no projeto?   
 
Govindarajan: As pessoas subestimam a real dificuldade na execução. O que acontece muitas 
vezes é que o CEO faz um grande anúncio sobre o carro de US$ 2, 5 mil e segue para outro 
assunto. Ele não pensa em como desenvolver, apenas sabe que é um projeto para cinco anos. 
O CEO da TCS estava pessoalmente atrás do projeto. Ele criou um departamento com 500 
pessoas apenas para pensar nele. Gente com 32 anos de idade. A TCS é uma empresa 
tradicional e você teria que passar 32 anos nela antes de ganhar um trabalho com essa 
responsabilidade. Mas esse projeto precisava de jovens com idéias inovadoras, "out of the 
box".   
 
Valor: Era preciso esquecer como as coisas eram feitas antes?   
 
Govindarajan: Esse carro é um produto incrível. Significa inovação em distribuição também. 
Eles criaram o carro em módulos. Ele não é feito para andar nas cidades, mas nas vilas. A 
idéia era produzir um automóvel acessível para quem nunca teve um carro. Existem milhares 
de vilas na Índia, saía muito caro ter uma revendedora em cada uma delas. Então, a TCS 
recrutou milhares de empreendedores, que recebem kits e são treinados para montar o carro. 
Eles levam o carro onde for necessário, porque precisam de dinheiro. Cada empreendedor 
vende para cinco pessoas. Mas são 300 mil empreendedores vendendo. Eles chegam até os 
clientes. É uma revolução na distribuição. A questão aqui é que o CEO teve a visão, mas as 
idéias vieram das pessoas.   
 
Valor: Como o Sr. vê o Brasil?   
 
Govindarajan: Olhando as tendências macro posso dizer que é uma economia onde a renda 
per capita está crescendo. Está sendo criada uma grande classe média. Com a renda per 
capita crescendo, as pessoas começam a pensar em consumir além das suas necessidades 
básicas. Mas as diferenças de renda são muito altas no Brasil e esse é um problema social. Se 
você não consegue crescer tratando a questão da igualdade, não conseguirá estabelecer um 
modelo sustentável. Acredito que as multinacionais no Brasil devem trazer essas pessoas com 
rendimento baixo para o mercado de consumo. Elas devem desenvolver bons produtos para 
que eles participem desse crescimento. O problema é que eles criam um modelo de negócios 
que fala com 1% da população, como os investimentos americanos.   
 
Valor: Que tipo de projetos a GE está tocando na área de inovação?   
 
Govindarajan: Basicamente existem seis áreas que eles apostam nos próximos 50 anos. Meio 
ambiente, infra-estrutura, tecnologia digital, demografia, mercados emergentes e liquidez. Nos 
próximos 50 anos, a grande questão em relação ao meio ambiente, por exemplo, será o 
aquecimento global. Fontes alternativas de energia. Se essa é a grande questão da 
humanidade, a GE quer participar. Na área demográfica, a grande questão é o envelhecimento 
da população. Milhões de pessoas estarão vivendo mais. Existe um mercado emergente de 
pessoas com mais de 60 anos. Se a expectativa de vida está maior, elas contrairão mais 



doenças. Aí está uma oportunidade de negócios. Em infra-estrutura, veja o número de 
hospitais que precisam ser construídos num país como a Índia. Temos lá um bilhão de pessoas 
e sete leitos para cada mil pessoas. Se eu fosse CEO da GE criaria um fundo de U$ 1 trilhão só 
para construir hospitais na Índia. Isso porque cada um deles precisaria de uma máquina de 
raio X. Não a mesma usada dos EUA, uma mais simples. Mas imagine o volume de vendas que 
eu teria se desenvolvesse uma. O custo teria que ser menor que a americana. Mas se quero a 
liderança em produtos ligados à saúde, este é um caminho. Pense no número de estradas, de 
aeroportos que precisarão ser construídos. São essas oportunidades que Jeffrey Immelt quer 
aproveitar.   
 
Valor: É possível usar o pensamento estratégico dos negócios para planejar o futuro 
profissional?   
 
Govindarajan: Como indivíduo você tem que ter um compromisso consigo de onde quer 
chegar. Eu cresci numa pequena vila na Índia, apenas mil habitantes, sem luz elétrica e água 
corrente. Mas quando eu estava crescendo, sabia que queria ir para Harvard. Tão impossível 
como o homem ir à lua. Mas eu estava empolgado com esta idéia. É importante ter essa visão 
de longo prazo. A ambição leva a uma grande responsabilidade. Se você não é ambicioso, será 
medíocre. Eu acho difícil saber o que cada um será em 2050, isso depende das pessoas. 
Estudos de MBA virão para dizer quais serão as indústrias mais interessantes nos próximos 
anos. Você deve tentar construir sua carreira para ser relevante nelas porque esse será o lugar 
onde as pessoas vão querer estar.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D10. 


