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Conversas ao pé de árvores são um costume rural, bem conhecido no interior do Brasil e no 
dos EUA. Mas a Procter & Gamble criou uma versão inusitada disso: a conversa para avaliar 
inovações empresariais ao pé de cartazes informativos. Conheça o sistema de revisão de 
inovação adotado pela P&G e detalhado no livro The Game Changer, que acabou de ser 
lançado. 

A inovação é sempre cercada de incertezas. O timing está correto? O consumidor comprará o 
produto? E, depois, comprará pela segunda vez? A tecnologia vai funcionar? O preço está 
certo? O modelo de negócio decolará? O pior é que você pode fazer tudo como manda o 
figurino e as coisas darem errado, uma possibilidade que precisa ser contemplada num 
processo de avaliação da inovação.  

A maioria das empresas, no mundo todo, tem processos de avaliação. São revisões mensais ou 
semanais para verificar o desempenho vis-à-vis as métricas -metas de vendas por volume e 
receita, margem de lucro, participação no mercado e fluxo de caixa, entre outras- e decidir o 
curso de ação necessário para alcançar o que se busca. Em muitos casos, o tom é o de 
controle ou de ameaça velada. A orientação geral nesses casos é como um pequeno espelho 
retrovisor que nos permite enxergar apenas dentro do veículo -freqüentemente sem qualquer 
referência ao que acontece do lado de fora. Tais revisões de desempenho chegam a ser 
verdadeiras "sessões de terror", que incluem doses generosas de humilhação.  

A revisão da inovação requer algo muito diferente de tudo isso -se o objetivo é mesmo 
promovê-la para que estimule o crescimento orgânico da empresa. Requer um espírito diverso. 
Na Procter & Gamble, por exemplo, as avaliações de inovação são uma busca por opções, uma 
investigação de pressupostos, uma caça à clareza. E, mesmo assim, não lhes falta disciplina no 
encaminhamento de uma decisão: eles conseguem definir quantos recursos serão dedicados 
ao projeto, quando ele deve sofrer cortes, quando não se deve fazer nada - só aguardar.  

A abordagem P&G: baixa tecnologia, alto impacto 

Na Procter & Gamble, as sessões de revisão de inovação acontecem em diversos níveis: na 
unidade de negócios inteira, para uma marca ou linha de produto ou para um projeto de 
inovação específico. A uma reunião desse tipo comparecem todos os membros-chave da 
equipe, mas não tanta gente que não se consiga entabular uma conversa franca e produtiva.  

A lista de convocados para a sessão de inovação depende do escopo da revisão. Nas 
avaliações da P&G na unidade de negócios, por exemplo, o CEO da unidade e os principais 
executivos de tecnologia, de finanças e da cadeia de fornecimento são presenças obrigatórias. 
Além deles e dos membros multifuncionais da equipe da inovação em questão, todos os 
líderes-chave da unidade também comparecem. 

A P&G utiliza cartazes -sim, cartazes- como um modo de conduzir tais reuniões. Cada equipe 
cria um pôster que apresenta com simplicidade a idéia principal da inovação, a tecnologia por 
trás dela, os dados relevantes da pesquisa dos consumidores, o potencial de negócio, datas e 
marcos a cumprir, os maiores desafios que serão enfrentados.  

Por que cartazes? Porque essas revisões sempre são cheias de "cientistas", especialistas em 
suas áreas, e os pôsteres os forçam a falar de uma maneira que a alta gerência consegue 
compreender. A lógica é: se os executivos entenderem, as unidades de negócios também 
entenderão e, lá na ponta, os consumidores igualmente. Cartazes geram foco e simplicidade, 
pois apresentam cada inovação em um conjunto de idéias simples.  



Os cartazes -um para cada inovação- são colocados em suportes pela sala. O grupo se reúne 
em torno de cada cartaz e tem uma conversa produtiva. Primeiro, uma ou duas pessoas da 
equipe discorrem sobre os dados e tecem seus comentários. Muitas vezes, essa introdução 
inclui uma amostra do produto ou da tecnologia da inovação, que as pessoas podem tocar e 
provar.  

Então o líder da sessão inicia o diálogo com a equipe, que ajuda a avaliar se os planos para 
aquela inovação são suficientes e a identificar onde se pode agregar mais valor. Em poucas 
horas, o grupo consegue repassar cerca de uma dúzia de projetos de inovação. As "conversas 
ao pé do pôster" funcionam como momentos de coaching, para que as pessoas possam 
conhecer as prioridades da alta gerência e como os executivos pensam.  

E só de andar pela sala a equipe de executivos seniores consegue fazer conexões que vão 
além de projetos específicos, enxergando algo na tecnologia A que é aplicável ao negócio B ou 
detectando um processo eficaz num ponto que deveria ser replicado em outras unidades. É um 
projeto sem fim, mas com senso de direção.  

O líder deve ser coach 

Revisões de inovação envolvem maior grau de incerteza do que as avaliações de planos 
operacionais ou de projeções orçamentárias e pedem uma mentalidade bem distinta. Não é de 
estranhar, portanto, que o papel do líder nelas seja bem diferente do usual: "abrir a cabeça" 
dos membros da equipe com perguntas cruciais, sugerir "avenidas" a explorar e pessoas com 
quem falar, definir marcos a atingir e assegurar que estes sejam alcançados. De certo modo, o 
líder se transforma em coach nesse tipo específico de avaliação, encorajando determinados 
comportamentos, elevando o moral da tropa. 

De modo objetivo, o líder de uma sessão de revisão de inovação deve fazer três coisas:  

1. Ser sincero 

O líder deve dar para sua equipe uma avaliação franca de seu trabalho. Algumas projeções 
estão otimistas demais? Há clareza entre as pessoas sobre a meta de consumidores ou 
clientes? A equipe subestimou a concorrência de alguma maneira? Ela tem todos os recursos 
de que precisa, do ponto de vista humano e financeiro? O trabalho nesse projeto deve ser 
paralisado? Ou acelerado? O líder e a equipe não devem tentar resolver os problemas durante 
a reunião de revisão da inovação, contudo. Ela servirá para gerar uma concordância de todos 
em relação às ações necessárias.  

2. Ser útil 

O líder deve tornar ainda maiores idéias que já são grandes. Com perguntas como "Você 
pensou nesta abordagem?" ou com comentários como "Isso me lembra uma experiência 
similar na empresa X ou no setor Y", ele será realmente útil, pois abrirá a mente dos membros 
da equipe para novas possibilidades. O líder também deve ajudar a equipe a identificar e 
abordar as questões mais fundamentais. Pode ser que ele precise promover o contato dessa 
equipe com um grupo que venceu desafios semelhantes. Ou talvez o desafio seja lhe dar 
acesso aos recursos necessários.  

3. Fomentar a comunicação livre 

Uma revisão de inovação não pode ser discursiva; é preciso haver diálogo. O objetivo não é 
pegar as pessoas em flagrante, mas explorar as idéias, explaná-las, empurrá-las para frente. A 
reunião tem de inspirar a equipe e aumentar seu apetite por correr riscos.  



Se ela se parecer (ainda que remotamente) com uma queda-de-braço, onde ganha um e perde 
o outro, a equipe começará a abordar a inovação de maneira mais conservadora. Pergunte 
"Quais são as amarras?", "O que poderíamos fazer se tivéssemos mais recursos?", "Que 
alternativas devemos levar em consideração?", "De que tipo de ajuda vocês precisam? De 
dentro ou de fora da empresa?". Em suma, a função do líder numa revisão de inovação 
compreende dizer "sim", "não" ou "continue a exploração" e lembrar a todos que "o 
consumidor é o chefe" -assegurando que esteja no centro do processo decisório.  

O que faz a GE 

Na General Electric, Jeff Immelt deixa claro a todos que lhe farão apresentações sobre projetos 
que, se ele não espera nada retumbante, ele quer bons recursos visuais que mostrem como a 
equipe está moldando a idéia. Ele quer, na verdade, ver um protótipo na reunião de avaliação, 
se não fisicamente, pelo menos na tela do computador.  

Com o protótipo, Immelt, além de fazer testes, amplia as fronteiras da inovação com as 
operações da GE mundo afora, que ele domina, e com seu conhecimento de clientes 
(empresariais) de setores diversos. 
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