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Crê-se que as grandes inovações se originam nas indústrias. Os fabricantes investem em 
detectar as necessidades do usuário médio, isto é, da massa de consumidores-padrão, e criam 
produtos para satisfazê-la. Não obstante, quando abordei em detalhes esse tema no meu 
trabalho junto ao corpo de pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
descobri que o paradigma da inovação é diferente. Os produtos funcionalmente novos, que 
criam novos mercados, são concebidos por usuários-líderes sofisticados e qualificados. 

Por usuários-líderes de um novo produto, serviço ou processo refiro-me àqueles que, como 
especialistas (profissionais ou esportistas, por exemplo) que estão à frente de seus pares, 
reúnem as duas características que seguem: 

- Sentem a necessidade de ter esse produto, serviço ou processo vários meses ou anos 
antes que a maior parte do mercado o experimente. 

- Obterão um benefício significativo com a solução que satisfaça tal necessidade. 

Vejamos um caso concreto. A bomba de circulação extracorpórea foi inventada pelo cirurgião 
John Heysham Gibbon, que concebeu a idéia depois da morte de uma de suas pacientes no 
centro cirúrgico. Gibbon percebeu que, se houvesse sido capaz de parar o coração da jovem 
por um certo lapso de tempo, a teria salvado. De imediato, visitou fabricantes de 
equipamentos médicos e pediu-lhes que fizessem uma máquina capaz de parar o coração 
durante cirurgias cardíacas como a de substituição de válvulas. As empresas, contudo, 
negaram-se a atender tal pedido, alegando que não havia um número suficiente de cirurgiões 
interessados no produto. Ainda que Gibbon lhes tivesse garantido que se criaria uma 
demanda, ninguém aceitou seu pedido. Finalmente, Gibbon construiu sua própria máquina e, 
20 anos mais tarde, as empresas de equipamentos médicos começaram a produzir a máquina 
em grande escala. 

Da concepção ao mercado 

De fato, faz sentido que os usuários sejam os inovadores, já que são eles quem sentem a 
necessidade do novo produto, muito antes de a detectarem os fabricantes. Além disso, como 
os mercados são pequenos e incertos em seu início, as empresas preferem esperar para entrar 
em cena depois que os primeiros usuários, os pioneiros, tenham criado uma oportunidade de 
negócio. 



De acordo com nossas pesquisas, desde o momento em que um indivíduo desenvolve um novo 
produto –não somente concebe a idéia, mas cria o produto e demonstra seu valor– até o 
momento em que uma empresa começa a fabricá-lo, passam-se de cinco a sete anos. 

Os primeiros achados de nossas pesquisas nos levaram a pensar que todas as inovações 
nasciam da engenhosidade das pessoas. Logo percebemos que existem áreas nas quais os 
fabricantes dominam o desenvolvimento de novos produtos. Assim, começamos a estudar 
quando e por que os usuários inovam e quando e por que os fabricantes o fazem. Descobrimos 
algo muito interessante e útil para as empresas. Os usuários tendem a desenvolver inovações 
com capacidades funcionais inéditas, como, por exemplo, a primeira barra nutritiva para 
esportistas, o primeiro skate ou o primeiro instrumento científico de determinado modelo. Os 
fabricantes, por sua vez, tendem a concentrar-se em algum aspecto específico de um novo 
produto, como a velocidade de operação ou a estética.  

Mas, se os novos produtos são esboçados pelos usuários líderes, a pergunta-chave é: como 
identificar esses usuários?  

Antes de respondê-la, é preciso esclarecer que cada pessoa tende a desenvolver inovações a 
partir do que sabe. Por exemplo, as mochilas de hidratação, munidas de um cantil, cujo 
conteúdo o atleta sorve por meio de um canudo, foram desenvolvidas por um paramédico fã 
de ciclismo. Antes de competir em uma prova no Texas, Estados Unidos, teve a idéia de 
costurar uma bolsa de soro à sua camisa, para evitar a desidratação. Como a bolsa tinha um 
cateter, acabou ficando fácil beber através dele. Isso lhe permitiu continuar focado na corrida, 
coisa que não ocorria quando se via obrigado a buscar o cantil em sua mochila, a cada vez que 
tinha sede. Se esse paramédico fosse um engenheiro aerodinâmico, talvez inventasse uma 
bicicleta voadora. 

Tirar proveito dos usuários inovadores 

As empresas interessadas em identificar esses valiosos usuários-líderes e aproveitar suas 
inovações podem seguir os quatro passos seguintes: 

- Identificar uma tendência importante, seja técnica ou de mercado. 

- Detectar os usuários-líderes em torno dessa tendência, seja por sua experiência no assunto, 
seja por suas necessidades mais prementes. 

- Analisar os dados coletados sobre esses usuários-líderes. 

- Projetar a informação sobre o mercado todo (oportunidade). 

Consideremos alguns exemplos. No princípio dos anos 1970, no Sul da Califórnia, grupos de 
adolescentes e jovens modificavam suas bicicletas para que se parecessem com motocicletas, 
adicionando-lhes falsos escapamentos e mudando-lhes os guidões. Logo, equipados com 
capacetes e camisetas com a logomarca da Honda, disputavam corridas em pistas de terra. Foi 
então que vários fabricantes lançaram bicicletas em modelos tipo “bicicross”. Dois anos mais 
tarde, a metade das bicicletas vendidas aos jovens era dessa categoria. 

Outro caso é o do sistema ABS dos automóveis, que nasceu dos experimentos da indústria 
aeroespacial. É claro que, nos aviões, os freios são fundamentais, e que qualquer problema 
com eles durante a aterrissagem pode ser fatal para um número muito alto de pessoas. Por 
isso, não é estranho que tenham sido os fabricantes de aviões quem desenvolveram esse 
sistema, que logo foi adotado pela indústria automobilística. 

 



A essa altura, é importante estabelecer uma diferença entre a inovação que se origina no 
usuário e a que começa no fabricante. Quando um indivíduo ou uma empresa esperam 
beneficiar-se com o uso de um novo produto, trata-se de uma inovação de usuário. Quando 
esperam beneficiar-se com a sua venda, é uma inovação de fabricante. Assim, se, por 
exemplo, a Boeing desenvolver uma ferramenta para melhorar o processo de fabricação de 
aviões, trata-se de uma inovação de usuário. Mas, quando criar um novo avião, estará 
realizando uma inovação de fabricante. 

Portanto, para detectar as inovações de usuário e preciso começar examinando a ponta mais 
avançada do mercado e as áreas nas quais os usuários-líderes experimentam alguma 
necessidade imperiosa. 

O poder das comunidades 

Muitas inovações surgem do trabalho coletivo, como aconteceu com o Lego Mindstorms, o 
produto mais popular da Lego em toda a sua história. Consiste de blocos com pequenos 
motores e sensores, com os quais se podem construir robôs. Foi desenvolvido em colaboração 
com os pesquisadores do MIT. Sete pesquisadores trabalharam no projeto durante sete anos, 
até conseguirem um produto perfeito. Colocaram-no à prova com as crianças e com psicólogos 
infantis, e o brinquedo agradou a todos. 

Três semanas depois do seu lançamento, mais de mil hackers, em um esforço coordenado pela 
Web, conseguiram decifrar o código de programação do Mindstorms. Os hackers criaram, 
então, seu próprio código, e organizaram competições pela internet para demonstrar que 
poderiam superar, em poucas semanas, um trabalho que os engenheiros da Lego e os 
professores do MIT levaram anos para concluir. Foram bem-sucedidos: o software dos hackers 
fazia em dez segundos o que o da Lego levava 25 segundos para fazer. A Lego também se 
beneficiou, pois vendeu muito mais do que o esperado, a um mercado que não lhe era típico: 
70% dos clientes do Lego Mindstorms tinha mais de 17 anos. 

Diante de uma situação similar, a Sony reagiu de uma maneira muito diferente. Quando alguns 
usuários decifraram o código de seu cão-robô, o Aibo, e o programaram para que dançasse, a 
Sony os acionou judicialmente. A Lego, por sua vez, celebrou as modificações realizadas pelos 
hackers, pois entendeu que representavam o entusiasmo de milhares de pessoas por seu 
produto, ao ponto de formarem comunidades e quererem enriquecê-lo. Os integrantes dessas 
comunidades se reúnem para jogar e para desenvolver inovações. 

Em vez de confiar exclusivamente em seus departamentos de P&D, os executivos da Lego 
decidiram aproveitar as inovações dos usuários e criaram o Lego Factory, um site no qual 
oferece ferramentas de programação (na linguagem Lego Digital Designer, criada, diga-se de 
passagem, pelos usuários) aos interessados em criar seus próprios modelos 3D. Além disso, 
quem acessa a Lego Factory e monta seu próprio modelo pode vendê-lo por meio do site da 
empresa e receber os royalties. A próxima geração do Lego Mindstorms incluirá partes 
desenvolvidas pelos usuários. 

A função do desenvolvimento 

As comunidades de usuários on-line às vezes fazem as funções de desenvolvimento no lugar 
dos fabricantes. Assim foi com o equipamento de kitesurfing, esporte aquático no qual se usa 
uma prancha parecida com a de surf, unida por cabos a uma vela em forma de pára-quedas. O 
equipamento foi inventado por esportistas. Quando contava com um número suficiente de 
seguidores, os fabricantes entraram no mercado e obtiveram, em um ano (2003), vendas 
superiores a US$ 100 milhões. A essa época, Saul Griffith, doutorando do MIT e fã de 
kitesurfing, criou uma comunidade on-line para a troca de informações. As primeiras 



contribuições dessa comunidade foram novos desenhos de velas e conselhos para construí-las. 
Especialistas em aerodinâmica da NASA, que praticavam kitesurfing, uniram-se à comunidade 
e disponibilizaram no site ferramentas de modelagem para a criação de protótipos. Outros 
participantes não tardaram a usá-las e a trocar seus desenhos de velas e de pranchas em 
formato digital. 

Ao comprovar a qualidade das invenções dos usuários e compará-las com as suas próprias, 
muitos fabricantes optaram por extrair gratuitamente da Web as idéias dos usuários e produzi-
las, em vez de investir no desenvolvimento de seus modelos. Em suma, os usuários 
substituíram os fabricantes no desenvolvimento do produto. 

Outro elemento crucial, que torna poderosas as comunidades de usuários, é a grande 
quantidade de idéias que se geram e se trocam nessas comunidades. Enquanto os fabricantes 
escondem suas inovações para evitar que outros as aproveitem, os usuários compartilham 
livremente suas idéias com os demais e as enriquecem em conjunto. Por isso, produzem 
melhores projetos, baseados nos experimentos de milhares de pessoas e no intercâmbio de 
resultados. 

Mudanças na pesquisa de mercado 

O que os fabricantes devem fazer quando os usuários tomam o projeto em suas mãos? De 
imediato, reorientar suas pesquisas de mercado na direção das inovações dos usuários-líderes, 
em vez de investir em identificar as necessidades dos clientes e consumidores médios. Com 
freqüência, a voz mais interessante não é a do cliente típico, mas a da pessoa que adaptou o 
produto para fazer algo que o fabricante não havia imaginado. Isso implica uma mudança 
importante aos departamentos de pesquisa de mercado e de marketing. 

Seria também necessário reformular o processo de criação de novos produtos. Em lugar de 
começar do zero, tomar como ponto de partida os protótipos criados pelos usuários. E solicitar 
a eles que desenhem novos produtos ou modifiquem os já existentes, oferecendo-lhes 
plataformas e ferramentas. Convém pagar-lhes royalties ou recompensá-los por seus 
protótipos, mas o que os primeiros usuários, que geralmente são hackers, mais desejam é 
utilizar o produto que melhor satisfaça suas necessidades. Por isso, em vez de investir em 
inovar, talvez seja mais conveniente adotar e completar os protótipos feitos pelos usuários. 

Docente e pesquisador nato 

Eric Von Hippel é professor e diretor do Grupo de Inovação e Empreendedorismo da Escola de 
Administração Sloan, do MIT, no qual investiga a natureza e a economia da inovação 
distribuída –a que surge da colaboração entre pessoas que se comunicam pela internet– e 
ensina métodos práticos para melhorar os processos de desenvolvimento de produtos e 
serviços. 

Autor de Democratizing Innovation e The Sources of Innovation, Von Hippel possui quatro 
patentes por invenções eletromecânicas criadas para aparelhos de fax. 

Este artigo inclui os pontos principais da apresentação de Von Hippel no Fórum Mundial de 
Innovação, realizado em Nova York. 

“Muitas inovações surgem do trabalho coletivo, como aconteceu com o Lego Mindstorms, o 
produto mais popular da Lego em toda a sua história.” 

 



“Ao comprovar a qualidade das invenções dos usuários e compará-las com as suas próprias, 
muitos fabricantes optaram por extrair gratuitamente da Web as idéias dos usuários e produzi-
las.” 
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