


de. Uma execução eficiente requer ordem, rotina e uni-
formidade. Criatividade e inovação envolvem desordem,
aleatoriedade, experimentação e fracasso. Poucas em-
presas resolveram bem esse conflito. Mas há algumas,
assim como há alguns jogadores profissionais de fute-
bol que conseguem se destacar dos dois lados da linha
divisória. À medida que o ritmo de mudança continuar
a se acelerar, no entanto, será cada vez mais importante
navegar com freqüência entre o exercício bem ordena-
do da produção e a experimentação caótica da inovação.

Você poderia observar as ações de uma abelha o dia
inteiro, por exemplo, e ainda não saber a forma, a textura
ou a estrutura social da colméia. Seu negócio obtém lucro
ou sofre perda num certo período, e você constrói ou des-
trói participação de mercado. Esses eventos são o resulta-
do coletivo das ações individuais de todos os funcionários
que constituem sua empresa. Como abelhas, cada um está
buscando os próprios objetivos, mas o resultado geral do
trabalho conjunto de todos os funcionários é o valor a cur-
to e a longo prazo que sua empresa cria para os acionistas.

O sucesso de um sistema complexo - inclusive
das colméias e dos negócios - depende de ser capaz de al-
cançar o equilíbrio certo entre a utilização de fontes de
alimento conhecidas e a exploração de fontes adicionais.

Já falamos sobre como as abelhas são grandes
utilizadoras, dançando para as outras abelhas para di-
rigi-las a qualquer nova fonte de alimento. Mas além de
utilizar fontes de alimento conhecidas, as abelhas estão
constantemente fazendo explorações em busca de ali-
mento novo, mesmo quando já têm mais do que preci-
sam. E são excelentes nisso. Cientistas mostraram que
as abelhas encontram qualquer nova fonte de alimen-
to viável num raio de cerca de dois quilômetros a partir
de sua colméia com grande eficiência, independente-
mente dos recursos de néctar disponíveis no momento.

A analogia com os negócios é clara. Quando um
negócio utiliza suas fontes de renda conhecidas, está vi-
vendo no curto prazo. O sucesso a longo prazo também
requer exploração. Mas um dos maiores problemas da
maioria dos negócios é que eles simplesmente não fazem
um trabalho tão bom quanto o das abelhas quando se tra-
ta da exploração constante em busca de fontes de renda
adicionais, devido ao modo como os negócios são orga-
nizados, medidos em termos financeiros e premiados.

Não dar suficiente prioridade ou atenção ao lado
"exploração" do negócio é o maior erro estratégico cometido
pela maioria das empresas. A Dell tinha uma fonte de ali-
mento maravilhosa na forma de seu novo modelo de negó-
cio: venda de computadores direta ao consumidor, gerando
receita mesmo antes de incorrer em custos de estoque. Mas,
ao se concentrar unicamente na utilização dessa fonte de
alimento, da forma mais eficiente possível para atender às
expectativas trimestrais de Wall Street, a Dell acabou pon-
do seu negócio inteiro em risco. Para a maioria das empre-
sas, a tensão entre utilização e exploração é complicada de-
vido a dois fatores: 1) a implacável dinâmica de curto prazo
introduzida pelas expectativas dos mercados financeiros
mundiais; e 2) o fato de que as métricas financeiras usa-
das pela maioria das empresas são totalmente inadequa-
das quando se trata de rastrear as mudanças diárias, para
cima e para baixo, no valor a longo prazo de um negócio.

A COLMÉIA DEMITE O CEO
Suponha que pudéssemos alterar o DNA de uma

colméia, programando as abelhas geneticamente para se
concentrarem apenas na utilização e não na exploração.
Coloquemos essa colméia no meio de um grande campo
de flores. O que aconteceria? No curto prazo, essa colméia
cresceria muito mais rapidamente do que suas vizinhas,
porque cada abelha disponível se dedicaria exclusiva-
mente à tarefa de utilizar o campo. Mas o que aconteceria a
seguir? Uma vez que o campo estivesse plenamente utili-
zado, o crescimento no suprimento de néctar se reduziria,
e logo a colméia teria de demitir seu CEO, conseguir uma
nova equipe administrativa e tentar mudar toda a ope-
ração para um campo diferente, em algum outro lugar.

Para equilibrar a utilização e a exploração, você
deve estar disposto a dedicar recursos para ambas as ati-
vidades. O Google mantém sua vantagem em inovação
estimulando os funcionários a dedicarem um dia por se-
mana a explorar iniciativas inovadoras ou criativas que
eles próprios escolham. Se você pensar bem, esse é um in-
vestimento equivalente a 20% do orçamento de pessoal.



A Emerson Electric tem um programa de
investimento estratégico que aloca US$ 20
milhões por ano como capital semente para
vários conceitos não comprovados mas po-
tencialmente lucrativos dos funcionários.

Não importa como você defina - uti-
lização versus exploração, produção versus
inovação, ou vender mais hoje versus ven-
der mais amanhã -, o que deve ficar claro
é que um negócio sempre sofrerá alguma
tensão entre lucro a curto prazo e criação de
valor a longo prazo. A crise de "curto-pra-
zismo" deriva também de outro conflito que
foi identificado em uma ampla variedade
de livros de negócios. Trata-se do conflito
que surge quando administradores devem
escolher quanto se concentrar em operar
um negócio para o presente versus inovar
para o futuro. Operar um negócio da ma-
neira menos falha e mais eficiente possível
requer estabelecer rotinas fixas e proces-
sos repetitivos. Já a inovação demanda que
você estimule a não rotina. Para operar
de modo eficiente, você precisa eliminar
variâncias, mas a inovação prospera nas
variâncias, pelo menos na medida em que
elas levam a um pensamento mais criativo.

Esse conflito foi imensamente agu-
çado pelos avanços radicais da tecnologia
da informação a que temos assistido ao
longo dos últimos 20 anos, mais ou me-
nos. Essas tecnologias alimentaram uma
corrida global de iniciativas de melhora de
eficiência e redução de custo. À medida que
os processos são mais facilmente automati-
zados, as rotinas são codificadas e os atritos
cotidianos do comércio convencional se
desfazem. O resultado é que, além de as em-
presas terem sido sempre melhores em uti-
lizar do que em explorar, a tecnologia agora
as tornou ainda melhores na utilização.

Exacerbando esse problema, há
o fato de que programas de melhora de
eficiência, tais como Total Quality Ma-
nagement, ISO 9.000 ou Seis Sigma,
embora possam melhorar significativa-
mente a execução operacional de uma
empresa e racionalizar sua estrutura de

custo, podem também tender a limitar a
capacidade de uma empresa para adotar
novas perspectivas, reduzindo ou elimi-
nando totalmente a chance de levar ao mer-
cado uma idéia verdadeiramente inovadora.

Diz Vijay Govindarajan, da Uni-
versidade Dartmouth: "Quanto mais você
amarra uma empresa na administração
da qualidade total, [mais] ela vai prejudi-
car a inovação que realmente represente
uma descoberta. [...] A mentalidade ne-
cessária, as capacidades necessárias, as
métricas necessárias, toda a cultura que
é necessária para uma inovação intermi-
tente são fundamentalmente diferentes".

Portanto, à medida que mais e mais
empresas se valeram da tecnologia para
racionalizar e acelerar suas operações, me-
nos elas se tornaram capazes ou no mínimo
dispostas a considerar inovações que alte-
ram o jogo. Significa que as inovações que
a maioria das companhias apresenta hoje
tendem a ser mais de natureza incremen-
tai e de curto prazo. Esse tipo de inovação
envolve menos risco e tem maior probabi-
lidade de retorno na forma de lucro a cur-
to prazo, é claro, mas também tem muito
menos aspectos positivos. A verdade é que
melhoras pequenas ou incrementais em
um produto praticamente não se qualificam
como "inovação" real, mas esse parece ser
cada vez mais o tipo de inovação preferido.

Um estudo acadêmico, por exemplo,
concluiu que a proporção de inovações re-
almente inéditas declinou de maneira sur-
preendente nos últimos anos, encolhendo
de 20% de todas as inovações em 1990 para
apenas 11,5% em 2004. Outro estudo, focado
especificamente nos tipos de patentes emiti-
das para a indústria de tinta e fotografia ao
longo de um período de 20 anos, mostrou
que depois que uma empresa completou
uma iniciativa de melhora de qualidade, a
proporção de patentes baseadas em trabalho
anterior (isto é, inovação incrementai e não
inovação que representa uma descoberta)
aumentou significativamente. Outro estudo,
ainda, constatou que de 85% a 90% dos pro-



jetos de inovação em discussão nas empre-
sas, hoje, representam puramente melhoras
incrementais e não descobertas criativas.

Reverenciada por décadas como uma
das empresas mais inovadoras do mundo,
a 3M talvez tenha perdido seu charme ino-
vador na esteira de um esforço importante
para melhorar sua eficiência operacional.
Em 2000, a diretoria da 3M contratou um
novo CEO na tentativa de obter um controle
necessário sobre os custos descontrolados.
James McNerney, um protegido de Jack
Welch, da GE, imediatamente introduziu a
disciplina Seis Sigma na 3M, conseguindo
eliminar mais de 10% da força de trabalho
por meio da racionalização dos processos,
o que lhe rendeu elogios de Wall Street.

Criado na Motorola na década de 80,
o Seis Sigma envolve a mensuração estatís-
tica cuidadosa dos processos do negócio,
buscando melhorar a qualidade e a consis-
tência, ao reduzir constantemente a taxa de
erro. Para o sucesso de uma melhora Seis
Sigma, é fundamental eliminar as variân-
cias que levam a problemas de qualidade.

Na GE, a disciplina Seis Sigma tor-
nou-se uma lendária ferramenta de lucra-
tividade, e é hoje um dos programas mais
amplamente admirados e aceitos para con-
trolar custos e melhorar a qualidade da pro-
dução de um negócio. Portanto, assim que
chegou à 3M, McNerney começou a colocar
milhares de funcionários em treinamento
para se tornarem "faixa preta" em Seis Sig-
ma - os consultores internos da empresa
nessa disciplina. E logo as finanças da 3M
de fato melhoraram, com o aumento da lu-
cratividade e as margens de operação cres-
cendo de 17% em 2001 para 23% em 2005.

Mas McNerney foi consideravelmen-
te menos bem-sucedido quando tratou de
aplicar a disciplina Seis Sigma aos proces-
sos de pesquisa e desenvolvimento da 3M, e
muitos culparam essa estratégia como a res-
ponsável por uma queda geral no número
de produtos inovadores desenvolvidos pela
empresa nos últimos anos. Lembre-se de
que muitas inovações que representam des-

cobertas ocorrem por acidentes felizes não
previstos e não por um plano, mas o Seis Sig-
ma tem tudo a ver com planejamento, docu-
mentação, ajuste e melhora. Aplicado a P&D,
o Seis Sigma tenta tornar o processo de ino-
vação uma rotina repetível, o que acaba fa-
vorecendo as melhoras incrementais em de-
trimento das que representam descoberta.

Muitos dos pesquisadores e cientis-
tas na 3M reagiram mal à exigência de pre-
encher relatórios e justificativas constantes
para estar sempre agindo como "curiosos e
bisbilhoteiros", o que normalmente leva às
idéias criativas mais importantes. Segundo
um dos participantes do processo, depois de
uma apresentação sobre como o programa
Seis Sigma seria aplicado à P&D, "todos nós
chegamos à conclusão de que não havia no
mundo uma maneira de que algo como um
Post-it surgisse de um sistema como aquele".

E Art Fry, o cientista (agora aposen-
tado) que inventou o Post-it, sustenta que a
recente indolência da 3M em inovação é pas-
sível de ser atribuída diretamente ao método
Seis Sigma. "No processo de inovação, você
tem de revisar de 5 mil a 6 mil idéias brutas
para encontrar um negócio de sucesso", diz
Fry, "mas a disciplina Seis Sigma implica
que você deve simplesmente se concentrar
na idéia correta desde o início e não desper-
diçar tempo em todas as que não têm chance
de sucesso". Em julho de 2005, McNerney
saiu da 3M para se tornar o CEO da Boeing.
Em poucos meses, a 3M contratou George
Buckley, um executivo experimentado, com
formação em engenharia. Buckley tentou
preservar os benefícios dos esforços de corte
de custos e melhora da eficiência e, ao mes-
mo tempo, reestimular as energias criativas
e inovadoras na 3M. Sua solução foi isen-
tar grande parte do processo de pesquisa
dos formulários e relatórios mais formais.

A invenção é de fato um processo
desordenado - um método de tentativa e
erro, acidente e coincidência, azar e sorte. O
sucesso muitas vezes vem simplesmente do
fato de se estar no lugar certo no momento
certo. Mas quando sua empresa está sem-



pré tentando coisas novas, melhoram muito
suas probabilidades de que alguma combi-
nação de coisas de fato se transforme num
sucesso. Então, como um líder lida com esse
tipo de organização menos ordenada, menos
estruturada e menos previsível? Provavel-
mente não dirigindo, mas facilitando. Buck-
ley, da 3M, sabe muito bem que o papel do lí-
der inovador é contratar os administradores
certos, fornecer as ferramentas adequadas,
criar o ambiente correto e depois cair fora
desse processo desordenado. Todos querem
mais inovação. Mas uma coisa que deve ficar
clara a esta altura é que você não pode fazer
a inovação acontecer, por mais que tente e
por mais recursos que você destine para
ela. Sua estratégia mais eficaz será criar um
clima de inovação e deixar que ela aconteça.

É possível ser eficiente e ao mesmo
tempo inovador? Tanto disciplinado quan-
to criativo? A ordem da execução pode coe-
xistir com o caos da criação? Esse problema
sempre afligiu os negócios, mas ganhou um
relevo nítido com as novas tecnologias que
podem automatizar e racionalizar opera-
ções de formas que simplesmente não eram
possíveis antes. Não há um único livro de
negócios escrito nas últimas décadas que
não faça ao menos uma referência de passa-
gem a esse problema. Provavelmente a me-
lhor descrição geral das características or-
ganizacionais com maior probabilidade de
dar certo tanto na operação quanto na ino-
vação para o futuro pode ser encontrada no
clássico best-seller de 1994 Feitas para Durar,
de Jim Collins e Jerry Porras. Eles compara-
ram as filosofias, políticas e características
de empresas duradouras com outras não
tão bem-sucedidas, para revelar os segre-
dos do sucesso corporativo a longo prazo.
O que eles descobriram foi uma capacidade
incrivelmente ágil de se ater a um conjunto
central de valores e, ao mesmo tempo, fu-
çar, explorar e experimentar novas idéias.

Acima de tudo, empresas que pros-
peram a longo prazo quase sempre têm
uma cultura corporativa extremamente
forte. Na maioria das empresas bem-su-

cedidas de forma duradoura estudadas,
entre elas HP, Wal-Mart, Nordstrom, GE,
Disney, Johnson & Johnson, 3M e Marriott,
a cultura é algo quase tangível. É uma qua-
lidade que infunde em seus funcionários
um senso de propósito, uma missão que
vai muito além de simplesmente obter lu-
cro ou construir valor para o acionista.
Suas culturas são "quase como seitas" - tão
fortes que um novo funcionário ou se en-
caixa bem ou é "rejeitado como um vírus".

Ainda que sigam suas ideologias cen-
trais, as empresas duradouras experimen-
tam constantemente novas idéias e inovações,
fracassando com freqüência mas mantendo
o que funciona. R. W. Johnson, fundador
da Johnson & Johnson, é conhecido por ter
declarado que "o fracasso é nosso produto
mais importante". O fundador da Motorola,
Paul Galvin, estimulava o dissenso, a discor-
dância e a discussão na empresa para dar às
pessoas "a liberdade de mostrar o que elas po-
diam fazer basicamente por conta própria".

Experimentação, tentativa e erro e
inovação acidental cumprem um grande
papel na maioria das empresas feitas para
durar. Esse padrão de inovações aleatórias
mas bem-sucedidas é a marca inequívoca de
um processo de crescimento baseado em um
modelo evolutivo. "Se mapeássemos o portfó-
lio das unidades de negócios da 3M em uma
matriz de planejamento estratégico, poderí-
amos ver por que a empresa é tão bem-suce-
dida, mas a matriz falharia completamente
em captar como esse portfólio nasceu." Em
outras palavras, o sucesso de inovação da
3M é mais um exemplo de como uma rede
de inovações dependente da trajetória cres-
ce ao longo do tempo. Seu conjunto atual de
negócios e produtos não foi planejado com
todo o cuidado antecipadamente e depois
desenvolvido de um modo ordenado. Em vez
disso, a 3M (e a maioria das outras empresas
duradouras, constantemente inovadoras)
chegou ao seu estado atual como resultado
de fuçar e experimentar constantemente,
com as melhores inovações reivindicando
cada vez mais recursos ao longo do tempo.
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