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O que significa a inovação? No passado, ela se relacionava principalmente a produtos. Mas, 
durante a última década, as empresas colocaram cada vez mais ênfase na inovação de novos 
ser-viços e modelos de negócios. Esse, portanto, é o momento para as companhias reverem o 
modo como a administram.  
 
"A inovação é uma das áreas menos bem cuidadas na maior parte das empresas", diz David 
Midgley, professor de marketing da Insead, na França, e autor do livro "The Innovation 
Manual" ("O manual da inovação"). Isso resulta em recursos desperdiçados e equívocos caros. 
"Não é o esforço que se coloca na inovação que define o seu sucesso", defende. Ao contrário. 
Para o professor, o êxito reside em como a inovação é administrada.  
 
A maior parte das informações disponíveis relacionadas à gestão da inovação limita-se a tratar 
de questões específicas, como tecnologia ou finanças. Mas, à medida que as fronteiras do 
conceito se expandem, mais gestores necessitarão de conhecimento prático e de ferramentas 
que transcendam esses usos restritos. Além de conhecimento prático, o manual de Midgley 
examina o que se sabe sobre a gestão da inovação. E questiona se ela ainda se aplica ao que 
era feito no passado. Isto porque atualmente a inovação pode, de fato, resultar em muito 
mais: por exemplo, um produto empacotado com um serviço e turbinado por um modelo de 
negócios totalmente diferente.  
 
Midgley cita o exemplo dos iPods da Apple. A empresa vendeu centenas de milhões de 
unidades desde que os apresentou em 2001. Mas, diz o autor, esse sucesso não ocorreu 
porque o iPod é um produto inovador, já que existem no mercado muitos aparelhos similares. 
Seu diferencial é o serviço que permite ao consumidor do dispositivo baixar músicas 
facilmente, assim como seu o modelo de negócios, que garante à Apple e ao setor de música a 
possibilidade de ganhar dinheiro do com os seus downloads. Em resumo, o setor de música 
pode receber royalties, a Apple pode vender downloads - além do próprio iPod - e o cliente 
pode escolher as músicas que bem desejar. "Essas são as verdadeiras inovações da Apple; o 
restante é só tecnologia eletrônica", expõe o especialista.  
 
No passado, quando a inovação se restringia a produtos, sua gestão era mais fácil. Um grupo 
de funcionários criava o produto e o passava adiante para outro grupo que se encarregava da 
venda. Mas as fronteiras mais amplas do conceito complicaram as coisas para os gestores. O 
seu processo pode exigir grandes transformações organizacionais. Pode significar mudanças 
nos programas de treinamento dos funcionários e nos procedimentos da empresa. A inovação 
implica, ainda, em fazer todos entenderem uma nova forma de ganhar dinheiro, ou, quando 
isso não for possível, na criação de uma nova unidade de negócios.  
 
Para entender que tipo de mudanças organizacionais são necessárias em função da 
administração da inovação, um gestor precisa entender que tipo de desafio ela apresenta. Para 
Midgley, há três categorias - o consumidor, a tecnologia e o modelo de negócios. Saber em 
qual delas a inovação se enquadra é a chave para entender quais medidas a empresa deve 
tomar.  
 
O desafio relativo ao cliente trata da distância que existe entre a inovação e o modo como o 
consumidor pensa. Por exemplo, a Nintendo criou o console de videogame Wii para agradar 
uma base de consumidores totalmente nova, isto é, pessoas que normalmente não se 
interessam por jogos eletrônicos. "O que há de interessante no Wii não é a tecnologia", diz 
Midgley, "e não é o seu modelo de negócios, bastante tradicional para o mundo dos jogos 
eletrônicos". Segundo o professor, o elemento realmente inovador e criativo neste caso é a 
Nintendo produzir jogos que agradam as vovós e as pessoas que não gostam de jogos 
tradicionais do PlayStation 3 (PS3), em geral, muito violentos.  
 
Por sua vez, o PS3 representou um desafio tecnológico típico para a Sony, porque a empresa 
estava inventando um novo superprocessador para seu console de jogos e para a tradicional 
base de consumidores. Já, quando o desafio diz respeito à categoria modelo de negócios, ele 



reside em como a empresa pode ganhar dinheiro a partir da cadeia de valor existente. Isso se 
deu na Apple, quando lançou o iPod.  
 
Em resumo, para Midgley, o objetivo supremo de qualquer inovação é, portanto, criar valor 
para o consumidor. Das mais diferentes formas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C6. 


