
ão é preciso ser muito criativo
para imaginar que o avanço das

tecnologias de comunicação e inova-
ção aberta deve diminuir a impor-
tância das fronteiras geográficas para
empresas inovadoras. Hoje, alguns
sistemas de videoconferência são tão
sofisticados que dá para se confundir
sobre quem realmente está na sala.
Mas um levantamento da empresa
de análise Economiast Intelligent Unit
(EIU) com 200 altos executivos de
vários países mostra que, apesar das
mudanças, onde a sua empresa está
ainda define muito do quanto ela ino-



vá. Veja por que, na opinião dos exe-
cutivos entrevistados.

• Equípe_É fato que muitas empresas
estão espalhando seus tentáculos de
pesquisa pelo mundo. Mas, na hora
de escolher para onde ir, a maioria dos
executivos (67%) considera crítico e
25% acham muito importante o "aces-
so a bons profissionais". "Inovação, no
final, depende de talento e foco", diz
Mary Ward, diretora global de inova-
ção d a empresa de tintas AkzoNobcl.
Esse foi o motivo que levou, em 2008,
a divisão inglesa da Philips a mudar
da cidade de Redhill para Carabridge,
onde está a universidade de mesmo
nome. A companhia ampliou o inves-
timento na área de limpeza e saúde e
acredita que a proximidade com um
centro de excelência na área vai me-
lhorar seu time e gerar novas idéias.

• Clientes_Para as empresas, a cocria-
ção com consumidores e fornecedores
tem sido um a fonte crescente de inova-
ção. Na pesquisa da EIU, 45% dos en-
trevistados disseram que as inovações
de maior sucesso são geradas com base

em conversas com clientes. Outros
32% disseram que as idéias surgem do
contato com os parceiros de negócios.
Para eles, a possibilidade de contato
direto com o público é fundamental e
define onde se da a inovação.

• Confiança_Brainstormmging ainda é a
técnica mais popular para gerar idéias
inovadoras, segundo 59% dos execu-
tivos entrevistados. Nesse contexto, o
contato face a face é visto como muito
importante por 53%. "Estúdios de tele-
presença são ótimos (...), mas ainda exis-
tirão ocasiões, especialmente no começo
de uma relação de trabalho, quando a
confiança c a familiaridade estão sendo
construídas, cm que o investimento de
tempo c viagem para o contato pessoal
é necessário", diz James Jóia, diretor-as-
sistente da Procter & Gamble.

• AmtaÍente_As empresas do Vale do
Silício, nos Estados Unidos, pagam
em média salários 75% maiores para
as mesmas funções do que o resto do
país. Apesar disso, a região é ímã para
negócios inovadores. Mais do que in-
centivo do governo ou boas universi-
dades, o motivo para esse fenômeno é
o fato de existir um grupo tão grande
de negócios inovadores no mesmo lu-
gar. Para Patrick Sheehan, diretor de
um fundo de investimento britânico,
a maior vantagem de um local como o
Vale do Silício é que ele encoraja o ris-
co. "É muito mais fácil você assumir
um risco se sabe que será relativamen-
te fácil conseguir um novo emprego
(ou investimento)", afirma. No caso
americano, isso vai ao extremo de pro-
fissionais serem desvalorizados por
não ter um fracasso no currículo.

No levantamento da EIU, o Brasil é
o sétimo país em que as empresas pre-
tendem investir para aumentar a ino-
vação. A lista tem 22 nações e é lidera-
da pelos EUA. As cidades brasileiras,
porém, ainda têm mui to que fazer para
se tornarem atraentes. No mais recente
ranking da ITFI, o país aparece na ante-
penúltima colocação entre os 40 países
em que é melhor inovar.
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