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Para o especialista em inovação, o sentimento que um produto é capaz de despertar no cliente 
pode ser sua maior qualidade 
 
Uma maneira diferente de olhar o que acontece a seu redor pode mudar a sua vida. É baseado 
nessa premissa que o sueco Kjell A. Nordström, professor da Stockholm School of 
Economics, e coautor do best-seller Funky Business -Talento Movimenta Capitais, aborda o 
tema inovação. Em entrevista ao Brasil Econômico, ele fala da importância das relações 
humanas e das emoções nos negócios, de desenvolvimento e até de pré-sal. 
 
Como as emoções podem ser usadas no mundo dos negócios? 
 
Nos últimos 15 ou 20 anos, muitos produtos, indústrias e mercados ficaram parecidos uns com 
os outros. Hotéis, carros, TVs de tela plana são basicamente iguais em termos de 
performance. Isso significa que o que vende um produto hoje é o visual, o design, a cor, tudo 
o que pode despertar um sentimento. Um iPhone não é uma tecnologia muito sofisticada, mas 
é uma tecnologia "cool". 
 
Acha que os homens de negócios tradicionais aceitam essas idéias? 
 
Ainda não. A Apple faz produtos bacanas há quase 50 anos. Você já notou que os outros 
competidores não seguem essa diretriz? É inacreditável. As outras empresas de computação 
fazem quadrados cinzas, pretos. Só agora, neste ano, a Dell começou a fazer notebooks 
coloridos. Nas companhias aéreas temos a Virgin, que oferece massagem, pipoca para os 
filmes. Parece pouco, mas não é. Para famílias que estão viajando com seus filhos, isso faz 
diferença. Pequenas coisas fazem diferença. 



 
As mudanças funcionam em países em desenvolvimento? 
 
Sim e não. Países em desenvolvimento como o Brasil, índia e China não têm uma história 
industrial, e às vezes é mais fácil mudar quando se é jovem. A Europa tem uma longa história 
industrial. Há legislação, cultura, tradição, a mudança é sempre mais lenta. O fato de alguns 
países não terem uma história industrial pode ser uma desvantagem em alguns pontos, mas 
neste, é uma vantagem. 
 
O senhor costuma ressaltar as relações pessoais nos negócios. 
 
Se alguém chega em uma grande empresa e pergunta porque eles trocaram de fornecedor, 
sabe qual é a resposta? Não foi o preço, nem o prazo de entrega. Eles não gostaram da 
pessoa. "Eles me trataram mal, não eram legais, não atendiam ao telefone." Você pode tratar 
mal o cliente se estiver sozinho no mercado. Mas agora estamos indo na direção de algo 
diferente, é o mercado do cliente, sou eu e você. 
 
Como vê os países do Bric? 
 
Esses quatro países estão comandando o processo de transformação do mundo. Eu nem falaria 
da Rússia porque é um caso tão particular... É uma "cleptocracia", uma forma cleptomaníaca 
de poder. Se olhamos os países realmente interessantes, que são índia e Brasil, porque são 
países democráticos, com população jovem, as possibilidades são enormes. Há muito trabalho 
a ser feito, problemas a serem resolvidos, mas há esperança, otimismo. Lugares muito 
estruturados como o Reino Unido ou a Escandinávia não têm grandes crises, mas também não 
crescem muito. Aqui, não se está preso em um grupo de princípios e idéias, para o bem e para 
o mal. 
 
Qual será o próximo passo para o futuro do país? 
 
São duas coisas, eu acho. É importante que a América do Sul forme uma união de algum tipo, 
de comércio, de política. Os problemas que o Brasil enfrenta, que a humanidade enfrenta, são 
muito grandes para um país só. Também, o que é essencial agora é a educação da população. 
Isso é uma chave também para a continuação do desenvolvimento do Brasil. E não caiam 
nessa armadilha da matéria-prima, que é fácil de cair, principalmente para o Brasil, com tantas 
fontes naturais... 
 
Como o petróleo? 
 
O petróleo é como a heroína. A sensação pode ser boa no começo, mas ela não persiste depois 
de algum tempo. Há uma música do Dire Straits que diz: "Money for nothing and chicks for 
free" (dinheiro fácil e garotas à vontade, em inglês). Isso é petróleo e gás. Apple, Nokia, 
Mitsubishi, Sony, não são assim. É preciso muita pesquisa, desenvolvimento, universidades, 
para fazer a Nokia funcionar. Já o petróleo é sorte. Ganha-se na loteria. É por isso que digo 
que é perigoso fazer isso sem motivar o país. 
 
Tem conselhos para o Brasil sobre as descobertas do pré-sal? 
 
A Noruega coloca grande parte do que lucra com o petróleo em um fundo para o futuro e não 
gasta no país. Todo o dinheiro vai para um fundo, controlado pelo Estado. Durante a crise, eles 
usaram um pedaço mínimo para controlar o desemprego. O meu conselho seria observar a 
Noruega e buscar ali alguma inspiração. Foi uma solução mais sustentável. 
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