
T al como vem ocorrendo nos Esta-
dos Unidos, na Europa e em alguns

países da Ásia, no Brasil a inovação tam-
bém vem ganhando força entre as em-
presas. Especialmente depois de agosto
deste ano, quando 30 empresários e pre-
sidentes de companhias instaladas no
mercado brasileiro - entre elas, Gerdau,
Natura, Vale e Embraer - lançaram um
manifesto pregando a busca de um obje-
tivo arrojado: o de duplicar o investimen-
to privado em inovação nos próximos três
anos. Para muitos, o esforço pela inova-
ção já pode ser comparado ao movimen-
to pela qualidade, que desde o início dos
anos 90 força as empresas a adotar pa-
drões internacionais de produção e ges-
tão de processos. A qualidade influenciou
fortemente as práticas de gestão das em-
presas brasileiras nos últimos 20 anos - e
tudo leva a crer que a inovação assumirá
esse papel a partir de agora.

A grande questão é: com quem ino-

var? Tradicionalmente, as áreas de pesqui-
sa e desenvolvimento das empresas for-
mulavam produtos e serviços a portas fe-
chadas. Há algum tempo, porém, certas
companhias decidiram derrubar os mu-
ros da inovação, permitindo que clientes,
parceiros e fornecedores pudessem parti-
cipar desse processo. Foi assim que nas-
ceu o fenômeno da cocriacão de valor -
em que diferentes públicos interagem para
gerar inovações em produtos ou serviços.

A cocriacão representa um avanço
nos métodos que levam à inovação - con-
ceito que depende, justamente, da capaci-
dade das empresas de incorporar novas
mentalidades ou "modelos mentais'.' Entre-
tanto, ela torna ainda mais complexo o
desafio de escolher com quem inovar.
Hoje, o movimento da inovação vem
atraindo para o mundo dos negócios pes-
soas dos mais variados campos profissio-
nais. No livro Os 6 Chapéus do Pensamen-
to, o guru da criatividade Edward De Bono

argumenta que toda situação ou desafio
pode ser solucionado sob seis perspecti-
vas diferentes. O mesmo ocorre com a
inovação. Dependendo dos profissionais
com quem vamos trabalhar, teremos um
determinado viés na hora de inovar. Os
diferentes backgrounds profissionais trazem
mentalidades e perspectivas distintas em
relação aos nossos desafios.

Engenheiros de produto, por exemplo,
tendem a puxar a inovação para a pers-
pectiva do design e da tecnologia. Especia-
listas em qualidade valorizam a melhoria
contínua, os processos e a evolução dos
indicadores. Já os profissionais de mar-
keting pensam a inovação sob a ótica do
posicionamento da marca e do compor-
tamento do consumidor. Estrategistas, é
claro, inovam nas estratégias e modelos
de negócio, enquanto o pessoal de recur-
sos humanos emprega a criatividade na
busca da motivação e do engajamento das
pessoas. Os profissionais da área comer-
cial costumam puxar a inovação para o
relacionamento com os clientes. Os dá área
financeira buscam alternativas para a cap-
tação de recursos para a inovação e incen-
tivos fiscais. E assim por diante.



Para inovar, o ideal é combinar o
maior número possível de backgrounds e
especialidades profissionais em um mo-
vimento abrangente, harmônico e con-
sistente. É necessário pensar a inovação
como um processo holístico capaz de le-
var a uma "ressigniflcação" do valor para
todas as partes da empresa. Todos têm
de se beneficiar. Não é por acaso que
muitos costumam encarar esse movi-
mento como um pilar da sustentabilidade
- ou como uma evolução do próprio con-
ceito de qualidade.

Tolerância ao imprevisível
Quem estuda a inovação invariavel-

mente se depara com as histórias de Bill
Gates e a gigante Microsoft, Steve Jobs e
a charmosa Apple ou Richard Branson e
a arrojada Virgin, entre outras. O que há
de comum entre elas? É simples: em to-
das, havia uma pessoa ocupando três pa-
péis cruciais: o de empreendedor, de ino-
vador e o de principal executivo. Nessas
empresas, a impressão que fica é de que
é "fácil" inovar. Mas isso está longe de ser
verdade. Para inovar, é preciso assumir
riscos e trabalhar com 80% de incertezas

e apenas 20% de certezas. Trata-se de uma
lógica totalmente inversa à dos modelos
de negócios mais tradicionais, que se ba-
seiam em premissas de qualidade e orça-
mento e trabalham em um universo em
que 80% dos acontecimentos são mais ou
menos previsíveis.

O fato é que não se pode exatamen-
te "controlar" a inovação. É mais fácil
tratá-la como um vírus que se espalha
pela empresa quando as condições são
favoráveis. Da mesma forma, é errado
pensar na inovação como um sinônimo
de benchmarking - ainda que o inovador
esteja sempre em busca de inspiração em
outras empresas. O que realmente im-
porta na inovação é o seu valor, relevân-
cia e significado para as pessoas e para as
empresas. Nesse sentido, o ato de inovar
pode levar à simplificação, a fazer mais
com menos e até ao resgate de elemen-
tos e processos que haviam sido perdi-
dos ao longo do tempo. Tudo depende
da capacidade de definir - com precisão
e ousadia - com quem inovar. •
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