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Pesquisador diz que conceito de inovação pode ser comparado a duas rosquinhas interligadas e 
garante que, para crescer, empresas precisam ouvir clientes e funcionários 
 
O engenheiro Jean Paul Jacob pode ser considerado um exemplo vivo da globalização. De 
origem paulista, nome francês e carreira internacional, ele se formou no conservador Instituto 
de Tecnologia da Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos (SP) e completou seus estudos 
mestrado e Ph.D. em matemática e engenharia na delirante Universidade da Califórnia em 
Berkeley, situada no olho do furacão da contracultura que varreu os EUA nas décadas de 1960 
e 1970. Foi por lá que ele começou sua carreira de professor e se tornou um dos maiores 
gurus mundiais em tecnologia e inovação. Hoje, Jean Paul faz parte dos quadros do Centro de 
Pesquisa da gigante IBM em Almaden localizada no meio do legendário Vale do Silício, na 
Califórnia de onde conversou por telefone com a reportagem. Confira abaixo as idéias do 
futurólogo brasileiro. 
 
Novo conceito 
 
Hoje todo mundo se interessa pela palavra inovação, mas dez anos atrás ninguém queria 
saber dela. A razão principal dessa mudança é econômica. A maioria dos países passou a ser 
uma economia de serviços. O próprio Brasil foi uma economia agrícola há 100, 50 anos, e 
depois se tornou uma economia industrial. Mas hoje a maior parte do nosso PIB já é formada 
pelo setor de serviços. E a concorrência no setor de serviços é a base para a inovação. Não 
existe inovação sem serviço. 
 
Uma das diferenças entre um produto e um serviço é que o serviço é uma produção conjunta 
entre quem oferece e quem consome, diferente do produto. Quando você compra uma 
televisão, não teve nenhum impacto no design. Você compra se quiser ou não, dependendo do 
preço, mas não foi você que projetou. Já no caso de um caixa eletrônico, por exemplo, é você 
quem comanda as ações que serão executadas pelo terminal. Quando você vai a um médico, 
quanto mais informações passar a ele, quanto mais você co-participar, melhor será o serviço 
que o médico lhe dará. Outra diferença é que os serviços não são tangíveis, não têm métricas. 
Não é possível dizer que um médico é melhor que outro, porque outra pessoa pode ter uma 



opinião diferente. Não existe uma medida absoluta para isso. Já para um produto se pode 
afirmar que a minha TV é maior que a sua, basta medir o tamanho. Claro, existe outro jeito 
mais fácil de diferenciar. Um produto é algo que você consegue deixar cair no seu pé, 
enquanto um serviço, não (risos). Por não existir essa métrica, numa economia de serviços 
você não pode conquistar o mercado dizendo que seu serviço é melhor que o do concorrente, 
ao contrário de uma economia de produtos. Assim, é muito difícil expandir seu mercado. A 
forma de conseguir esse aumento é a partir da inovação. É isso que tornou a inovação 
particularmente importante nesse momento. É onde ocorre o diferencial competitivo. 
 
Rosquinhas 
 
A inovação é a união de uma invenção com um valor, seja econômico ou social. É possível 
imaginar esses conceitos como duas rosquinhas, uma passando por dentro do buraco da outra, 
interligadas e sem ter como se separar. Dando um exemplo prático: suponha que você não 
tenha boa memória para rostos e nomes. Então, você vai numa festa e fica imaginando: "eu 
conheço esse cara, mas não me lembro de onde nem o nome". E imagine que você tenha uma 
pequena câmara na haste de seus óculos. Essa câmara vê a mesma imagem, a envia a um 
servidor que a processa e sussurra na sua orelha, através de um microfone, o nome dessa 
pessoa. Isso é uma invenção. Agora, suponha que uma pessoa cega tenha esse mesmo 
aparelho. E que essa imagem seja transformada em um sinal elétrico e injetada no córtex 
dessa pessoa, que terá a mesma visualização que uma pessoa com visão perfeita. Ou seja, 
você está retomando parcialmente a visão de uma pessoa cega. Então aquela invenção torna-
se uma inovação, porque ela ganha um valor social. 
 
Receita 
 
Para uma empresa que queira aumentar a inovação, o conselho é: pergunte aos clientes. As 
melhores idéias vêm sempre de fora da cúpula. Pergunte: o que eu devo mudar? Como posso 
melhorar meu serviço? Ouçam clientes, funcionários e parceiro. Ouçam mais e melhor. 
 
Por exemplo, a IBM é a firma do mundo que tem mais patentes. Sozinha, ela consegue mais 
patentes que seus próximos nove concorrentes juntos. Mas a patente é de uma invenção. Ela 
não vale nada se não for transformada numa inovação. É por isso que a IBM freqüentemente 
abre sua carteira de patentes e as torna públicas, para conseguir idéias e colaboração para 
transformá-las em inovações, que muitas vezes têm mais valor que a patente em si. 
 
Simplicidade 
 
A gangorra da inovação corre muito rápido. Você criou hoje e daqui a seis meses todo mundo 
já sabe o que você fez e já está te imitando. Portanto, a inovação precisa ser constante. Mas 
ela pode ser simples. O (site de leilões on-line) eBay, por exemplo, não vende nada, só 
proporciona uma plataforma para compra e venda entre pessoas. Ele virou uma das maiores 
empresas do mundo em valor de mercado graças a uma só palavra: reputação. Eles criaram 
um sistema que dá pontos de reputação para compradores e vendedores baseado no 
cumprimento do acordo combinado, que orienta os negócios. A (loja on-line) Amazon, por 
exemplo, é um site que conversa com você. Desenvolveram um sistema simples que, com 
base nas suas compras, lhe oferece outros produtos com seu perfil. Isso também tem uma 
palavra-chave: diálogo. 
 
Indústria 
 
A indústria consegue inovar, mas copiando características do setor de serviços, ou seja, 
deixando o público participar da construção do produto. A Evian (engarrafadora francesa de 
água mineral) deixa o público projetar suas garrafas. E o resultado tem sido fantástico. Têm 
sido criadas algumas garrafas muito bonitas, que depois de vazias podem servir como um 
jarro ou como uma garrafa de vinho. Existe uma firma de eletrônicos nos EUA, a Best Buy, que 
deixou o público projetar um novo tipo de mouse plano, que cabe no bolso, e tem alcançado 
um grande sucesso. 
 



Colaboração 
 
Colaboração é uma das chaves mestras da inovação e uma das palavras mais importantes de 
qualquer língua hoje. Se você me pedir para definir o futuro em uma palavra, seria essa. E se 
tivesse que juntar mais adjetivos a essa palavra, seriam interdisciplinar, aberto e global. 
Naquele caso anterior dos óculos, por exemplo, seria necessário o envolvimento de várias 
profissões. Além da engenharia mecânica para projetar a câmera, nós precisaríamos da 
engenharia elétrica, da biotecnologia, a nanotecnologia e a medicina. 
 
Eu acho que algumas empresas do Brasil já descobriram isso, mas como não existe o mesmo 
nível extremamente feroz de competição que existe nos EUA, o conceito ainda não se tornou 
mais relevante por aqui. Muitas coisas ainda não são consideradas como serviços, embora 
sejam. Veja o caso dos jornais, por exemplo. Alguns deles já possuem uma seção destinada a 
abrir espaço para reportagens produzidas pelo público. Existem até revistas que são escritas 
por leitores. Estimular a participação do público, seja em fóruns ou wikis (ferramenta 
colaborativa on-line), é uma boa estratégia. 
 
Nichos 
 
Parte do meu serviço no dia a dia consiste basicamente em passar várias horas estudando. Eu 
leio tudo o que eu consigo em ciência e tecnologia. E eu tento associar todos os artigos, 
mesmo aqueles esquisitos, em um quadro do que me interessa, ou seja, como a informática 
vai impactar a nossa vida no futuro. Por exemplo, anteriormente você ia ao banco e pegava 
fila para tirar dinheiro. Hoje tudo isso foi substituído por um caixa eletrônico. Na medicina 
poderia ser assim também. Preciso ir ao hospital para tirar sangue e enviar os resultados ao 
médico. Nas minhas pesquisas, vi que existe um grupo que está desenvolvendo tecnologia 
para fazer esse tipo de coleta em casa. Isso economizaria ao paciente, que não teria que ir no 
hospital. E ao próprio hospital, que pouparia funcionários no atendimento. 
 
Eu penso que seria possível ir além disso, fazendo todo o diagnóstico eletronicamente, e a IBM 
já está trabalhando nisso. A maior parte da população já tem celular hoje. Por que não 
permitir que as pessoas tirem uma gotícula de sangue e coloquem numa lâmina, que entra em 
um adaptador do celular. O aparelho trata o sangue, tira uma foto, manda para um 
computador central que já devolve a informação, dizendo se você tem ou não tem dengue, 
tuberculose ou malária. Se eu sou o Pão de Açúcar ou o Extra, por exemplo, poderia instalar 
postos com esse tipo de serviço médico dentro de supermercados de todo o Brasil e cobrar R$ 
3 pelo atendimento. 
 
Internet 
 
A internet é simplesmente um veículo para transportar informações e, portanto, transportar 
inovação. Esse veículo não veio substituir ninguém, e sim adicionar funcionalidades. Os 
jornais, que eram distribuídos nas bancas, podem ser lidos do computador. Você não precisa ir 
até o banco para fazer transações, é possível fazer isso através do home banking. Mas os 
jornais e os bancos ainda existem fisicamente. A Internet não cria inovações por si só, mas 
facilita a distribuição de informações que vão ajudar os prestadores de serviço a oferecer 
inovações. 
 
Nesses segmentos, você criou um conceito de self-service que é muito bom. Você vira um 
funcionário, um escravo do banco, pois faz todo o trabalho por ele (risos). Mas, ainda assim, 
você se torna um escravo feliz, porque consegue fazer aquilo que precisa, rápido e facilmente. 
 
Revolução  
 
A grande inovação que eu já vi na minha carreira foi o computador digital. Eu, por exemplo, 
comecei com os computadores analógicos uns 50 anos, e sou testemunha da revolução que 
eles causaram em todas as áreas. Na área de saúde também tivemos avanços. O projeto 
Genoma, por exemplo, do qual o Brasil faz parte, logo nos permitirá criar remédios não para 
curar doenças, mas para curar pessoas. 



 
Futuro 
 
Uma tecnologia só pega se ela resolver um problema sócio-econômico-cultural-político ou criar 
uma situação desejável com esse mesmo viés. Então as áreas que irão se desenvolver mais 
vão depender de quais serão os grandes problemas a serem enfrentados daqui para a frente. 
Por exemplo, o vírus H1N1 (a popular gripe suína) vai se tornar uma praga e matar muita 
gente? Caso acreditemos que sim, então muitas inovações vão surgir nessa área. Já se 
acharmos que o grande problema será a escassez de recursos naturais, vamos descobrir 
formas de dessalinizar a água do mar para produzir água potável. Dependendo de quais forem 
os desafios de um país, é lá que estarão as inovações. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 16-17. 
 
 
 


