




O que falta para as empresas brasileiras 
se tornarem inovadoras em â m b i t o 
internacional? 
Os empreendedores brasileiros es tão entre os 
mais bem preparados, motivados e abertos que 
conheci. São famintos por negócios inovadores, 
como já foram os do Vale do Silício. Nos próxi
mos anos, as empresas doBRIC (Brasil, Rússia, 
Índia e China) vão ser as grandes inovadoras glo
bais. Mas há alguns desafios a serem superados. 
E não se trata de dinheiro. Existe uma falta de 
cultura da inovação nas organizações desses pa
íses, incluindo o Brasil. As empresas ainda se es
forçam pouco para criar um ambiente que incen
tive o compartilhamento de informações entre as 
pessoas e a colaboração cruzada entre departa
mentos. Essa troca aumenta a chance de se criar 
produtos ou serviços surpreendentes. Uma es
trutura rígida torna a inovação um mero aciden
te de percurso, e não um processo natural, que 
faz parte do modelo da empresa. 

Quais s ã o os maiores desafios do Brasil? 
A lista de obstáculos é grande: infraestrutura de 
suporte inadequada, intranets medíocres e fer
ramentas de feedback, como avaliações 360o, uti
lizadas sem eficiência. Um funcionário inovador, 
por exemplo, costuma ter de esperar pela apro
vação do seu chefe para realizar qualquer ação 
que envolva alianças com outras áreas e criação 
conjunta. 

Como implantar e n t ã o uma cultura da 
i n o v a ç ã o ? 
Em geral, as inovações mais importantes resul
tam da interação e colaboração entre pessoas ta
lentosas, e não de uma iniciativa individual. O 
ponto-chave para se criar uma cultura de inova
ção na empresa passa por não "empoderar" ape
nas os funcionários mais inovadores, mas tornar 
o mais fácil possível que pessoas talentosas tra
balhem juntas. Há empresas que têm conseguido 
construir bons modelos. Um bom exemplo é a 
Embraer, que, apesar de ser uma grande corpo

ração, tem lições que servem para empresas de 
qualquer tamanho. Nem sempre a Embraer este
ve entre as marcas mais inovadoras. Mas tudo co
meçou a mudar quando entrou em cena um de 
seus mais importantes clientes, a Jet Blue, que 
promoveu um ótimo sistema de colaboração na 
criação de aviões sob medida para suas necessi
dades. Os executivos da Embraer reconhecem 
que sem as demandas da Jet Blue a empresa não 
teria se tornado tão colaborativa. A nova geração 
de jatos projetados por elas, em parceria, levou a 
brasileira a ter um grau de colaboração nunca an
tes alcançado entre suas divisões. 

Qual a i m p o r t â n c i a de investir em 
tecnologia? 
Eis uma questão essencial. Basta lembrar o início 
dos anos 2000. Naquela época, se uma empresa 
considerasse importante que todos os funcioná
rios tivessem um celular seria vista como excên
trica. Dez anos mais tarde, todos t êm um celular. 
Na verdade, muitos t êm dois aparelhos: um para 
os negócios e outro para uso pessoal. Há alguns 
anos, também, ter um computador pessoal era um 
luxo. Hoje, muita gente acha que deve ter duas ou 
três máquinas. O mesmo vai acontecer com as no
vas tecnologias, como o GPS. Quando massifica
dos, os serviços de localização permitem um grau 
de customização de atendimento e uma oferta de 
serviços inimagináveis. 

As empresas devem planejar menos e tes
tar mais? 
Uma das áreas mais importantes de minhas pes
quisas se chama gerenciamento de risco em ino
vação. Acredito que seja um erro de julgamento 
e de gestão separar inovação de gerenciamento 
de risco. É comum nas empresas os chefes reu
nirem um grupo e simplesmente dizerem: " E i , 
tornem-se inovadores, ou empreendedores". É o 
tipo de abordagem que gera fracassos. E o risco? 
Fica por conta de quem? Nos Estados Unidos, du
rante a crise, algumas pessoas criaram instru
mentos financeiros inovadores, mas não avalia-



ram os riscos. Todas as empresas que desejam se 
tornar mais inovadoras precisam integrar os pro
cessos de inovação e de gerenciamento de risco. 
A melhor maneira de fazer isso é com experimen
tos, criando protót ipos e simulações do novo pro
duto ou serviço. 

Como as empresas de pequeno e m é d i o 
portes podem fazer isso? 
As pequenas empresas t êm as mesmas chances 
de criar simulações que as grandes. É uma verda
deira revolução de possibilidades trazidas por 
tecnologias como c o m p u t a ç ã o na nuvem, pelo 
Google e pelas mídias sociais. Fazer marketing, 
buscar informações, pesquisar qualquer dado ho
je é mais barato e rápido do que jamais foi em to
da a história. E vai ficar cada vez melhor. É só uma 
ques tão de tempo até que os tablets se populari
zem e o acesso à internet rápida seja tão ou mais 
barato que a eletricidade. Essa base de consumi
dores conectados vai significar uma mudança ra
dical na forma de fazer negócios. Nesse cenário, 
veremos uma democra t i zação das plataformas 
de inovação. 

O conceito de i n o v a ç ã o e s t á mudando? 
Os negócios mais bem-sucedidos simplesmente 
adicionam valores a serviços existentes, não são 
exatamente novos. Ter uma grande ideia é ótimo. 
Mas não fundamental para inovar um modelo de 
negócios. É melhor apostar em um portfólio de 
pequenas boas ideias. 

Quais as grandes t e n d ê n c i a s de consumo? 
Existem duas em curso: a primeira é a facilidade 
de uso de tecnologias complexas. Tudo ficará 
mais intuitivo e quase invisível, como faz a Apple, 
empresa que investe como nenhuma outra com
panhia, quase como obsessão, na melhor e mais 
simples interface possível. A segunda é a queda 
de preços. Empresas telefônicas já usam esse mo
delo de negócios há muito tempo. Dão quase de 
graça um aparelho em troca de uma fidelização 
no serviço. Por outro lado, tecnologias comple
xas e difíceis de usar vão perder espaço. Há inú
meras funções nos smartphones. Mas quem real
mente usa tudo? Os inovadores de maior sucesso 
sempre se concentraram em como os consumi
dores conseguem mais valor no uso de seus pro
dutos ou serviços. 

Poderia citar um exemplo de empresa que 
faz isso? 
É o caso da nova empresa de Jack Dorsey, cofun-
dador do Twitter. Chama-se Square. O negócio se 
baseia em um dispositivo dado de graça que trans
forma o iPhone e outros smartphones em um lei
tor de car tões de crédito e débito. O modelo tra
balha uma mudança fundamental na arquitetura 

da tecnologia de pagamento a cartão ao estender 
a qualquer pessoa a possibilidade de receber um 
pagamento por meio eletrônico. Isso se chama 
"a scensão da interoperabilidade". No caso do 
Square eles estão ligando networks de redes so
ciais, mobile, pagamentos, bancos e car tões de 
crédito. Esse é um dos desafios da inovação — 
não basta ligar pessoa com pessoa. A ques tão é: 
como conectar redes com redes? 

Em seu p r ó x i m o livro (Getting Beyond 
Ideas: The Future of Rapid Innovatiori), 
o sr. descreve um e x e r c í c i o p r á t i c o para 
criar i n o v a ç õ e s em empresas de qualquer 
tamanho. Pode nos explicar como? 
No livro, eu vou apresentar a metodologia para 
estimular a inovação que chamo de 5x5x5 (Five by 
Five by Five). A ideia básica é criar um mercado 
interno para experimentos provocativos. O que 
nós fazemos é montar cinco grupos de cinco pes
soas de diferentes partes da empresa. O ponto 
principal é que eles t êm apenas cinco dias para 
trazer um portfólio de cinco experimentos de ne
gócios. E esses não podem custar mais de US$ 5 
mil para serem feitos e não podem durar mais do 
que cinco semanas. A razão pela qual eu propo
nho o número cinco serve apenas para estabele
cer limites e parâmet ros , importantes para pro
vocar inovações. Esse grupo de funcionários ta
lentosos t e rá de apresentar os projetos para a 
alta cúpula da empresa. 

O sr. tem provas de que esse m é t o d o 
funciona? 
Em uma matemát ica simples, os cinco grupos te
rão criado 25 projetos. E eu posso dizer pela ex
periência nas dezenas de empresas nas quais já 
apliquei esse mé todo , que de 10% a 15% desses 
experimentos serão brilhantes e realmente úteis. 
Ou seja, haverá t rês ou quatro projetos intrigan
tes que farão a alta adminis t ração dizer "Uau". 
Esse trabalho sempre gera de t rês a seis inova
ções rápidas, baratas e acessíveis, que t êm o po
der de transformar o negócio e a rentabilidade. É 
um bom investimento: fazer as pessoas colabo
rar e inovar juntas. 

Qual é o feedback das empresas? 
Quando eu retorno às empresas e pergunto aos 
participantes o que eles acharam de mais útil na 
experiência , ouço que foi um investimento em 
suas própr ias capacidades de inovar. Isso ocorre 
em cerca de 60% dos casos. As pessoas gostam 
do 5x5x5 porque as ajuda a se tornarem mais ino
vadoras. Os funcionários ficam contentes que a 
companhia tenha investido em seu potencial. Na 
verdade, tenho percebido que os envolvidos va
lorizam muito a troca e o capital humano com
partilhado nesse tipo de interação. 

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 265, p. 68-71, fev. 2011.




