


o início dos anos 1990, a IBM, uma das 
empresas de tecnologia mais lucrativas 
e com mais prestígio no mundo, via-se 
diante de um abismo financeiro e comer
cial. Para agravar a situação, sua cultura e 
seus valores -que a tinham tornado gran

de- não funcionavam mais. Para se recuperar, a empre
sa recorreu a Lou Gerstner, ex-consultor da McRinsey, 
duro, frio e calculista, que, como ele mesmo disse mais 
tarde, descobriu na IBM que cultura não é parte do jogo, 
mas o jogo em si. Esse é o início de uma das três histó
rias exemplares de inovação em gestão que serão relata
das a seguir. 

IBM: A INTRANET E 0 ENFOQUE "JAM" 
Nem todo mundo sabe. As raízes da mudança na IBM 
estão no lançamento da intranet da empresa, em 1996, 
que se impôs rapidamente como canal de comunicação 
preferido pelos funcionários. Em 2001, a intranet obti
nha uma classificação mais alta do que a comunicação 
por meio dos gerentes e colegas. Com essa plataforma 
tão confiável à disposição, utilizada diariamente por cer
ca de 280 mil dos 355 mil funcionários, a equipe de Mike 
Wing, atual vice-presidente de comunicações estratégi
cas, começou a procurar uma forma de aproveitar e am
pliar seu impacto. 

A inovação da gestão da I B M foi conectar a tecnolo
gia com a necessidade de transformação da empresa e 
reinventar seus valores centrais. Para chegar a isso, fo
ram propostas conversas ao vivo que envolveram toda 
a empresa e receberam o nome de jam sessions, como 
nos encontros improvisados de músicos de jazz. As pri
meiras foram realizadas no fim dos anos 1990, quando a 



área de pesquisa global organizou brainstormings com 
estudantes, cientistas e executivos. 

O conceito passou ao mundo digital em 2001, trans
portado para a intranet corporativa para que todos pu
dessem participar. Em 2003, depois de uma série de jams 
sobre diversos temas, a I B M voltou sua atenção para os 
valores. Então nasceu a "jam de valores" (ValueJam), 

provocada pelo CEO Sam Palmisano, sucessor de Gerst
ner, que chamou os funcionários a se comprometer e re
definir o que a companhia representava. 

Em 1914, Thomas Watson Senior tinha articulado as 
três "crenças básicas" da empresa: respeito pelo indiví
duo, o melhor serviço ao cliente e busca da excelência. 
Para ele, que passara a vida na IBM, a ligação com os va
lores da empresa era muito poderosa. A "jam de valores" 
usou a tecnologia para reconectar a empresa com seus 
valores originais e criar um futuro de crescimento. 

A "jam de valores" combinou part icipação com as
pirações coletivas. A sessão durou 72 horas, durante 
as quais 50 m i l pessoas debateram os valores da com
panhia online. Houve cerca de 10 mi l comentár ios na 
intranet. Sam Palmisano estava na China e t a m b é m 
participou. 

Previamente, quatro conceitos tinham sido testados em 
focus groups e pesquisas entre mais de mil funcionários: 
respeito, clientes, excelência e inovação. "Respeito" soa
va antiquado, por isso foi eliminado. A conversa se con
centrou em três valores propostos: compromisso com o 
cliente, excelência por meio da inovação e integridade 
convertida em confiança. 

Quatro fóruns proporcionaram o espaço para o debate: 

1. O primeiro analisou os valores da companhia e per
guntou como era vista uma empresa que realmente 
atuava segundo suas crenças. 

2.O segundo discutiu os valores necessários para a IBM. 

3. O terceiro perguntou como seria o mundo se a I B M 
de repente desaparecesse. 

4. O último relembrou as melhores épocas da IBM. 

A travessia teve momentos tempestuosos. "Cerca de 
25% das pessoas estavam havia 15 anos ou mais na 
empresa", diz Mike Wing. "Foi como se a velha I B M 
estivesse esperando nossa chamada por dez anos -ao 
lado do telefone. 1 louve uma explosão de sentimentos 
de dor e traição." Nada, porém, foi censurado ou remo
vido, exceto o que violava os princípios de conduta de 
negócios da companhia. 

A "jam de valores" gerou milhares de comentários e 
ideias. Em novembro de 2003 foram revelados, pela intra
net, os novos valores da IBM: "dedicação ao êxito de cada 
cliente", "inovação, para nossa companhia e para o mun
do" e "confiança e responsabilidade pessoal em todas as 
relações". 

Um ano depois, para comprometer as pessoas com a 
prática desses valores, foi convocada outra sessão. Dali 
surgiram dezenas de milhares de ideias para reduzir 
a lacuna entre realidade e aspiração. Como resultado, a 
I B M investiu dezenas de milhões de dólares na implan
tação de 35 propostas que modificaram os principais 
processos, procedimentos e políticas. 

A última sessão, em meados de 2006, destinou-se a 
repensar outro grande tema: a inovação. A I B M se com
prometeu a investir US$ 100 milhões no desenvolvimen
to das melhores ideias que surgissem da jam, novamente 



capitaneada pela área de pesquisa da IBM. Na Innova-
tionJam, a fórmula foi ampliada para incorporar as prin
cipais tendências do mercado, e o convite se estendeu a 
clientes e parceiros de negócios. 

Os resultados foram anunciados por Palmisano em 
novembro de 2006, em Pequim, diante de 6 mil funcio
nários. "A medida do verdadeiro sucesso serão as coisas 
que fizermos com os clientes, porque realmente espera
mos trabalhar com eles para inovar por meio de novos 
modelos de negócio, produtos ou serviços capazes de 
transformar um setor industrial", comentou David Yuan, 
vice-presidente de comunicação corporativa. 

A IBM recebeu mais de 80 pedidos para assessorar 
empresas de todo o mundo, interessadas em organizar 
suas jam sessions. Até as Nações Unidas lançaram uma 
iniciativa HabitatJam, orientada a melhorar o padrão de 
vida urbano no mundo em desenvolvimento. 

Um princípio básico das sessões é o que James Suro-
wiecki afirma em seu livro A sabedoria das multidões (ed. 
Record): as ideias coletivas de um grupo numeroso de pes
soas superam as de um pequeno número de especialistas. 

"A jam é excelente para validar ideias já suspeitadas e 
autorizar a mudança", reflete Ed Bevan, vice-presidente 
de comunicações da IBM Research. "Quando alguém de
para com o fato de, neste fórum, toda a companhia dizer 
que algo deve mudar, é muito mais fácil agir." 

A conclusão é que, para transformar o enfoque "jam" 
em uma inovação de gestão, é necessário que seja alta
mente prático, ou seja, aplicável. 

STARWOOD HOTELS: 
UM CASO BASEADO NA INSPIRAÇÃO 
A história corporativa está repleta de empresas estacio
nadas em suas zonas de conforto e incapazes de detectar 
mudanças no mercado e oportunidades emergentes. Os 
condutores de carruagens não prestaram atenção ao de
senvolvimento do automóvel, sublinhou Ted Levitt em 
seu famoso artigo "Marketing myopia", publicado nos 
anos 1960 na Harvard Business Review. A história, acres
centou, está cheia de empresas que caem em uma "dete
rioração não detectada". 

Uma organização que desafiou a deterioração foi o 
grupo Starwood Hotels and Resorts, proprietário, ope
rador e franqueador de 850 hotéis e resorts em mais de 
95 países, incluindo as redes Sheraton, W Hotels, Four 
Points, Luxury Collection e St. Regis, com 145 mi l fun
cionários. "Alguns acreditam que a inovação se limita 
a uma boa ideia", afirma Robyn Pratt, diretora sênior 
de 6-Sigma e inovação operacional do grupo para Eu
ropa, África e Oriente Médio (cerca de 270 hotéis). "A 
inovação é um processo que exige muito trabalho e 
determinação." 

A chave é estimular as pessoas a pensar diferente so
bre a maneira de gerir o negócio. A grande oportunidade 
veio com uma reunião de 700 gerentes-gerais e líderes 
de marketing e vendas da Europa, África e Oriente Mé
dio, que ocorreu em Paris em 2007. "A inovação é um 
de nossos valores centrais, e queríamos impulsionar 
a construção de equipes, gerar ideias e implementar o 
aprendizado", explica Pratt. Trabalhando com o consul
tor Jason Hunter, da Strategy Regeneration, e Jules God-
dard, agora membro do MLab Research, a atividade em 
Paris foi planejada em torno de dois princípios: 

• Olhar o mundo a partir da mesa do escritório é peri
goso. É preciso levar as pessoas às ruas. 

• As pessoas devem ser livres para expressar opiniões 
heréticas e desafiar as crenças tradicionais da empresa. 



Os 700 participantes se dividiram em 64 equipes, às quais 
foi atribuída uma destas oito palavras: 

Essas palavras surgiram dos valores centrais da empre
sa: confiança, respeito, colaboração, inovação, responsa
bilidade e execução. 

Cada equipe recebeu uma pequena bolsa que continha 
bilhetes de metrô e um mapa das linhas de Paris. Pediu-
-se que saíssem à rua e tirassem fotos, fizessem anota
ções e falassem com as pessoas, em busca de represen
tações da palavra que lhes cabia. O objetivo era pôr essas 
expressões em um site sob o conceito "a mesa do escri
tório é perigosa". 

As equipes andaram duas horas e meia pelas ruas, em 
busca de novos pontos de vista, e tiveram uma hora para 
representar a palavra visualmente. Tudo que tinham era 
uma lousa; alguns compraram cartões-postais, outros pe
diram objetos ao hotel. Resultado: muitos modos diferen
tes de contar o que tinham visto. 

O que descobriram nas ruas de Paris? Um dos que pro
curavam a "beleza" encontrou que ela se origina de cores 
e formas, é mais curva do que reta e costuma ter algum 
tipo de movimento, direção ou fluidez. É adquirida e tem 
influência da educação e das lembranças. Impacta nosso 
sentido da visão. Essas contribuições conduziram a um 
trabalho posterior sobre como a rede poderia embelezar 
os quartos. 

Outra equipe foi em busca de "estilo" e o encontrou no 
famoso restaurante Maxim's. Mas também viu estilos de 
natureza mais exótica em uma estrutura de andaimes 
na qual os tubos metálicos não estavam expostos, mas 
haviam sido pintados com cores que combinavam com 

os tons do edifício. Até as coisas mais vulgares ou feias 
podem ser apresentadas com estilo, concluiu a equipe. 

Na etapa final do processo, a tarefa consistiu em 
traduzir a inspiração obtida em melhorias no serviço 
dos hotéis. As 1,7 mi l ideias foram classificadas em 
quatro categorias: discernimento, marketing e bran-
ding, informação para projetos em andamento e "é só 
fazer". "O vínculo entre o evento e a inovação é claro", 
diz Robyn Pratt. "Agora nos pediram que façamos mi-
niexercícios similares em outros lugares, para atua
lizar permanentemente nosso banco de ideias. Esse 
processo de inovação nos ajudará a ganhar vantagem 
competitiva." 

OTICON: OS BENEFÍCIOS DA 
DESORGANIZAÇÃO 
Outro caso exemplar de inovação na gestão é a Oticon. 
Nos anos 1970, a empresa dinamarquesa era líder mun
dial em aparelhos de surdez colocados atrás da orelha. 
Com o tempo, as pessoas preferiram os modelos usados 
no interior da orelha. Em 1987, a participação de mer
cado da empresa tinha caído de 15% para 7%, e a Oticon 
começava a perder dinheiro. Em 1988, Lars Kolind, ex-
-consultor de gestão e professor adjunto da Universidade 
de Copenhague, assumiu a presidência executiva e deu 
início a uma clássica estratégia de reconversão: reduziu 
a empresa, demitiu pessoal, melhorou a eficiência e re-



direcionou o negócio a seus mercados-chave. Em 1989, 
a Oticon voltava a ser rentável. 

Kolind sabia, porém, que essas mudanças não seriam 

suficientes. "Estava claro que não sobreviveríamos mui

to se não déssemos um passo drástico", relembra. "Onde 

estava nossa vantagem competitiva? Em lugar algum. A 

situação competitiva era muito difícil porque enfrentá

vamos todos os grandes da indústria: Siemens, Philips, 

Sony, 3M e AT&T, que nos superavam em recursos fi

nanceiros, marketing, conhecimento de marca e tecno

logia. Mas, se desenhássemos uma organização excep

cionalmente inovadora, rápida e eficiente, isso seria algo 

que eles não poderiam igualar." 
A solução de Kolind foi um modelo organizacional ra

dicalmente novo, sem relações hierárquicas formais e 
com um sistema de designação de recursos criado em 
torno de equipes de projeto auto-organizadas. 

O conceito de organização corporativa perfeita de Ko
lind colocava a interação, a colaboração e a conectivi
dade (das pessoas, dos clientes, dos fornecedores e das 
ideias) no centro. Batizou-a de "organização-espaguete 
com fios abundantes em uma rede caótica". Suas carac-
terísticas-chave são: 

• escolhas (o pessoal inicia os projetos e monta as 
equipes; as pessoas convidadas a se unir a um projeto 
podem se negar); 
• funções múltiplas (a abordagem de projetos cria in
divíduos multidisciplinares); 
• transparência (o conhecimento é compartilhado em 
toda a organização). 

Em resumo, a empresa é impulsionada internamente 
pelas forças de mercado. 

Kolind se inspirou em seu profundo compromisso 
com os escoteiros. "O escotismo tem forte componente 
voluntário e seus membros cooperam entre si sem hie
rarquias; não há jogos nem intrigas. Minha experiência 
com os escoteiros me levou a focar a definição de um 

'significado' claro e a construir um sistema que estimu
lasse o voluntariado e a automotivação." 

Ele também foi movido pelo desejo de criar um layout 
radicalmente novo para o local de trabalho. "Derrubamos 
as paredes, eliminamos o papel e ganhamos um escritório 
aberto e flexível", relata. Seu primeiro desafio foi convencer 
os donos da empresa (uma fundação) da necessidade da mu
dança drástica. Então, fez o mesmo com os funcionários. 

Como funciona a organização-espaguete? 

• Quem traz uma boa ideia pode montar uma equipe e 
agir como líder de projeto. Mas tem de competir com 
as demais iniciativas que tentam decolar. Se não con
segue apoio e recursos suficientes, o projeto perece. Às 
vezes há uma centena de projetos em curso. Invaria
velmente, as pessoas colaboram em mais de um. 

• A chave para liberar o pensamento é o sistema de 
escritório móvel da Oticon. Com o auxílio de um car
rinho, os funcionários transportam seu escritório para 
onde vão. Não há espaços determinados; usa-se o mais 
próximo disponível. 

• O papel é proibido. As cartas que chegam são escaneadas 
e destruídas. Os documentos legais e informes são manti
dos por alguns dias. Kolind estima que essa modalidade 
tenha reduzido cerca de 80% da papelada circulante. 

A nova maneira de trabalhar ali pareceu funcionar. No 
início dos anos 1990, quando seu setor vivenciou algu
mas das condições comerciais mais difíceis da histó
ria, a Oticon foi exceção: em 1995, declarou receitas de 
US$ 160 milhões e lucro operacional de US$ 20 milhões. 
E, quando Kolind percebeu que a companhia desorgani
zada estava se tornando perigosamente organizada, ele 
agiu logo. Sua solução foi "fazer a Oticon explodir em 
outra direção" e os projetos foram reacomodados geo
graficamente no edifício, à procura do "caos total", se
gundo definição dele próprio. 

Quando a Oticon perdeu Kolind, em 1998, a empresa 
tinha um posicionamento muito forte no mercado. Ape
sar das mudanças inevitáveis e da transferência para um 
novo prédio-sede, manteve-se leal aos valores e princí
pios estabelecidos por ele e hoje continua liderando o 
mercado de aparelhos de surdez, com crescimento anual 
de dois dígitos e resultados excelentes. 
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