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O avanço da tecnologia e a globalização são alguns dos fatores que tornaram essencial, nos 

últimos anos, o desenvolvimento de uma cultura de inovação nas empresas. Segundo Garth 

Saloner, reitor da Graduate School of Business (GSB) da Universidade de Stanford, nos 

Estados Unidos, a boa notícia é que esse processo pode ser ensinado. 

  

A melhor forma de se fazer isso, na opinião do reitor, é por meio do 'design thinking'. O 

conceito é inspirado pelo processo de design de produtos, em que os profissionais descobrem 

quais são as necessidades não atendidas dos clientes e desenvolvem produtos para preenchê-

las. "É preciso gerar o maior número de ideias possível e, usando um sistema de criação rápida 

de protótipos, implementar todas as que forem viáveis", afirma. 

  

Saloner, que falou ao Valor com exclusividade, está de viagem marcada ao Brasil para 

comandar o Stanford Executive Circle Summit, evento já realizado anteriormente na China e 

na Índia. Ao lado do professor da GSB Stefanos Zenios, ele debaterá sobre inovação 

corporativa e temas relacionados com executivos brasileiros nos dias 12 e 13, em São Paulo. 

Confira a seguir os principais trechos da entrevista: 

  

Valor: Como é possível hoje para uma companhia criar uma cultura de inovação e por 

que isso é tão importante?  

 

Garth Saloner: A inovação é essencial porque a mudança é inevitável. O avanço da tecnologia 

e a globalização são apenas duas das muitas forças que moldam o cenário dinâmico da 

empresa moderna. Nem mesmo as organizações mais fortes conseguem sobreviver sem 

adaptação. A criação de uma cultura de inovação começa a partir do momento em que você 

descobre o que seu empreendimento significa e passa a prestar muita atenção nos seus 

clientes. Aqui na Stanford Graduate School of Business nós acreditamos que a inovação pode 

ser ensinada, e fazemos isso por meio do 'design thinking'. Isso começa com a exploração e 

entendimento dos pontos nevrálgicos e dos desejos do consumidor. A partir daí, são geradas 
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as novas ideias que poderão mostrar o caminho a ser seguido pelas companhias. Esse é um 

conceito emprestado do processo de design de produtos, em que profissionais pesquisam os 

clientes para monitorar suas necessidades atuais. Eles descobrem quais não são atendidas e 

desenvolvem produtos para preenchê-las. Por exemplo, uma nova geração de cadeiras de 

rodas, carrinhos de supermercado e automóveis está sendo criada por meio desse processo. 

Atualmente, estamos aplicando esse conceito também no marketing e nos serviços aos 

clientes. Para uma companhia criar uma cultura de inovação, é preciso gerar o maior número 

de ideias possível e, usando um sistema de criação rápida de protótipos, implementar todas as 

que forem viáveis 

  

Valor: Quais são os maiores desafios para os líderes nesse cenário? 

  

Saloner: Abraçar o fracasso. A maioria de nós o associa a punição, mas para o conceito de 

'design thinking' florescer os gestores precisam permitir que os funcionários aprendam 

rapidamente com suas falhas e sigam em frente para desenvolver o quanto antes o próximo 

protótipo ou ideia. Grande parte dos desafios dos líderes é recompensar o fracasso construtivo. 

  

Valor: Um ambiente adverso como o atual favorece a inovação? 

  

Saloner: Em termos de adversidade, as companhias com uma cultura de inovação estão 

melhor posicionadas para se estabilizar e tirar vantagem das oportunidades. Isso acontece 

especialmente nas empresas que lidam com as necessidades recém-descobertas, a partir das 

mudanças no mercado. 

  

Valor: Como é possível inovar se a maioria das empresas ainda contrata pessoas com 

experiências e habilidades parecidas? 

  

Saloner: A inovação exige que as companhias adotem a experiência real de seus clientes e 

permitam o pensamento divergente entre os funcionários. É preciso haver uma disposição de 

se relacionar com os problemas e identificar uma grande variedade de soluções com base nas 

necessidades do consumidor. Por exemplo, em um de nossos cursos, os participantes são 

solicitados a projetar uma escova de dentes para pessoas que perderam a capacidade de usar 

as mãos. Não é necessário que os envolvidos nesse projeto tenham perdido as mãos, mas eles 

precisam ter a habilidade de prestar atenção e compreender o problema. Isso significa que o 

mais importante é a capacidade que seus funcionários possuem de observar e de se identificar 

com um conjunto diversificado de clientes. 

  

Valor: Os avanços tecnológicos dão alguma vantagem aos gestores mais jovens? 

  

Saloner: Não necessariamente. Tanto os gestores jovens quanto os mais seniores têm seus 

pontos fortes e fracos. O ansioso e agressivo versus o mais experiente e instruído. 

Independentemente da idade, podemos todos nos beneficiar sendo mais abertos e continuando 

a aperfeiçoar nosso pensamento analítico crítico. 

  

Valor: Como o senhor vê as companhias e os líderes brasileiros no que diz respeito à 

inovação? 

  

Saloner: Percebo que o Brasil está entrando em uma era de grande inovação. Seu 

crescimento econômico acelerado aponta para esse caminho. Temos orgulho em ter alguns de 

nossos ex-alunos - como Carlos Brito, presidente-executivo da Anheuser-Busch InBev, e 

Stelleo Tolda, diretor-presidente do MercadoLivre - entre aqueles que estão na vanguarda. 

Estamos ansiosos para conhecer melhor os executivos brasileiros e saber mais sobre como eles 

estão abordando esse assunto. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 set. 2011, Eu & Investimentos, p. D10. 
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