
Inovação é o casamento entre
criatividade e disciplina, e, as-
sim comona vida real, émais fá-
cil na teoria do que na prática.
Peter Skarzynski, especialista
no assunto e sócio da itc, elenca
sete passos fundamentais para
acrescentar o sobrenomede ino-
vadora à uma empresa. O pri-
meiro é adquirir conhecimento
sobre o segmento de atuação e
repensar o modelo de negó-
cios, a partir da necessidade
dos consumidores. Outro passo
extremamente importante é
transformar o trabalho em algo
divertido. A consequência será
o maior engajamento dos cola-
boradores, ou seja, aumento de
produção. “Claro que todos te-
mos dias ruins ou até semanas
ruins. Mas, no geral, o trabalho
deve ser um lugar agradável de
ir”, afirma em entrevista exclu-
siva ao BRASIL ECONÔMICO.

Também é importante au-
mentar o círculo de contatos e
pensar em novas formas de or-
ganização dentro da empresa.
Nesse sentido, diversas compa-
nhias têm lançado fundos para
premiar ideias. Já no caso da Se-
mco, o objetivo foi dar fim à es-
trutura convencional da compa-
nhia. Na empresa de equipa-
mentos industriais e soluções
para gerenciamento postal e de
documentos, não existem mais
os cargos executivos. Na verda-
de, são escolhidos líderes para
cada projeto. Caso tenham bom
desempenho, são mantidos na
função até a conclusão do proje-
to. Caso contrário, outro colabo-

rador é nomeado líder. “Isso
não significa a demissão do lí-
der que não foi muito bem. Sig-
nifica que, naquele projeto, ele
não teve muito sucesso.”
A IBM, por sua vez, apostou

que os seus colaboradores pode-
riam ser fonte de inovação —
que é o quarto passo elencado

por Skarzynski. Segundo o espe-
cialista, a companhia criou um
concurso de ideias entre os 300
mil funcionários para solucio-
nar problemas. Resultado: fo-
ram investidos US$ 100milhões
em melhorias e 10 novos negó-
cios foram criados (veja na pág.
ao lado o caso da EDP).

Por fim, a dica é confiar nos
funcionários e dar poder a eles
para tomarem decisões. Assim,
os problemas são resolvidos
com mais facilidade e há ga-
nhos de autoestima na equipe.
Na BestBuy, por exemplo, os co-
laboradores podem trabalhar
no horário em que produzem
mais — seja de madrugada ou
demanhã—contanto que entre-
guem os projetos no prazo com-
binado. “Também é importante
abraçar valores como liberda-
de, abertura e meritocracia.”
Skarzynski enfatiza que a ino-

vação deve ser algo sistematica-
mente buscado. “Tem de se en-
tender o que impede a inovação
de fluir. Inovação não tem de
vir de cima, do presidente ou di-
retores. No caso da Shell, foram
os funcionários domeio da orga-
nização que apontaram o cami-
nho tecnológico que deveria ser
seguido. Inovação é desafiar-
se, ter persistência, aprender
uns com os outros e não ter ver-
gonha de pedir ajuda quando
não se consegue avançar.”

Questão cultural
SegundoSkarzynski, oValedoSi-
lício continua sendo um local
propício para criação de empre-
sasnovatas (startups),mas os im-
postos carosestãoaparecendoco-
mo um entrave para a inovação.
Isso, aliado ao fato de que novos
centros de desenvolvimento es-
tão surgindo, pode fazer com
que haja uma “mudança na onda
de tecnologia”. “A Califórnia es-
tá perdendo habitantes”, conta.
Emoutros lugares domundo, po-
rém, há problemas judiciais com
respeito a patentes. “Além disso,
a questão cultural é muito forte.
Na Coreia do Sul, por exemplo, o
respeito à hierarquia é cultural.
Não dá para romper com isso
sem que seja desrespeito.”
Ogoverno,nesse sentido, tam-

bém tem papel importante no
que se refere a criar umambiente
propíciopara inovação. “Ogover-
no atua de forma benéfica quan-
do temregulaçãodepatentese in-
centiva comdescontos fiscais pa-
ra startups. No entanto, faz um
péssimo trabalho quando elege
um setor para receber os benefí-
cios.Oquegarantequeaquele se-
tor será o mais importante daqui
a 10 anos? Que dados compro-
vam isso?”, questiona.
Skarzynski diz ainda que os

fundos de venture capital e pri-
vate equity estão investindo co-
mo nunca em startups. “A glo-
balização tem permitido que o
dinheiro chegue a cantões do
mundo.” ■
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Sete passos para transformar
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QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Entre as propostas relacionadas pelo especialista Peter Skarzynski está a extinção das chefias fixas

Dica importante é
transformar o local
de trabalho em um
ambiente divertido.
Isso aumentará
a produtividade
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1 A IBM criou concurso de ideias entre os 300 mil funcionários para
solucionar problemas internos. Resultado: 10 novos negócios foram
criados; 2 Na Semco, não há cargos fixos de presidente ou de diretoria

12 Brasil Econômico Quarta e Quinta-feira, 6 e 7 de junho, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




