
Que o empreendedorismo cami-
nha lado a lado com a inovação
é fato conhecido e confirmado.
Porém,muitos executivos igno-
ram que essa é uma atividade
que deve permanecer em voga
após o estabelecimento do negó-
cio: não adianta um início sur-
preendente se a empresa esta-
cionar e não continuar inovan-
do. Isso vale tanto para micro e
pequenas companhias quanto
para grandes corporações.
Quem diria há 15 anos que a

japonesa Sony seria desbancada
pela Apple nomercado de toca-
dores de áudio? A criadora do
Walkman, que na época funcio-
nava com fita, detinha todas as
ferramentas tecnológicas para
continuar inovando e lançar
um tocador de áudio digital tal
como o iPod. Ela tinha até mes-
mo a indústria de entretenimen-
to integrada, com a SonyMusic.
Só que a realidade, como todos
hoje sabem, foi diferente.
A história se repete emdiver-

sos setores.O problema está tan-
to em reconhecer a importân-
cia da inovação quanto em con-
seguir gerá-la. Conforme estu-
do da Fundação Dom Cabral
com médias empresas, a cultu-
ra conservadora é o que afeta o
potencial inovador das organiza-
ções no Brasil. Outros obstácu-
los são omedo de arriscar e a fal-
ta de incentivo para ideias ino-
vadoras - 29% das empresas
afirmamque a disciplina não es-
tá nem na ideologia da firma.

Vale, Embraer, Fiat...
“A maioria espera que a inova-
ção seja uma inspiração, algo di-
vino. Mas não funciona assim”,
explica Miguel Duarte, diretor
da Strategos no Brasil. Vindo ao
Brasil nesse contexto, a empre-
sa é focada em criar competên-
cia em inovação estratégica em
médias e grandes corporações.
O portfólio de clientes no Brasil
conta com companhias do cali-
bre de Whirlpool, Vale, Em-
braer e Fiat. Nos Estados Uni-
dos, onde foi fundada em 1995
por Gary Hamel, a consultoria
tem em sua carteira Microsoft,
Nokia e Disney, entre outras
grandes corporações.
A metodologia funciona a

partir do trabalho de uma equi-
pe de consultores com executi-
vos das empresas, de modo a
ensinar como conquistar uma
produção permanente de ino-
vação. Um exemplo do proces-
so pode ser tirado da Faber-
Castell, uma das clientes da

Strategos no Brasil. O projeto
começou com uma visita à fei-
ra internacional de graffiti do
MuBE (Museu Brasileiro da Es-
cultura). Para Duarte, foi uma
forma de “abrir os horizontes
da equipe, pensar em arte não
convencional”.
A ideia é que esses executivos

que participam do projeto se-
jam depois multiplicadores da
metodologia da Strategos den-
tro de cada companhia cliente,
tornando a aquisição da compe-
tência algo perene.

Paulo Matos, supervisor de
inovação estratégica da Fiat Bra-
sil, conta que a ideia de traba-
lhar com a Strategos surgiu em
2010, de forma a fazer um diag-

nóstico de como era a questão
da inovação na empresa. De-
pois, passaram a implementar
um modelo baseado em dois
grandes processos: a gestão es-
tratégica da inovação e a inova-
ção no modelo de negócio. “A
inovação sempre foi importan-
te para nós. O que quisemos
coma Strategos foi entender co-
mo ela surgia e encontrar uma
maneira de turbinar ainda mais
esse processo. E a experiência
foi muito boa”, avalia Matos.
Segundo Duarte, o projeto

não tem duração definida, po-
dendo ser de quatro meses ou
um ano. Nesse período, o grupo
de executivos participa de
workshops, visitas de campo e
reuniões: o processo de inova-
ção tem que levar as pessoas a
pensar diferente sempre.

“O que nós ensinamos é a su-
perar paradigmas, olhar para os
consumidores de maneira dife-
rente, encontrar necessidades
que não são verbalizadas nor-
malmente. Nós ensinamos a
equipe da empresa a interpretar
tendências e não olhar de forma
acrítica a interpretações que ou-
tros fazem”, comenta Duarte.
Resumindo, a tática da Strate-

gos é fazer com que as empresas
enraízemum exercício de conti-
nuamente produzir inovação.
Umas vão para o lixo, outras são
lançadas e outras continuam a
ser trabalhadas. “Mas a produ-
ção temque ser permanente, se-
não a empresa nunca vai conse-
guir manter-se à frente do seu
tempo”, diz Duarte. ■

Como uma empresa de minera-
ção poderia inovar? Para quem
acredita que a inovação está ape-
nas no produto final, esta é uma
pergunta capciosa. A extração
mineral não parece o lugar ideal
para inovação. Mas nem por is-
so empresas como a Vale dei-
xamde investir nisso, comopro-
va a contratação da Strategos.
“Um dos maiores exemplos

de inovação foi o que a Vale fez
durante a crise, que ela pratica-
mente vendeu ominério de por-
ta em porta. Ninguém fazia isso,
foi algo novo”, explica Miguel
Duarte, diretor da Strategos no
Brasil. “Não é só o produto fi-
nal. A inovação estratégica está
no modelo de negócios”, diz.
O executivo dá outro exem-

plo. Um dos frutos do trabalho
com aWhirlpool, dona da Bras-
temp, foi um conceito de servi-
ço e não o produto. O purifica-
dor de água da marca é ofereci-
do pormeio de um aluguelmen-
sal e traz junto umplano chama-
do Programa +qÁgua, com pro-
moções baseadas no número de
litros e tempo de assinatura.

Olhar diferente
Fora do país, há outros exemplos
quemostram que o processo im-
porta. ANokia, cliente da Strate-
gosnos primórdios, era uma em-
presadepapel, que entrounone-
gócio de borrachas (produzindo
de botas até pneus) e decidiu,
nos anos 90, se tornar uma em-
presade celulares. “Adecisão es-
tratégicade focaremtelecomuni-
cações e o investimento emGSM
deu certo”, informa a empresa,
ao contar que, depois dessasmu-
danças, em 1998 liderava o setor.
“Para inovar, você também

tem que olhar para a sua empre-
sa de uma maneira diferente.
Tem que pensar: quais as coisas
que nós fazemos bem? Às vezes
você está enviesado sobre isso e
não percebe, então tem que en-
trar emdiscussão”, concluiDuar-
te. A inovação pode acontecer
em termos de custos, tecnologias
oumodosdeproduçãoenão ape-
nas nos produtos finais. ■ G.C.

Consultoria ajuda a empresa a
semanterà frentedo seu tempo

Omodelo
de negócio,
muito além
do produto
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Muito mais do que o resultado
final, a inovação deve ter como
foco todo o processo produtivo

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Strategos enfrenta cultura conservadora no país e aposta emensinar competência de inovação estratégica

Se a inovação não
for uma atividade
constante, as firmas
não conseguirão
manter-se à frente
de seu tempo

INOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO

PRINCÍPIOS DA STRATEGOS

Como ter competência e desenvolver a inovação

ESTRATÉGIA É AÇÃO, NÃO PLANEJAMENTO
A estratégia só será implementada se for guiada por insights (em 
particular, focados no consumidor) e se os pontos de vista forem 
apaixonadamente compartilhados por todos os líderes

NADA FUNCIONA TÃO BEM COMO A MUNIÇÃO REAL
As organizações aprendem trabalhando em questões reais de 
negócios, e não através de treinamento em sala de aula

A MUDANÇA É ORGÂNICA, NÃO UM BIG BANG
Resultados radicais não requerem mudanças radicais. Cultive a 
capacidade e distribua as mudanças de forma que sua organização 
esteja preparada para digeri-las

INCLUA NOVAS VOZES, FAÇA NOVAS PERGUNTAS
Aplique diversos pontos de vista para enfrentar desafios difíceis. 
Novas conversas e novas questões produzem novas respostas

MANTENHA O CONSUMIDOR NO CENTRO
Trabalhe na linguagem do consumidor. Grandes insights 
vêm de uma compreensão respeitosa, empática 
e abrangente do cliente

QUINTA-FEIRA

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




