
Em tempos de crise econômica,
o tema inovação acabou se tor-
nando secundário em diversas
empresas. Dan Elron, líder de
inovação e estratégia da Accen-
ture, diz que, nesse cenário, pro-
blemas podem bater à porta se
as companhias não perceberem
que está na hora de mudar o mo-
delo de negócios ou perderem o
timing de lançar produtos. O
executivo veio ao Brasil nesta se-
mana para conversar com os
clientes sobre agenda de inova-
ção. “Fazemos isso a cada seis
meses, é algo dinâmico. Muitas
vezes, levamos os clientes para
conhecer os nossos laboratórios
ao redor do mundo. “O destino
da última viagem foi o Vale do
Silício. “Levamos executivos de
todos os setores para conhecer
o local e ter ideias que podem
ser adotadas, como em recursos
humanos”, complementa Fla-
viano Faleiro, executivo sênior
da Accenture. Confira a entre-
vista exclusiva a seguir.

O que é inovação?
Elron: É uma nova forma de fa-
zer algo que agregue valor. É fá-
cil ter ideias, o difícil é fazer com
elas saiam do papel e signifi-
quem algo para a empresa ou pa-
ra a comunidade. São três tipos
de inovação: uma que produz no-
vos produtos, outra que compar-
tilha valores e ainda uma que
rompe com o que existia até en-
tão. Nessa última,
acontece quando
se tem uma visão
de futuro. No
mundo da moda,
por exemplo, em
vez de comprar as
roupas, as pessoas
estão alugando.

Como levar
adiante a
inovação em
meio a um
cenário
de crise
econômica?
Elron: É verdade
que muitas vezes
o orçamento da

área de inovação é cortado em
tempos de crise, mas as melho-
res empresas mantêm os mes-
mos recursos. Se por um lado,
torna-se mais arriscado inovar,
por outro, as matérias-primas,
em geral, ficam mais baratas.
Nossos clientes são globais e a
nossa função é facilitar o proces-
so de inovação: seja ao apresen-
tar soluções de outros setores
que se encaixam naquele proble-
ma ou de outras geografias. Para
isso, criamos laboratórios que de-
senvolvem soluções. No Brasil,
por exemplo, temos o de agribu-
siness e o de varejo. Um exem-
plo do que estamos desenvolven-
do é como avaliar a disposição
dos produtos nas gôndolas dos
supermercados.

O que tem entrado
na agenda de inovação?
Elron: Temas como tecnologia,
mobilidade e computação em nu-
vem são oportunidades de seguir
adiante. Nos Estados Unidos, por
exemplo, muitos consumidores
vão até às lojas de eletrônicos em
busca de explicação sobre os
itens. Depois que conversam
com os atendentes, compram os
aparelhos pela internet do celu-
lar — muitas vezes dentro da lo-
ja. Por isso, desenvolvemos um
aplicativo que permite que o con-
sumidor tire uma foto do item na
loja e receba um desconto na ho-
ra. Assim, fideliza o cliente.

Faleiro:Além disso, estamos de-
senvolvendo soluções para os

bancos de varejo
baseadas nas em-
presas de varejos.
Assim como a
Amazon e a Best
Buy recomen-
dam a compra de
produtos a partir
de compras que o
consumidor já
realizou, os ban-
cos podem fazer
o mesmo.

Elron:Com tecno-
logia, é possível
treinar enfermei-
ras por celular. Na
Índia, os utensí-
lios estão sendo

feitos de forma mais barata do
que em outros lugares. É a chama-
da inovação reversa: a inovação
começa em países em desenvolvi-
mentos e segue para os países de-
senvolvidos. GE, Phillips e Em-
braer são exemplos de empresas
inovadoras que têm usado isso.

A inovação reversa ganhou
força depois da crise?
Elron: Com certeza. Um equipa-
mento médico feito na Índia cus-
ta, muitas vezes, 10% de um feito
em outros países. Mas também
tem a questão de necessidade. O
pagamento por celular é muito

desenvolvido na África, enquan-
to o Brasil é dos mais avançados
em caixas eletrônicos.

De onde vêm as ideias
que viram inovação?
Elron: Muitas vezes, as melho-
res ideias vêm da cabeça do con-
sumidor. Mas dentro das empre-
sas é possível estimular os cola-
boradores com desafios de ino-
vação. É o caso das empresas de
alimentos que, diversas vezes,
lançam produtos que são retira-
dos do mercado seis meses de-
pois. Elas querem entender o
gosto do consumidor antes de

lançar novos itens. Mas ajuda
muito se o presidente da empre-
sa tiver a mente aberta para re-
ceber novas ideias.

Qual é a importância do governo
no que se refere à inovação?
Elron: O ecossistema de inova-
ção nos países emergentes é mui-
tas vezes mais colaborativo. Afi-
nal, tem de envolver o governo,
a academia, empreendedores, co-
munidade financeira. O governo
pode ajudar cortando impostos e
criando a infraestrutura necessá-
ria para que os projetos deslan-
chem. Outro ponto importante é
dar apoio à proteção intelectual e
investir em educação. Outro pon-
to relevante se refere à burocra-
cia. Na Europa, temos um proble-
ma grave que é o estigma de que
não se pode falhar, isso é uma
enorme barreira ao empreende-
dorismo, por exemplo. É impor-
tante também os países terem
uma agenda de inovação, como
a dos Estados Unidos, por exem-
plo, que é voltada para o progra-
ma espacial. No Brasil, o foco
atualmente é o agribusiness.

O que são os laboratórios
da Accenture?
Faleiro: No Brasil, há laborató-
rios de agribusiness, energia e va-
rejo. No futuro, devemos ter de
serviços financeiros. Em Sophia
Antipolis, na França, foi construí-
do um banco do futuro com tudo
o que existe de mais avançado,
como câmeras que conseguem
organizar filas, canetas digitais.
É possível ainda por biometria
analisar que tipo de produto po-
de ser oferecido para os clientes.

Elron: No aeroporto da Holan-
da, já estamos testando de ver-
dade esse produto. Por biome-
tria, é possível detectar os passa-
geiros na imigração.

É possível criar uma
agenda entre países?
Elron: Isso já está sendo feito na
Europa no que se refere à com-
putação em nuvem — isso vai
ajudar não apenas as pequenas
mas as grandes companhias
também. Outro tópico que está
sendo discutido entre países é
as mudanças no clima. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012, Inovação & Gestão, p. 14.




