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o controle sobre as operações como um todo. Para 
muitas empresas, inovação não é uma parte cen
tral da sua estratégia. No entanto, quando surge um 
evento perturbador, como o surgimento de um con
corrente novo de peso ou uma mudança no ambien
te regulatório, ou mesmo quando aparece uma nova 
oportunidade de negócio, é preciso uma inovação 
para continuar avançando. Há um reconhecimento 
geral de que a inovação será vital para o futuro do 
Brasil e ela já faz parte das agendas estratégicas das 
empresas e do governo3. 

Muitas empresas não sabem como inovar: abor
dagens que funcionam bem para a gestão rotineira 
dos negócios não funcionam para muitos desafios 
de inovação. Os fatores que impulsionam uma ino
vação bem-sucedida são humanos e sociais: clien
tes, consumidores, influenciadores e outras partes 
interessadas. As empresas que formulam suas estra
tégias analisando logicamente dados e informações 
que as sustentam e depois definem e implementam 
projetos estratégicos podem fracassar simplesmente 
porque não levaram em conta o elemento humano e 
social para a inovação. 

Por exemplo, quando a Gol percebeu que muita 
gente que viajava de ônibus pegaria um avião se ti
vesse a oportunidade, uma nova companhia aérea 
nasceu no Brasil. A Gol enxergou além do setor de 
aviação como existia até então e reformulou o mer
cado, reconhecendo que a base de possíveis novos 
clientes de companhias aéreas era maior do que a 
de clientes existentes. Quando a Syngenta compre
endeu as restrições financeiras de seus clientes de 
defensivos agrícolas, decidiu criar um sistema de 

"barter", no qual os produtores rurais podem pagar 
a Syngenta com suas próprias safras (como café e 
soja). Este sistema acrescentou um novo negócio 
para a Syngenta: trading no mercado futuro de com-
modities. Quando um banco espanhol reconheceu 
que seus funcionários eram pessoas e não apenas 
bancários, traçou uma comparação com outras 
profissões, como inspiração para seu novo sistema 
de avaliação de desempenho. Professores e alunos 
numa escola Waldorf, jogadores de games, estilistas 
de moda: observando como as outras pessoas em ou
tros contextos sociais fazem seu trabalho, ganharam 
uma nova percepção sobre como fazer avaliação de 
desempenho em um banco. Em todos estes casos, a 

oportunidade de inovar não foi encontrada numa 
cuidadosa análise dos dados e informações existen
tes, mas sim fora dos limites convencionais da em
presa, observando e dialogando com as pessoas. 

A Continuum e a Symnetics vêm trabalhando 
juntas para desenvolver um enfoque de inovação de 
negócios adaptado ao contexto brasileiro e para tanto 
conversamos com lideranças de 25 empresas4 brasi
leiras para entender o que cada empresa está pensan
do ou tentando fazer. Fizemos um protótipo da nossa 
abordagem de inovação para testar e validar nossa 
ideia com várias dessas empresas e desenvolvemos 
um ponto de vista sobre como o modo de pensar do 
design deve ser aplicado no Brasil. Essencialmente 
criamos um método (ou processo) de Business Design. 

Os desafios para inovação no Brasil 
A inflação pode ter sido controlada nos últimos 20 
anos, mas o ambiente brasileiro de negócios se tor
nou mais dinâmico e complexo. Em 1992 o governo 
brasileiro diminuiu tarifas de importação e abriu 
a economia protegida, seguindo a tendência de glo
balização. A reação dos executivos brasileiros foi 
imediata: investir em gestão, reengenharia e quali
dade para tornar suas empresas mais eficientes com 
custos competitivos, a fim de enfrentar a concorrên
cia internacional. 

Do ponto de vista do desenvolvimento tecnoló
gico, historicamente a maioria das empresas brasi
leiras adotou tecnologias maduras, importando-as 
do exterior ou dependendo de multinacionais, cujas 
áreas de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ou de
sign de produtos eram realizados fora do Brasil. Al
gumas exceções de inovação empresarial made in 
Brazil podem ser encontradas em áreas relacionadas 
ao agronegócio, na exploração de petróleo em águas 
profundas (com a Petrobras), jatos regionais (com a 
Embraer) ou papel e celulose, todas elas resultantes 
de alguma parceria entre institutos de pesquisa, ini
ciativa privada e apoio do governo5. 

O Brasil está agora num momento decisivo, com 
enormes oportunidades e ameaças. As empresas 
brasileiras estão encontrando oportunidades de 
crescimento sem precedentes com a emergência 
de consumidores da classe C. Ao mesmo tempo, en
frentam uma feroz concorrência internacional, como, 
por exemplo, de produtores chineses que operam a A ut
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baixo custo e que estão aprendendo rapidamente a 
adaptar seus produtos em mercados globais. O Brasil 
tem as necessárias aptidões para a inovação empre
sarial, de modo a poder aproveitar essas oportuni
dades e competir eficientemente na arena global? O 
Brasil é um país singular, com seus próprios pontos 
fortes e fracos. Qual é o enfoque correto para inova
ção empresarial no Brasil? 

Vejamos algumas oportunidades e desafios tí
picos da economia brasileira, que mostram como o 
país deveria pensar a inovação: 

• O Brasil é abençoado com recursos naturais: pe
tróleo, minério de ferro e agricultura. Só que, com 
esta bênção, vem também a "maldição dos recursos 
naturais", caso o país não diversifique sua economia 
na direção do maior valor agregado de seus produ
tos e serviços. As economias baseadas somente na 
extração dos recursos naturais enfrentam ameaças 
ambientais e os benefícios dos recursos naturais são 
frequentemente distribuídos de forma desigual, o 
que pode levar à corrupção. 

• O Brasil está emergindo de um Estado mais prote
cionista, nacionalizado e, à medida que o país se abre 
para o exterior, terá que enfrentar mais concorrência 
e ao mesmo tempo terá mais oportunidades globais. 
Enquanto isso, as empresas que operam no Brasil con
tinuam a trabalhar para superar importantes barreiras 
tributárias e de infraestrutura, o custo Brasil. 

• O Brasil é alvo para multinacionais como Fiat, 
Unilever e DuPont, para as quais é, frequentemente, 
seu primeiro ou segundo mercado global. No entan
to, empresas multinacionais brasileiras, como InBev, 
Gerdau e Votorantim, estão agora trilhando o mesmo 
caminho para fora do Brasil e têm o grande desafio 
de criar ou adaptar produtos e serviços de sucesso no 
Brasil em novos mercados internacionais. 

• A classe C do Brasil é numerosa e está crescen
do economicamente. Neste aspecto, o Brasil é bem 
diferente dos Estados Unidos e da Europa, cuja clas
se média é maior e bem estabelecida. Os produtos 
e serviços certos para os EUA e Europa geralmente 
se adaptam bem às necessidades das classes A e B 
brasileiras, mas esses produtos padronizados globais 
podem não atender às necessidades da classe C, que 
será seu principal mercado no futuro. 

• Com a quinta maior população do mundo e uma 
cultura distinta e diversificada, o Brasil está na posi
ção certa para estabelecer firmemente seus próprios 
mercados consumidores, como contraponto aos 
mercados dos EUA, Europa, China e outras partes da 
Ásia, e depois exportar para esses mercados. 

• Historicamente, o Brasil tem acolhido uma 
população de imigrantes vindos de diversas partes 
do mundo; sendo assim, a diversidade cultural do 
Brasil se presta a uma abordagem mais inclusiva de 
inovação. 

• O Brasil está gradualmente passando de impor
tador/seguidor de tecnologia e inovação para desen
volvedor de tecnologia e inovação em certas áreas, 
tais como agronegócio, energia e software, graças a 
novos incentivos do governo (como a Lei do Bem) e 
parcerias mais estreitas entre o setor privado e uni
versidades ou centros de pesquisa. 

• O empreendedorismo deverá crescer rápido nos 
próximos dez anos. Apesar de importantes obstácu
los como a dificuldade no registro de propriedade 
intelectual ou obtenção de crédito, como informa o 
relatório anual do Banco Mundial "Doing Business 
in Brazil", o movimento startup está crescendo com 
milhares de empreendedores individuais entrando 
no mercado todos os anos. 

Com base em nossas interações com 25 empresas 
no Brasil, temos muito a aprender sobre como elas 
enxergam o desafio para inovação. Cada empresa 
é diferente e seus desafios, únicos, mas surgem te
mas comuns. Alguns destes temas são semelhantes 
aos desafios da inovação nos EUA e na Europa, mas 
alguns são bem brasileiros. 

Adapte sua oferta às mudanças regulató-
rias e vá atrás dos "espaços em branco": algu
mas empresas viram como sua maior oportunidade 
a rápida adaptação a mudanças regulatórias, e viram 
também que restam grandes "espaços em branco" 
no mercado. Elas viram as mudanças no ambiente 
regulatório brasileiro como uma oportunidade de 
modificar sua oferta ou desenvolver novos produtos 
ou serviços para fazer crescer seus negócios. Tam
bém reforçaram a oportunidade única de ocupar no
vos espaços do mercado no país nos próximos dez 
anos em diversos setores, tais como serviços finan
ceiros (seguros, pré-pagos), bens de consumo (cos
méticos, medicamentos) e infraestrutura. 

Diferencie sua oferta em relação à concor
rência: muitas empresas procuram maneiras de 
diferenciar sua oferta para pofrt competir com a 
crescente concorrência global, principalmente da 
China, para entrar em mercados internacionais ou 
simplesmente para evitar cair na armadilha dos pro
dutos comoditizados. 

Cresça com a classe C: diversas empresas pro
curam maneiras de crescer em mercados da classe C, 
em franco desenvolvimento. 
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Permaneça focado na eficiência e gerencie 
custos: alguns executivos acreditam que sua maior 
oportunidade é continuar investindo em eficiên
cia e gestão de custos. Gerenciar tendo em vista as 
oportunidades ocultas por trás do custo Brasil — tais 
como infraestrutura — é, com certeza, uma enorme 
oportunidade. 

Retenha os talentos: diversas empresas perce
beram que reter seus talentos mais importantes será 
um fator crítico no seu sucesso futuro e procuram 
meios criativos de tornar o trabalho uma experiência 
melhor para seu pessoal. 

Percebemos uma ênfase maior em certos temas 
que promovem inovação no Brasil do que veríamos, 
por exemplo, nos EUA. Os EUA são um mercado efi
ciente e aberto. Assim sendo, em muitos mercados 
não há muita vantagem em reduzir custos, mas é 
preciso procurar oportunidades de se diferenciar. O 
Brasil é um mercado dinâmico, com cidades que cres
cem rapidamente e grandes "espaços em branco" para 
serem preenchidos. Sendo assim, às vezes é melhor 
esquecer a concorrência, pois só a adaptação a um 
contexto de negócios em constante transformação já 
é por si só um importante desafio para inovação. 

Também notamos a incidência de algumas solu
ções de inovação no Brasil. 

Trabalhe focado no mercado, evitando a 
armadilha dos produtos comoditizados, desenvol
vendo mais produtos de valor agregado. Ou utilize o 
seu conhecimento sobre o mercado para tornar seu 
produto alinhado com as tendências emergentes. 
Trabalhar com foco no mercado ajuda a entender a 
experiência total dos seus clientes e também pode 
sugerir mudanças no produto ou a criação de ofertas 
de serviços que diferenciem sua oferta. 

Crie ofertas mais especializadas para seg
mentos mais específicos: diferencie os produtos 
personalizando-os para segmentos mais específicos 
do mercado que lhes darão maior valor. Por exemplo, 
produtos personalizados para adolescentes ou para a 
classe C. Ou crie produtos que possam ser facilmente 
personalizados pelo usuário. 

Combine ofertas de produtos e serviços: 
muitas empresas estão reconhecendo os limites de 
sua capacidade de diferenciar seus produtos isola
damente. Chega um momento em que a diferença já 
não é relevante para o consumidor. Algumas empre
sas de serviços só podem crescer aumentando o le
que de serviços que oferecem, então um jeito eficaz 
de diferenciar um produto é embuti-lo em um servi
ço ou em uma "plataforma de negócios". 

Engaje clientes e outras partes interessa
das no processo de inovação: o processo de co-
criação de oportunidades promove enriquecimento 
da experiência dos clientes e outras partes interes
sadas da empresa e, ao mesmo tempo, potencializa 
a inovação. 

O modo de pensar do 
design nos negócios 
O modo de pensar do design é aplicável aos de
safios estratégicos de inovação. O modo de pen
sar do design é diferente daquele normalmente em
pregado na gestão empresarial convencional. Eles 
não substituem a gestão empresarial mas propõem 
um novo enfoque para a resolução de problemas e 
a busca de novas ideias para processos, produtos, 
serviços e marcas. Uma análise rigorosa de como 
o design pode acrescentar novo valor às empresas 
foi feita por Roger Martin, da Rotman School of 
Management de Toronto, Canadá, em seu livro De
sign de Negócios*. 

Como profissionais de design e inovação, pode
mos assim resumir os elementos essenciais da abor
dagem do design: 

• Esteja aberto para o novo 
• Mostre empatia com seus clientes e outras par

tes interessadas 
• Foque na experiência 
• Faça um protótipo e aperfeiçoe 
Esteja aberto para o novo. Designers olham 

para frente em busca de novas possibilidades e não 
atrás para dados e informações do passado. A es
sência da inovação é que não se sabe de antemão o 

• MARTIN, R., DESIGN DE NEGÓCIOS, EDITORA CAMPUS ELSEVIER, 2010. 
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que ela será. Portanto, no início de qualquer desafio 
criativo, reconhecemos que não sabemos a resposta 
e ficamos abertos a novas ideias que ainda não estão 
nem mesmo na estrutura do nosso pensamento atu
al. Isto contrasta com a gestão convencional, em que 
as decisões se baseiam numa análise cuidadosa de 
dados e informações conhecidas, são elaborados pla
nos para prever o futuro e as operações são controla
das para seguir o plano. Preparar para a inovação é 
um grande desafio no nível dos executivos da organi
zação, normalmente treinados e recompensados por 
sua capacidade de controlar, gerar confiabilidade e 
alcançar aquilo que foi previsto. A abordagem de de
sign requer que a organização se comprometa com 
uma jornada cujo destino desconhece. Os designers 
aceitam esse pulo no desconhecido, na complexida
de: para eles é confortável usar processos abdutivos 
em que a criação precede a análise — "o conheci
mento está no ato de pular", como diz Roger Martin. 
O trabalho do designer em um mundo complexo pas
sa a ser de criar ou ajustar conexões entre coisas que 
antes eram desconexas. 

Mostre empatia com seus clientes e partes 
interessadas. Os designers procuram a inspiração 
nos clientes, influenciadores e outras partes interes
sadas e não na orientação de especialistas. Para um 
designer, a inspiração vem de ver ou ouvir as pesso
as. Vamos estudá-los como se fôssemos antropólo
gos ou sociólogos aprendendo acerca de uma tribo 
recém-descoberta. Guiamo-nos mais pelo modo 
como eles veem o mundo e menos como os especia
listas veem o mundo. Desenvolvendo empatia com 
as pessoas, somos capazes de criar a partir do ponto 
de vista delas. 

Foque na experiência. Os designers criam de 
fora para dentro. Eles não começam pelas restrições: 
começam projetando a experiência ideal para os 
clientes, para depois encontrar formas criativas de 
materializar esta experiência. Mas experiências vão 
além dos produtos e serviços e dizem respeito à sub
jetividade e emoção das pessoas. 

As experiências são multidimensionais e reque
rem uma equipe multidisciplinar para o design — 
uma mistura de habilidades, disciplinas e atitudes 
encontradas em diferentes campos do conhecimen
to (humanas, exatas, artes). É comum em equipes 
de design pessoas com formações tão distintas como 
biologia, filosofia, engenharia, arte, física e admi
nistração. Em especial, uma boa equipe é formada 
por pessoas que entendem as restrições do negócio 
e possam trabalhar dentro delas, mas também por 
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Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 12, p. 70-80, dez. 2012.




