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Que a inovação é essencial para a competitividade das empresas, nenhum presidente ou CEO 
teria coragem de negar. O grande desafio, no entanto, é transformar esse conceito naquilo que as 
organizações buscam incessantemente: resultado. Uma pesquisa realizada pela consultoria em 
gestão Monitor Group com 120 presidentes de empresas brasileiras, que vai ser divulgado 
amanhã no III Fórum dos Presidentes, em São Paulo, mostra que 96% dos CEOs consideram a 
inovação muito importante ou essencial para suas empresas, mas nenhum deles afirmou estar 
satisfeito com a capacidade de inovar que a sua companhia apresenta.  

Mas os presidentes já conseguem enxergar modelos de inovação a seguir no Brasil: 3M, Embraer, 
Natura, Gerdau, Pão de Açúcar, Votorantim, Nestlé e até mesmo empresas não tão conhecidas do 
público como Marcopolo e Serasa são exemplos de inovação não apenas no desenvolvimento de 
produtos mas também na gestão, processos e serviços.  

"A inovação pode ser feita em bancos, empresas de bens de consumo, de software, de tecnologia. 
O ponto-chave nessa questão é ligar a estratégia da inovação à estratégia de negócio das 
empresas", diz o sócio da Monitor no Brasil, Fernando Musa. A consultoria, criada pelo guru 
americano Michael Porter, tem a inovação como uma das suas áreas mais importantes de 
pesquisa e consultoria, e presta no país serviços de consultoria para clientes como Bunge 
Alimentos e Brasken.  

"O interesse no tema é alto. A dificuldade é saber quais são os mecanismos para garantir que a 
inovação seja produtiva e sustentável", diz Musa. A Monitor está testando mundialmente um 
software que acaba de ser desenvolvido pela empresa com ferramentas que, segundo ele, devem 
facilitar essas medições.  

Um estudo realizado com 104 empresas americanas e européias que acaba de ser finalizado pela 
pesquisadora Kathryn Troy e que também será mostrado no Fórum dos Presidentes amanhã 
mostrou que as métricas mais utilizadas pelas companhias são patentes, resultados financeiros, 
performance, vendas e lucros sobre novos produtos ou serviços.  

Mais que isso, o estudo revelou uma mudança drástica em apenas um ano na visão sobre a 
inovação entre os entrevistados. Enquanto em 2002 havia um desinteresse em relação ao tema, o 
último levantamento mostrou um alto comprometimento dos CEOs nas organizações e esforços 
sérios em busca de novas estratégias e quebra de barreiras com relação a inovação em produtos, 
serviços e tecnologias.  

O Fórum dos Presidentes, que este ano discutirá a inovação no Brasil, faz parte da programação 
do Conarh, evento de gestão e recursos humanos que acontece na próxima semana em São 
Paulo. Uma das presenças importantes nesse encontro fechado será a do consultor americano 
Ronald Jonash, membro do Monitor Group e autor de um dos livros clássicos da gestão da 
inovação, o "The Innovation Premmium" ("O Valor da Inovação", editora Campus, 2001). Ex-
consultor da Arthur D. Little, Jonash foca a importância da inovação como criação de valor para os 
acionistas.  

Em entrevista ao Valor, Jonash citou a necessidade de se desvincular a imagem da inovação da 
pesquisa e desenvolvimento (P&D). "Acho que toda companhia tem uma perspectiva diferente de 
inovação. Mas é fato que as empresas estão focando em processos muito mais sustentáveis", diz 
o consultor, que promete apresentar amanhã aos presidentes formas concretas de como elas 
podem criar uma cultura de inovação e incentivo à geração de idéias. "Há muito mais correlação 
entre crescimento entre empresas que inovam a liderança do que apenas aquelas que inovam em 
P&D."  
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