
Inovação x permanência 
Nesta entrevista, Jim Collins, autor do muito celebrado Empresas feitas para vencer (Built to 
last), postula um argumento genuinamente controverso: as empresas inovadoras raramente 
perduram.   
  
 
Faz uma década, seu livro Empresas feitas para vencer (Built to last, em inglês) revolucionou o 
management. Enquanto hoje são questionadas algumas de suas afirmações, à luz dos 
resultados que pondera, Jim Collins –seu autor, junto com Jerry I. Porras– continua 
pesquisando a vida e a obra das empresas. Mais do que um teórico, um prático inquisitivo e 
inquieto, Collins faz reflexões, nesta entrevista, sobre vários conceitos. E lança um postulado 
controverso: a inovação não é necessariamente sinônimo de sucesso nem de permanência. 
 
No ano passado, a Fast Company publicou um artigo muito controverso no qual afirmava que 
as empresas de hoje já não estão submetidas às mesmas variáveis às quais estavam 
submetidas as organizações que constam em Empresas feitas para vencer, e que por isso seu 
livro, que sem dúvida é um clássico, havia perdido atualidade. Como o senhor respondeu a 
isto? 
Li o artigo e vou responder o que respondi para eles. Suponhamos que no lugar de estudar 
empresas você estude pessoas, as que têm boa saúde e as que têm problemas de saúde, ou 
as que se mantêm com boa saúde, e você as compara com pessoas que estão doentes. E a 
partir disso você começa a produzir análises e obtém alguns princípios de estudo. Os que 
tiveram uma melhora de saúde dormiram bem, tiveram uma boa alimentação, fizeram 
exercícios etc. 
 
Suponhamos que cinco dos casos que melhoraram, com o passar do tempo, perderam sua boa 
saúde porque não dormiam bem, fizeram pouco exercício ou simplesmente adoeceram de 
alguma outra coisa. Isto negaria o princípio de que sua saúde pode melhorar se você leva uma 
vida saudável? Não. Os princípios são tão fortes como sempre. Se algumas empresas não 
conseguem perdurar ou “perdem altura” foi porque em algum momento deixaram de cultivar 
os princípios que em primeiro lugar as tornaram grandes, não porque os princípios deixaram 
de ter validade. 
 
E o mesmo acontece com as organizações que se destacam em Empresas feitas para vencer, 
se sua rentabilidade melhora ou não está em função dos princípios que aplicaram, e não tanto 
no contexto. O que fizemos em Empresas feitas para vencer foi determinar princípios comuns 
às empresas que se destacam de uma maneira não muito diferente da que um médico 
pesquisador estuda o câncer. Tudo é uma questão de buscar padrões a partir de um árduo 
trabalho de pesquisa, o que no nosso caso foi o estudo de 28 organizações por mais de 5 anos. 
 
Vamos aos princípios que diferenciam as Empresas feitas para vencer. Um deles é o que o 
senhor chama de liderança nível cinco, que é um estilo de liderança que mistura humildade e 
ambição, o que soa contraditório. O sr. poderia aprofundar este conceito? 
Claro. No livro diferenciamos cinco níveis de liderança. O primeiro nível é composto por 
indivíduos de alta capacidade e talento; ou seja, pessoas talentosas que não vão além de seu 
talento. O segundo é composto por membros talentosos que contribuem com o grupo. O 
terceiro é o dos gerentes competentes, que organizam o pessoal e o encaminham em direção a 
um objetivo determinado. A liderança nível quatro é a dos líderes eficientes, aqueles que 
obtêm um compromisso de seus seguidores e o vinculam a uma visão clara. E finalmente a 
liderança estilo cinco que, de fato, é uma curiosa mistura de humildade e ambição. O líder 
estilo cinco não está interessado em levar os créditos, por isso ele é humilde; no entanto, ele é 
ambicioso no que se refere à empresa, não a ele próprio. Ele ama a organização e quer vê-la 
lá encima. É ambicioso com relação ao trabalho, não à sua pessoa. O ego não atrapalha seu 
exercício de liderança. Ele não procura ser uma superestrela, mas procura que a empresa seja 
a superestrela. Louis Gerstner na IBM, ou Colman Mockler na Gillete, eram líderes nível cinco.   
  
 
Nesta época de CEOs superestrelas, duvido que existam muitos líderes nível cinco. 



Bom, é que às vezes suas proezas não chegam até as páginas das revistas. São, geralmente, 
pessoas low profile. A liderança nível cinco é difícil de encontrar, pois a ambição pessoal que 
um líder requer para fazer parte da alta hierarquia das empresas não necessariamente está 
vinculada a um conceito como a humildade. E é até compreensível, inclusive, que conforme 
um líder vai avançando deseje adquirir mais importância e reconhecimento. É por isso que um 
líder egocêntrico não chega a ser um líder nível cinco. 
 
O passo essencial para se tornar um líder nível cinco é se apaixonar pela empresa. Em algum 
momento, os líderes nível cinco se apaixonam pela sua empresa e optam por dar tudo por ela. 
É algo quase religioso. Mas sem dúvida é um fator. A concorrência das empresas feitas para 
vencer, as que tomamos como exemplos de comparação, não chegaram a ser tão grandes 
porque os egos gigantescos de alguns dos líderes frustraram seu rumo ascendente. 
 
Em anos recentes, o conceito de inovação vem ocupando um lugar preponderante entre os 
ideólogos do management e dos negócios. No entanto, não é mencionado em seus livros. O sr. 
também não o menciona na sua palestra. De fato, no seu livro, o senhor afirma, não sem certa 
satisfação, que nenhuma das grandes empresas dos últimos anos foi pioneira em tecnologia. 
É que a inovação não desempenha um papel importante para que uma empresa se destaque! 
 
Esse tipo de afirmação não vai lhe dar muita popularidade entre os leitores da Wired. 
Não, claro que não. Mas,… ensine-me a evidência! Gerard Tellis e Peter Golder escreveram um 
livro fascinante chamado Will and vision: how latecomers grow to dominate markets. No livro 
estudam dezenas e dezenas de casos de várias áreas industriais e de mercado; em todos eles 
a conclusão é a mesma. Quase nunca a empresa que inovou ou inventou um produto se tornou 
a empresa dominante do mercado. É uma linda peça de pesquisa que demonstra que a 
inovação raramente vence. Agora, não quero que você coloque na reportagem: “‘A inovação é 
má’, afirma Jim Collins.” Não me cite dizendo isto. Meu coração está com os inovadores, mas 
quase nunca são as empresas vencedoras. A única exceção na que posso pensar é o caso da 
Intel e o microprocessador.   
  
 
Um caso paradigmático nesse sentido poderia ser o da Apple e da Microsoft. 
Exato! Sou um admirador de ambos personagens, tanto de Steve Jobs como de Bill Gates, mas 
é claro que Apple foi a inovadora. Nos anos 80, a Microsoft copiou tudo da Apple e, no entanto, 
desde 1986 a Microsoft superou a Apple em termos quase exponenciais. Levemos o debate 
para outras áreas. PSA e Southwest. Quem foi a inovadora das companhias aéreas, quem foi 
que inventou novos modelos? PSA. Quem domina hoje o mercado? A Southwest. Quem 
inventou a indústria bio-tecnológica? Genentech. E hoje quase todas as empresas do setor a 
superam. 
 
Agora, o pior do caso é que com o passar do tempo o inovador não fica apenas atrás, mas 
também perde o crédito de suas descobertas. O caso da Southwest é muito demonstrativo. A 
maioria das pessoas acredita que a Southwest revolucionou o modelo das companhias aéreas, 
mas se você pesquisar o setor, você vai descobrir que a Southwest não apenas copiou, mas 
também copiou modelos que eram cópias de outros modelos. 
 
O mesmo acontece com a tecnologia. Muitas pessoas acreditam que a AOL era uma empresa 
inovadora, mas foi a quarta empresa que entrava no jogo on-line nos anos 90. Inclusive com a 
Apple passa algo similar. Se bem Jobs é um inovador genuíno, não podemos esquecer que 
copiou muito de outros modelos, como o da Xerox. É que o caso da Apple é mais um caso de 
triunfo cultural. Jobs retorna e retorna. Duvido que a Apple chegue a superar a Microsoft, mas 
o fato de que você anda pela rua e veja as pessoas com seus iPod, ou de ver os filmes da Pixar 
nos primeiros lugares, fala muito bem de Steve Jobs como personagem cultural. Mas isso não 
significa que ele vai ganhar no terreno empresarial. Estrategicamente, inclusive, poderia se 
argumentar que é nocivo inovar demais. 
 
Retomemos o caso da Intel, que é uma raridade, pois o inovador venceu. Lembro de uma 
entrevista onde perguntaram para Andy Grove qual seria a "próxima grande coisa", qual seria 
a próxima tendência que ia revolucionar o mundo, e ele respondeu: “Essa é uma forma muito 



perigosa de pensar”. E respondeu isso porque ele sabe que quando o microprocessador deixar 
de ser “a grande coisa”, então surgirá uma margem de estratégia na qual a Intel pode deixar 
de ser líder, porque não vai importar tanto se é a Intel quem conceber a inovação ou não. 
Sempre haverá alguém que copie o modelo de uma forma mais barata e com maior 
rendimento E é o curioso o caso da Intel, porque não falamos de outras coisa que não seja o 
microprocessador desde finais da década dos 70. 
 
 
Sim, certamente. Deve de falar algo assim como “o Windows não apenas é a grande coisa, 
também é a coisa verdadeiramente grande". Para que construir outra? Não seria sábio em 
termos estratégicos. Ser inovador demais poder ser um passivo. E eu adoro a inovação, adoro 
o que é novo, mas essa é a realidade.   
  
 
Uma das diferenças claras entre seus livros e o resto dos livros de management é que os seus 
possuem um rigor de pesquisa mais associado às ciências sociais do que às práticas 
administrativas. 
Isso me enche de orgulho. Levei vários anos pesquisando para cada livro. E não apenas eu. 
Em Empresas que feitas para vencer colaboraram mais de vinte estudantes, que realizaram 
um árduo trabalho de pesquisa. E o sucesso do livro deve-se em grande parte a eles, porque 
não pesquisam apenas, mas também eles debatem conceitos e idéias. E com isso que eu 
desfruto mais, debater e rebater. 
 
E o próximo projeto, que tratará sobre como as empresas superam as crises, provavelmente 
levará mais tempo do que o último livro. Mas eu gosto de pensar que esse tipo de trabalho é 
necessário e marca uma nova pauta nos estudos no mercado. 
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