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Introdução

Em 1995, eu e vários jovens colegas fundámos uma empresa, a Stra-

tegos. O nosso objectivo não era criar mais uma empresa de consulta-

doria – esse era simplesmente um meio para atingir um fi m. Em vez e

disso, queríamos testar a seguinte teoria: com esforço e persistência, as 

grandes empresas burocráticas podiam tornar -se tão boas em matéria 

de inovação revolucionária como de execução disciplinada. Os meus 

sócios e eu não éramos ingénuos. Sabíamos que demoraríamos prova-

velmente dez anos ou mais a desenvolver os materiais, as ferramentas, 

os indicadores de desempenho, os processos e os sistemas de tecnolo-

gias de informação (TI) necessários para que os nossos clientes incul-

cassem o ADN da inovação nos seus sistemas de gestão e nas suas 

culturas empresariais. Sabíamos que não seria fácil encontrar parceiros 

empresariais dispostos a aventurar -se além das fronteiras das práticas 

ideais e a aceitar o desafi o de transformar a inovação numa capacidade 

permanente e omnipresente. Sabíamos que teríamos de lidar com ques-

tões profundas: por que razão, por exemplo, conseguem alguns indi-

víduos visionários identifi car novas oportunidades não convencionais, 

ao passo que muitos outros parecem incapazes de ver além do status 

quo? Por outro lado, sabíamos que não estávamos sozinhos na nossa 

demanda. Teríamos muito a aprender com os inúmeros gestores e aca-

démicos igualmente empenhados em libertar o poder da imaginação 

humana no trabalho.

Assim que nos estabelecemos, procurámos a nossa inspiração no 

trabalho de W. Edwards Deming e nos defensores da Gestão da Quali-

dade Total (GQT). Antes do seu trabalho pioneiro, a responsabilidade 
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pela qualidade era muito restrita na maioria das empresas e era uma 

função exclusiva dos inspectores de qualidade com elevada formação 

nessa área. Estes funcionários eram pagos para suprimirem os produ-

tos com defeito no fi nal da linha de produção. Portanto, se visitasse

uma típica empresa fabril nas décadas que antecederam a GQT, notaria

que a qualidade não era avaliada de forma rigorosa, não era aplicada 

aos produtos desde a fase inicial de produção, não estava integrada

nos sistemas e protocolos de fabrico, não era um factor signifi cativo

na compensação da equipa de gestão e, decididamente, não era da res-

ponsabilidade dos trabalhadores «comuns». Ao passo que nalgumas 

empresas, como a Patek Philippe e a Hermès, os artesãos especializa-

dos tinham a incumbência de apresentar uma qualidade excelente, na

maior parte das outras empresas a qualidade dependia do trabalho de

quem estava no departamento de qualidade. No entanto, em fi nais do o

século XX, a qualidade tornou -se uma capacidade amplamente difun-

dida em várias grandes empresas a nível mundial. Actualmente, as

empresas progressistas destacam frequentemente para o terreno um 

verdadeiro exército de «cinturões negros» do Six Sigma, treinado para 

utilizar com destreza as armas da análise estatística de processos e os 

processos de aperfeiçoamento contínuo, introduzidos por Deming e

pelos seus pares.

Se foi possível tornar algo tão etéreo e esquivo como a qualidade 

uma ampla capacidade, por que razão, perguntámo -nos, não consegui-

ríamos fazer a mesma coisa com a inovação? Tal como a qualidade no 

passado, a inovação era, pela nossa experiência, vista demasiadas vezes

como um trabalho de especialistas, «indivíduos criativos» que são pagos 

para inovarem e promoverem o desenvolvimento de novos produtos ou 

que trabalham nos departamentos de Investigação e Desenvolvimento 

(I&D). Ou então era encarada como uma tarefa dos «artesãos» da ino-

vação – almas raras que, apesar de não terem qualquer papel formal 

em matéria de inovação, de vez em quando conseguem levar por diante 

uma ideia verdadeiramente radical entre os conservadores e prudentes 

gestores intermédios e inseri -la depois no mercado. Estes «empreen-

dedores internos» (intra -empreendedores) eram iconoclastas e auda-

zes e, na maioria das empresas, extremamente raros.

Se, tal como cremos, a inovação é a única forma de apresentar resul-

tados que superam os dos nossos pares a longo prazo, então é impos-

sível fi car satisfeito com um modelo de gestão no qual o pensamento 
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criativo está confi nado a guetos de inovação ou é o acto ocasional e 

heróico de alguém com uma paciência de Job e a coragem de Ricardo,

Coração de Leão. A inovação é demasiado importante para se resumir 

a uma função, um departamento, uma iniciativa isolada ou um acto 

excepcional. E será um factor cada vez mais importante nos próximos 

anos.

Num mundo em constante e rápida mudança, a inovação é a única 

garantia contra a irrelevância. Num ambiente de progressiva diminui-

ção de fricções e de obstáculos que se esboroam, a inovação é o único 

antídoto para a concorrência que reduz as margens de lucro. E numa 

economia global, na qual as vantagens do conhecimento se dissipam 

cada vez mais depressa, a inovação é o único travão à padronização.

Contudo, tal como Skarzynski e Gibson defendem nas páginas que

se seguem, é difícil encontrar uma empresa em cem que tenha conver-

tido com êxito a inovação numa capacidade que percorra toda a sua 

estrutura hierárquica, a começar pelo topo. Não creio que esta falha 

refl icta a falta de empenho por parte das administrações das empresas, 

mas sim a falta – até agora – de um roteiro claro que ensine a transfor-

mar a inovação numa tarefa de todos. Retomemos a minha analogia em 

relação à qualidade. Se, em 1970, tivessem perguntado ao presidente do 

conselho de administração da General Motors (GM) se ele estava inte-

ressado em melhorar a qualidade dos seus produtos, a resposta pro-

vavelmente teria sido afi rmativa. O aumento da qualidade comporta 

uma redução de custos com as garantias e implica ter clientes mais 

satisfeitos. No entanto, infelizmente, há cerca de trinta anos, a equipa 

de gestão de topo da GM não sabia como operar uma mudança faseada 

em matéria de qualidade. Ao passo que as rivais da GM no Japão faziam 

já grandes progressos na institucionalização da qualidade, a maioria 

desses esforços era invisível para os executivos do ramo automóvel em 

Detroit. O patrão da GM talvez quisesse elevar os níveis de qualidade, e

mas simplesmente não sabia como fazê -lo.

Penso que muitos executivos estão actualmente num dilema seme-

lhante em relação à inovação. Como é que, na realidade, se começa a a

tornar a inovação uma capacidade sistémica? Como se faz a sequencia-

ção do processo de criação de capacidades? O que é preciso obter em 

primeiro lugar para que os esforços posteriores venham a compensar?

Como se identifi cam e neutralizam as toxinas letais, muitas vezes ocul-

tas, que destroem a inovação? De que forma se implanta fi rmemente o 
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gene da inovação numa empresa que durante uma década se centrou 

na efi ciência e no desempenho operacional a curto prazo? Como é pos-

sível transformar empregados «comuns» em inovadores extraordiná-

rios? Como se alarga o âmbito da inovação de forma a abranger todos 

os modelos de negócio, bem como os produtos e serviços individuais? 

Como se gere a tensão entre a necessidade de «deixar que mil fl ores 

desabrochem» e a necessidade de nos centrarmos em recursos escas-

sos? Como se cria o ambiente de liberdade essencial para a inovação,

sem permitir que os indivíduos envolvidos saiam dos eixos? Como se 

adoptam ideias revolucionárias sem assumirmos riscos desmedidos? 

De que forma é que você, na qualidade de executivo, gere, avalia e lidera

a inovação? Em suma, como é que inculca a inovação na empresa?

Estas são algumas perguntas com que os meus colegas se debate-

ram nos últimos doze anos. O livro que tem agora nas suas mãos é uma 

súmula de tudo aquilo que aprenderam. Nestas páginas, encontrará

exemplos, ferramentas e métodos práticos para inovar no essencial a 

sua empresa, a sua organização e cultura.

Gary Hamel

Woodside, Califórnia

Novembro de 2007
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Capítulo 1

O novo desafio da inovação

IMAGINE que todos os funcionários iam trabalhar diariamente com 

a convicção de que as suas ideias podiam infl uenciar o destino da 

empresa.

Imagine que todas as áreas da sua empresa fervilhavam permanen-

temente de conceitos radicais e desafi adores para novos produtos, ser-

viços, estratégias e negócios, providenciando -lhe um contínuo fl uxo de 

inovações que deliciariam os seus clientes, confundiriam os seus con-

correntes e recompensariam substancialmente os seus accionistas.

Imagine que podia estar online durante vinte e quatro horas por e

dia, sete dias por semana, e dispor de uma ampla janela em tempo real 

para as actividades globais de inovação da sua empresa – um painel de 

controlo que lhe mostrasse o número de ideias produzidas em dado 

momento, as regiões do mundo das quais elas provinham, a velocidade 

a que eram transmitidas a toda a estrutura, quando seriam comerciali-

zadas e o seu valor fi nanceiro previsto.

Imagine que os seus empregados, a todos os níveis hierárquicos e

em qualquer local, tinham tido formação sobre os princípios, as compe-

tências e as ferramentas da inovação – aumentando exponencialmente 

a sua capacidade de obter conhecimentos, de identifi car oportunidades 

por explorar e de gerar novas ideias de negócio.

Imagine também que a sua empresa dispunha de uma infra -estrutura 

de inovação a nível mundial, na qual essas pessoas podiam rapidamente 

encontrar o dinheiro, o talento e o apoio a nível da gestão de que neces-

sitavam para transformar as suas ideias em histórias de sucesso de 

mercado.


