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Sou suspeito para falar do Juan Pablo, pois trabalhamos juntos durante bons 
anos na Vonpar (Coca-Cola) e, na Vonpar Alimentos (Neugebauer e Mu-Mu). O 
Juan é uma pessoa inquieta, nunca satisfeita com o estado ou ciclo normal das 
coisas! É arrojado e inovador. Estudioso, nunca impõe limites ao conhecimento, 
está sempre ávido por aprender e dividir o que sabe. Não se conforma com 
a rotina, tão pouco se acomoda com o tempo. Busca sempre estar à frente e 
atento às mudanças e inovações. Vive e acompanha as tendências de uma forma 
intensa, como tudo que faz. Por ter habilidades musicais, incorpora um pouco do 
artista na arte de administrar e de se relacionar. É sensível, é criativo e coloca a 
criatividade em prática de uma forma realizadora. Conhece a técnica, a teoria e, 
sabe aplicá-la na prática. O Juan é um artista que administra e um administrador 
artista. É uma pessoa diferenciada, leal, criativa, sensível, inovadora e incansável 
defensor do conhecimento.

CARTAS PARA O AUTOR_

Ricardo Vontobel, Empresário, presidente do Conselho de Administração da 
Vonpar Refrescos, ex-presidente da ADVB RS, presidente da Associação dos 
Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola. presidente do Conselho de Administração 
da Leão Alimentos e Bebidas S/A (empresa responsável pela produção do Mate 
Leão, Sucos Dell Valle, Kapo, Powerade, I9, entre outros produtos).

Falar acerca do Juan Pablo Boeira é ao mesmo tempo um prazer e um desafio. 
Um prazer porquanto o Juan Pablo é uma pessoa iluminada, que agrega 
inteligência, compromisso e energia em tudo o que faz, tanto na vida acadêmica, 
quanto como gestor. O Juan nasceu para fazer de nossa sociedade um espaço 
melhor para realizar coisas em equipe e produzir legados úteis para todos. Por 
outro lado, é uma desafio enorme, pois sempre fica a sensação de que fica algo 
por dizer, uma vez que o Juan não para de nos surpreender. Estou ansioso por 
poder desfrutar de seu livro, incorporar seus insights e projetar novas realizações. 
Parabéns Juan, sou seu admirador incondicional.

Sergio Maia, Ex-presidente do Sonae e presidente da ADVB-RS (Gestão 
2016-2017). Conselheiro de administração de grandes empresas na área 
de produtos de consumo e sócio controlador da Trust & Co Investimentos, 
boutique de investimentos referência na região Sul do Brasil.
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Juan Pablo é um dos profissionais de marketing mais inovadores que conheço, 
sempre disposto a sair do lugar comum e gerar propostas efetivamente 

relevantes. Sua experiência profissional, apoiada em casos de sucesso em 
estratégias de marketing de resultados efetivos, permite trazer a público uma obra 

fundamental para ver o processo de branding sobre uma nova perspectiva.

Prof. Dr. Filipe Campelo Xavier da Costa, Professor titular e coordenador do 
Doutorado e Mestrado em Design da UNISINOS.

Juan Pablo é um profissional com sede de saber e senso prático apurado. Planta 
a inovação na sua prática executiva devidamente fundamentada nas teorias de 

vanguarda que busca constantemente através da educação continuada.

Prof. Dr. Genaro Galli, Professor titular e diretor dos Programas de Pós-
Graduação e Extensão da ESPM-SUL, gestor estratégico pelo Insead (França) e 

consultor nas áreas de Marketing e Branding. 

Juan Pablo, O senhor das ideias, deixa claro já no brieffing o que pretende com 
suas ações, campanhas, ou qualquer negócio que ele empreenda: virar case. 

Ter relevância. E tem sido assim. O Juan fez as escolhas certas na vida. Se 
diferencia pela qualificação. Frequentou instituições e sentou em cadeiras que 

muito poucos de nosso mercado conhecem. Acrescentando dinamismo e ousadia 
ao “conhecimento e saber” tornou-se reconhecido, premiado e disputado. Agora 

compartilha seus grandes momentos com alunos, colegas, público e admiradores 
nas páginas deste livro. Pra mim é uma honra e privilégio acompanhar de dentro 

do mercado o crescimento e a importância deste jovem profissional.

“Magnânimo” Alexandre Fetter, Líder de entretenimento Grupo RBS que 
há 20 anos desenvolve e administra rádios, produtos de mídia / internet, e 

equipes vencedoras contra velhas atitudes!

Juan Pablo é um dos melhores alunos que tive. É impossível não notar 
que ele é diferenciado: criativo, consistente, polido, persistente, querido e 

muito, muito competente.

Dado Schneider, Doutor em Comunicação.
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No mundo em transformação que vivemos hoje, algumas pessoas nos servem 
como bússolas que apontam a direção para a qual um trabalho contemporâneo 
bem feito deve caminhar. O Juan Pablo Boeira é uma dessas referências para 
mim. Profissional inovador, inquieto e estudioso profundo do universo que ainda 
não foi criado, é um apaixonado e um especialista na construção daquilo que é 
mais importante para uma marca: valor.

Márcio Callage, Empreendedor, publicitário e professor. Foi sócio e presidente 
da DM9Sul, conselheiro de Comunicação dos Jogos Olímpicos Rio 2016, VP de 
desenvolvimento da LDC e atualmente é CCO na CUBOCC.

Um ídolo que virou fã. Assim me defino, quando falo de Juan. A primeira vez em 
que nos vimos, o elegante Juan demonstrou felicidade em conhecer alguém que 
definiu como uma referência. Pois bem, hoje Juan é uma de minhas principais 
referências e inspiração. Uma mente criativa randômica, com uma capacidade 
extra senso de construir relacionamentos, uma extraordinária força de realização 
do “job to be done”, uma disposição contínua de se reinventar, uma liderança 
inspiracional, uma inquietude assustadora, e uma inconsciente ingenuidade que 
só tem quem veio pra mudar o status quo. Pra Juan, a impossibilidade é não 
tentar o absurdo. Atitude que só se encontra em transformadores.

Mestre Egon Barbosa, Diretor de negócios emergentes da 
The Coca-Cola Company, com 23 anos de experiência em 
estratégia e gestão na indústria de bens de consumo e varejo.

Conversar com o Juan é estar em contato direto com a inovação, romper com 
os padrões tão presentes em nossa sociedade e quebrar paradigmas. Enfim, 
é a possibilidade de acessarmos novos conhecimentos que nos estimulam a 
ter novas ideias e por conseguinte, impactam em nosso crescimento pessoal 
e profissional! Branding por meio da Gestão pela Inovação, com certeza 
irá nos proporcionar novas reflexões, sairmos da nossa zona de conforto e 
estimularmos na construção de novas soluções tão necessárias para o mundo 
atual! Este é o espírito do Juan Pablo, a inquietude e o não conformismo por 
aceitar as coisas como elas são!

José Alfredo Nahas, Superintendente da ONG Parceiros Voluntários.
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O Juan é um verdadeiro entusiasta da inovação. Acho incrível a capacidade dele 
de reunir pessoas e técnicas de diferentes áreas de conhecimento para gerar 

rupturas em modelos tradicionais. A inovação, antes de tudo, precisa vir de uma 
motivação por mudança, e isso parece estar no DNA do Juan.

Ricardo Cappra, Cientista de dados especialista em business analytics. Cientista-chefe 
na Cappra Data Science e do laboratório de big data Mission Control. Trabalha para o 

Governo dos EUA, Coca-Cola, Whirlpool, Banco Mundial, Rede Globo, Banco Itaú.

O Juan executivo, em minha opinião, é o Juan que rompe a barreira do som. 
Ele vai muito mais rápido que os outros até os objetivos que ele tem. O Juan 

executivo, também na minha opinião, é o Juan que tem um coração gigante, e 
com ele faz as coisas com paixão, ele ganha um atalho em relação aos que fazem 

as coisas somente com a lógica e com a técnica, ou com o dicionário, ou com 
um manual de instruções que todo mundo tem acesso. O Juan busca as coisas 
onde ele cria um acesso e ele reinventa o acesso às coisas. Por isso que o Juan 
executivo é um cara que não executa e sim transforma o que tem por perto até 

que aquilo vire alguma coisa que as outras pessoas vão perceber. E, muitas, 
talvez,  algumas pessoas não percebam nunca. Porque as coisas quando são 

diferentes,  não precisam ser percebidas por todos. Elas têm que ser percebidas 
por quem está atento e por quem está buscando alguma coisa diferente. Então, 

o Juan executivo é um cara que realmente cria um outro universo das coisas 
que ele faz. E aí, nesse momento, ele elimina os universos próximos que estão 

buscando coisas parecidas e que, por consequência, ficam cada vez mais 
distantes da inovação de fato. Então o Juan executivo é um cara que realmente faz 

as coisas acontecerem. Só alegrias!

Eduardo Santos, Professor, publicitário, CEO da Loop Reclame (produtora de 
áudio mais premiada do Sul do Brasil) e comunicador da RBS e da Band. Em 

suma, uma das mentes mais brilhantes do Sul do Brasil.

Na nova morfologia da sociedade em rede, a inovação é o elemento básico para 
manter a competitividade das empresas. Nesse contexto, o Juan Pablo é um 

protagonista e um dos poucos profissionais realmente capazes de unir teoria e 
prática quando o tema é inovação em estruturas organizacionais.

Cesar Paz, Co-founder MPQuatro, Alright, Zeeng, Minovelt, Delta And DEX01. 
FIC2017 Curator and Board President at Hi Platf and ABRADI.



12



13

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

1. INTRODUÇÃO_

 Por mais de quinze anos, meu principal objetivo vem sendo separar 
e organizar as principais causas, tanto do fracasso, como do sucesso das 
empresas e também das pessoas. Até porque as empresas são compostas de 
pessoas e, por consequência, a derrocada das organizações, em grande parte, 
ocorre em função da má gestão de uma pessoa ou de algumas pessoas. Até 
muito pouco tempo atrás, mais objetivamente até o início do século XXI, uma 
grande e consistente experiência em algum assunto, área ou segmento, era 
considerada uma vantagem competitiva importante no mundo dos negócios. 
Inclusive, conheço muito bem gerentes, diretores e CEOs que ainda hoje 
sustentam suas posições em grandes empresas através das estacas do que 
fizeram no passado, mesmo entregando atualmente resultados abaixo da 
mediocridade. 

O contexto mercadológico no qual nos encontramos hoje, entretanto, mudou 
radicalmente e o mundo está precisando de uma filosofia de realização prática 
suportada por teorias robustas. Nesse sentido, a partir de conhecimentos 
resultantes da experiência da grande universidade da vida, será abordado 
neste livro, a união de teorias profundas com práticas que testei e que 
funcionaram em inúmeros projetos, tanto na minha carreira profissional, quanto 
na acadêmica. Por outro lado, é importante levar em consideração, que uma 
fatia importante dos fracassos reais, devem-se a limitações que as pessoas 
impõem a si mesmas, uma vez que todo pensamento negativo é resultado do 
fracasso de um pensamento positivo. Ou seja, a permanência no status quo 
ou a mudança, é uma escolha pessoal. Na conjuntura do mercado atual, uma 
pessoa só acaba mudando por duas razões: por que aprendeu demais ou 
porque sofreu o suficiente para realizar uma drástica mudança no status quo.

Diante disso, vamos aceitar facilmente este cenário complexo em que 
estamos? Vamos nos esconder atrás da chamada crise, usando como 
desculpa o que a maioria dos derrotados utiliza como argumento e se entrega 
chorando lágrimas de incompetência? Ou vamos vender lenços e escrever o 
nosso nome na história para sermos lembrados como quem não se entregou 
e fez diferente, de forma real e relevante?



14

Para iniciarmos essa reflexão, cito Colle, Gabriel (2016), o qual menciona 
que todos os dias, em nossas vidas, precisamos tomar algumas decisões. 
Algumas obviamente com maior impacto, outras nem tanto assim. De qualquer 
maneira, sempre é importante que tenhamos em mente que: “se faz necessário 
decidir”. Nesses casos, vem à tona um eterno dilema: “Como é que vamos 
saber se estamos tomando a decisão correta?” Só existe uma maneira de 
saber: DECIDINDO. Hoje em dia, as empresas buscam profissionais com poder 
de decisão, que conseguem fazer uma análise rápida da situação e decidir 
com mais assertividade possível. Existem  profissionais que estão em alguma 
posição por um salário. Já outros mantêm suas posições porque são bons. 
Independentemente da motivação, eu aprecio os que resolvem problemas de 
forma rápida, inteligente e objetiva. Mas eles só conseguem fazer isso porque 
colocam em prática o “fazejamento”, fazendo conexões inteligentes a partir de 
uma teoria associada à prática. Não sou partidário de regras fechadas para 
qualquer assunto, até porque no mundo dinâmico e moderno em que atuamos 
sempre terão evoluções em qualquer conceito, mas para começarmos a 
descer para o playground mercadológico e auxiliar nas decisões, inicio com 
algumas dicas:

Busque todas as informações possíveis a respeito do assunto;

Converse com pelo menos duas pessoas de confiança e, se 
possível, tire todas suas dúvidas, esgotando todas as fontes de 
informação possíveis e disponíveis;

Identifique o impacto que sua decisão terá, tanto ser for acertada, 
quanto se for equivocada;

Pense em seus valores éticos e morais;

Verifique seu planejamento e o poder de influência da sua 
decisão nele;

Siga sua intuição (caso confie nela);

Tenha um Plano B definido, caso algo der errado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Essas são dicas básicas que podem ser úteis quando você tiver que 
tomar alguma decisão. Independentemente de sua decisão, saiba que é 
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imprescindível decidir. Não fique sempre em cima do muro e nem terceirize 
decisões. Profissionais de sucesso com alto nível são aqueles que tomam a 
frente, com muita determinação e atitude. Portanto, faça a diferença e DECIDA 
ser uma pessoa melhor, conquistando cada vez mais sucesso.

Sou uma pessoa liberal. Entendo que cada um tem o direito de fazer o que 
deseja, desde que obviamente não passe por cima de ninguém e não faça 
nada ilícito, tenha consciência de que existe handicap entre as pessoas e que 
estas devem ser ajudadas quando merecem ou necessitam. Mas é preciso 
levar em consideração que a sociedade atual encontra-se em um momento 
em que as mudanças são, a cada instante, mais intensas, rápidas e profundas. 
E esse novo modus operandi em que nos encontramos gerou uma desordem 
mercadológica jamais vivenciada antes. Do despertar até o momento de 
dormir, os indivíduos hoje são impactados diariamente, nos grandes centros, 
em média, por cerca de três mil duzentas e vinte e cinco mensagens. Isso 
significa que tudo o que se sabe hoje sobre determinado assunto, pode, em 
uma fração de segundo, tornar-se obsoleto ou ultrapassado. E um exemplo 
disso, é o Marketing como área de concentração da forma como está descrito 
na maioria dos livros e é praticado na grande maioria das empresas atualmente. 
A explicação é simples. Uma das principais funções do Marketing é mostrar 
ou falar algo da melhor forma. Considerando os mais de três mil estímulos de 
comunicação que as pessoas recebem diariamente, por melhor que algo seja 
falado ou mostrado, muito provavelmente elas se esquecerão.

 É exatamente em função desse novo contexto que o Marketing como área de 
concentração, infelizmente ficou raso e não consegue mais resolver de forma 
rápida e consistente todos os problemas mercadológicos como fazia em um 
passado recente. Pois precisamos fazer com que as pessoas se sintam bem 
e tenham experiências positivas com a nossa marca, produto ou serviço. Mas 
quando trazemos à tona o conceito de “experiências”, faz-se necessário entrar 
em outras áreas de concentração, como por exemplo, a Psicologia na qual 
aprofundaremos mais adiante. Pois o Marketing como área de concentração 
não tem expertise robusta para abordar de forma consistente este campo. Não 
me refiro aos livros sobre Neuromarketing, pois a Neurociência e o Marketing 
são ciências distintas e sempre prefiro beber da fonte das doutrinas originais, 
salvo o excelente livro do professor Rubens SantAnna. Todavia, é importante 
ressaltar, que não sou contra o Marketing e muito menos adepto a sentenças 
fortes como o “Fim do Marketing”, “O Marketing Morreu”, “O Novo Marketing” 
ou algo do gênero. Na realidade, precisamos como sociedade de forma 
geral, entender que as dinâmicas de mercado mudaram e, por consequência, 
precisamos mudar os nossos modelos mentais.
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A nossa sociedade faz parte de um sistema capitalista e a pluralidade 
de conhecimentos e a capacidade de análise e avaliação do contexto são 
fundamentais para se manter fazendo parte dele de maneira consistente,

Eu sei que alguns dizerem que entramos na era do pós-capitalismo, mas na 
prática o “parecer ser” ainda é muito mais importante do que o “ser” e nesse 
sentido, o que predomina de forma massiva ainda é o capitalismo. Salvo em 
algumas escolas de “legalizices” que adoram criar novos conceitos que na 
prática e na vida real não servem para nada e nem ensinam como se faz para 
ganhar dinheiro na vida como ela é.

Precisamos ter em mente, como diz o meu ex-colega de Coca-Cola, Sergio 
Zyman, que o principal objetivo do marketing na prática é fazer com que mais 
pessoas comprem mais produtos e serviços, mais vezes e por mais dinheiro. 
Essa é a principal razão para se gastar algum recurso financeiro. Se ele não 
está mandando consumidores de carteira em punho para a caixa registradora, 
para comprar, tem problemas.

Muitas pessoas não entendem isso. Ficam imaginando entusiasmadas como 
um novo sistema de logística, uma fabricação mais eficiente ou uma equipe 
comercial maior pode contribuir em aumentar os negócios ou impulsionar os 
lucros. Mas definitivamente não é diretamente isso que produz crescimento e 
lucro. Pois não se consegue fazer dinheiro até que o seu produto ou seu serviço 
seja vendido. Não se consegue vender até que os consumidores queiram o 
seu produto ou serviço.

Antes de mais nada é preciso entender o que é o marketing. Marketing 
não é publicidade. Fazer marketing não é simplesmente rodar um comercial 
maravilhoso, ou ter um escritório moderno e uma premiada agência de 
publicidade e propaganda.  A confusão é antiga e até hoje, muita gente 
acredita, entende e ensina isso. Mas é uma bobagem pensar e preconizar que 
gastar uma tonelada de dinheiro em publicidade criativa e veiculá-la em todos 
os canais dos veículos de comunicação tradicional seja marketing. Não é!

Marketing não é sequer uma combinação de publicidade e uma porção de 
outras coisas, como embalagem, promoção, pesquisa e desenvolvimentos de 
novos negócios. Embora os profissionais de da área façam tudo isso. Mas são 
apenas ferramentas, não o marketing propriamente dito. Fazer marketing é 
usar essas ferramentas, é decidir o que fazer e depois utilizar as ferramentas 
certas da melhor forma.

É como se você tivesse uma guitarra, uma pedaleira, uma caixa de som e 
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uma plateia. Ainda assim é preciso saber tocar o instrumento, ter referenciais e 
ideia do que tocar para que a plateia goste do seu repertório. Marketing é uma 
atividade estratégica e uma disciplina centrada na importância de conseguir 
que mais consumidores gostem e comprem o seu produto ou seu serviço, 
mais vezes paguem cada vez mais caro, para que a sua empresa ganhe mais 
dinheiro. Não é simplesmente um conjunto de tarefas que alguém recebe e 
que precisa executar.

É importante reconhecer isso, porque quando você compreende que a 
estratégia é um elemento chave para aquilo que você faz, ela modifica o seu 
modo de trabalhar. Quando você pensa que a sua função é apenas executar 
tarefas, é só isso que fará. Se estiver focado somente na execução de tarefas, 
provavelmente pensará: “Preciso criar mais promoções”, por exemplo, e 
acreditará que está fazendo o seu trabalho.

A consequência do que deve ser o marketing como área de concentração, é 
vender muito e gerar muito dinheiro. É conseguir que mais pessoas comprem 
mais seus produtos e serviços, mais vezes a preços cada vez mais altos para 
aumentar a rentabilidade. Ainda que alguns ainda pensem que seja uma missão 
impossível, o verdadeiro trabalho de um profissional de marketing é vender 
tudo o que uma empresa possa fazer de lucrativo e ser o principal fiador do 
retorno sobre o investimento e dos bens utilizados.

Até é possível vender mais se você pensar que seu trabalho é simplesmente 
fazer promoções. Mas quando você compreende que o objetivo é vender e 
não apenas fazer promoções e compreende, de fato, a profundidade do que 
estou dizendo, acaba vendendo muito mais e gerando muito mais dinheiro 
novo, porque faz muito mais coisas e sabe muito melhor do que os outros 
como fazê-las.

Ou seja, com o desenvolvimento das formas de consumo, da grande 
quantidade de informação disponível atualmente e com a evolução da 
comunicação, surgem novas formas de experiências, sejam sociais, culturais, 
econômicas ou políticas. Novas dinâmicas de consumo são incorporadas aos 
processos de produção e utilização dos serviços em todas as suas instâncias 
e, deste modo, o consumidor passa a demonstrar uma empírica mudança de 
comportamento (BARROS, 2006). 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005), o sujeito é, cotidianamente, 
exposto a uma ampla variedade de assuntos relacionados ao comportamento 
do consumidor, assim como o seu perfil o qual tem sofrido profundas 
transformações nas últimas gerações. Consumidor este que passou a valorizar 
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ainda mais sua liberdade no sentido de criar, co-criar e customizar roupas 
e objetos como forma de firmar sua identidade, apreciando, valorizando e 
estimulando os seus momentos de lazer. Deste modo, passou também a 
incorporar os recursos tecnológicos como parte de seu cotidiano, tendo ainda 
a inovação como elemento corriqueiro de sua vida.

É nesse contexto incerto e de mudanças, que este livro surge como meio 
de inovação para análise desse novo padrão de consumo, atuando de forma 
multidisciplinar na construção de marcas fortes. As práticas e os processos 
deste livro foram estudados através de atividades criativas cuja finalidade foi 
estabelecer as multifacetadas qualidades dos objetos, serviços, processos e 
seus sistemas na construção de marcas relevantes. 

A alta competitividade e a globalização passam, assim, por um processo de 
comoditização, ou seja, as empresas fornecem produtos e serviços bastante 
similares, com preços semelhantes, o que gera a necessidade de encontrar 
maneiras de encantar e/ou mobilizar o consumidor. 

Para que as organizações continuem sendo competitivas no mercado em que 
atuam, faz-se necessário, então, melhorar constantemente seus resultados e, 
consequentemente, seus processos.

Se você, neste momento do livro, acredita que tudo que fez 
até hoje deu certo e não pretende mudar nada por que em 

“time que está ganhando não se mexe”, encerre a leitura, 
pois não está preparado para o que vem pela frente e, 

provavelmente, não entenderá mais nada do que será dito. 
Todavia, se tem a consciência, concorda e entende com o 

que Albert Einstein defende quando diz que, “continuar a 
fazer as coisas como sempre foram feitas e esperar que os 

resultados sejam significativamente diferentes, isso é uma 
ótima definição de insanidade”, você acaba de conquistar a 

chave para seguir a diante por este livro.

dica_
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Faz-se necessário ter uma visão estratégica, analisar seus consumidores, 
competidores e o mercado em que seus negócios estão inseridos, a fim 
de traçar os melhores caminhos para atingir objetivos e metas, bem como 
desenvolver ou manter a vantagem competitiva. Assume-se, dessa maneira, 
como vantagem competitiva a forma pela qual a estratégia escolhida e seguida 
pela organização pode determinar e sustentar o seu sucesso . Os desafios 
que a maioria das organizações enfrenta são, portanto, os de incorporar as 
habilidades de resoluções criativas para problemas relacionados às iniciativas 
estratégicas. Essas habilidades só podem ser desenvolvidas a partir de uma 
análise mais profunda do perfil do consumidor contemporâneo. É preciso 
observar a relação entre sua experiência e o consumo, considerando seus 
hábitos e suas interações como comprador e usuário. 

Esses desafios ficaram ainda maiores devido a um novo espaço conceitual 
decorrente da pulverização e do crescimento de acesso à internet, 
fenômeno que causou significativas transformações para sociedade, tanto 
na forma de realizar negócios, como no relacionamento entre as pessoas e 
também na aproximação de mercados. Esse novo espaço conceitual trouxe 
a exigência de mudanças na forma de organizar os negócios que surgem e 
que precisam ser modelados sob uma nova ótica, uma vez que os critérios 
adotados na era industrial já não podem mais ser considerados nesta nova 
era, a do conhecimento.

Com a sua popularização, a internet passou a ter um significativo papel 
no impulsionamento de alguns tipos de negócios, ao mesmo tempo em que 
esse conceito de modelo de negócio – que afirma que é preciso existir no 
universo virtual – passou a abranger qualquer tipo de empresa. E quando 
me refiro a modelo de negócio utilizo o conceito descrito por Ostewalder 
e Pigneur que o definem como “da lógica de como uma organização cria, 
distribui e captura valor” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p.14). 

Todavia, a inovação em modelos de negócio requer informações 
provenientes da gestão do conhecimento que se baseia na sinergia entre 
a capacidade de processamento das tecnologias da informação e a 
capacidade humana de tomada de decisão (MALHOTRA, 2000). 

Não é possível, no entanto, seguir tendências apenas. 

Modelos de negócio e processos de gestão do conhecimento estão 
relacionados e variam em função da filosofia de gestão e da cultura 
organizacional, fazendo com que um seja alterado em função do outro 
(BERGERON, 2003). 
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Neste sentido, a gestão do conhecimento define-se pela ação sistemática 
e intencional de captura, armazenamento e comunicação de informações 
essenciais aos negócios de uma empresa, visando à melhoria contínua dos 
processos, da atuação dos seus integrantes e objetivando uma vantagem 
competitiva. É importante ressaltar também que isso não se restringe a 
uma determinada tecnologia ou fonte de informação (Bergeron, 2003).

Osterwalder et al. (2005, p. 21) então, colocam que a gestão do 
conhecimento cumpre um papel relevante na elaboração de modelos de 
negócio. Segundo eles, o conhecimento explícito é exigido na descrição do 
modelo, que se origina na externalização do conhecimento, apresentando 
a vantagem de poder ser visualizado, comunicado, compartilhado e 
utilizado no ambiente organizacional. Afirmam também que “o conceito de 
modelo de negócio ajuda a difundir, mapear e armazenar o conhecimento 
sobre a lógica de criação de valor de uma empresa”.

Associado a esses fatores, um dos principais impactos nos modelos de 
negócio decorrentes da economia vigente foi a ampliação de configurações 
de possíveis negócios, aumentando a dificuldade e a complexidade das 
decisões a serem adotadas pelos seus gestores (Pateli; Giaglis, 2004).

Desta forma, os autores Osterwalder e Pigneur (2011) acreditam que o 
modelo de negócios representa um importante plano para a implementação 
da estratégia, por meio das estruturas organizacionais, dos processos e 
sistemas, pois abrange as quatro principais áreas de um negócio: clientes, 
oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.

A literatura mostra também que, face ao cenário de constantes 
mudanças pelas quais passam os negócios atualmente, não adequar e 
adaptar um modelo de negócios, pode implicar na perda do mercado 
ou até inviabil izar um negócio. “Por isso, as maiores habil idades de um 
modelo de negócios são a capacidade de renovação e adaptação a 
novos contextos (Luciano”, 2004). E nada disso pode ser colocado em 
prática sem o desenvolvimento de uma marca forte. Embora estejamos 
vivenciando uma esculhambação mercadológica, como já foi mencionado 
anteriormente, a inovação é o principal instrumento para geração de 
vantagem competitiva para uma marca e, por consequência, para uma 
empresa,  já me demonstraram a experiência de mais de vinte anos 
de mercado e de docência. Um exemplo claro e lógico é um teste que 
faço com os alunos de MBA no primeiro dia de aula das disciplinas 
de Inovação que ministro em seis universidades. Desenho no quadro 
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três ti jolos idênticos e pergunto: quantas funcionalidades cada um deles 
tem? As respostas são sempre as mesmas. No máximo duas a três   Na 
sequência  acrescento três marcas: Apple,  Correios e  Lojas Renner. 
Adivinhem quantas funcionalidades os alunos passam a encontrar 
imediatamente para cada ti jolo,  ainda que continuem idênticos? Para o 
ti jolo com a marca da Apple são encontrados em média e 54 . Já para o 
com a marca dos Correios são em torno de 12. E por fim, para o ti jolo 
com a marca da Lojas Renner, nunca foram mais de 8 . Em suma, esse 
teste absolutamente simples demonstra claramente o que cada uma 
das marcas entrega para os consumidores em geral, que é sempre mais 
do que um simples símbolo. A Apple, no entanto, não conquistou esse 
espaço na mente das pessoas de forma simples. Embora  não seja mais 
a grande potência da inovação mundial que foi há alguns anos, é ainda 
muito simbólico. A Apple construiu vantagem competitiva e se tornou 
a marca mais valiosa da história da humanidade a partir do driver da 
inovação.

Antes, no entanto, de encerrarmos essa introdução e iniciarmos as 
análises práticas nos capítulos a seguir, precisamos voltar um pouquinho 
no que já foi mencionado para fecharmos o raciocínio proposto, levando 
em consideração que, no decorrer do século XX, cresceu na sociedade a 
percepção do surgimento de um novo mundo, “[...] um mundo moldado 
pelas novas tecnologias, pelas novas estruturas sociais, por uma nova 
economia e uma nova cultura” (Capra, 2005, p. 141). Para ele, a nova 
visão da realidade baseia-se na consciência do estado de inter-relação e 
interdependência essencial de todos os fenômenos — físicos, biológicos, 
psicológicos, sociais e culturais. Essa visão transcende as atuais fronteiras 
e destaca a inexistência de uma estrutura bem estabelecida – seja ela 
conceitual ou institucional –  que acomode a formulação do novo paradigma. 
O que há, são as linhas mestras dessa estrutura, sendo formuladas por 
muitos indivíduos, comunidades e organizações que desenvolvem novas 
formas de pensamentos, de acordo com novos princípios.

Surge, então, uma nova forma de organização das atividades humanas 
no âmbito dos negócios, meios de comunicação, polít icas, organizações 
não governamentais, a qual Castells (2009) chama de sociedade em 
rede. Essa sociedade compreende uma nova camada sistêmica, 
revolucionária nos impactos socioeconômicos, nas possibil idades de 
arranjos das atividades diárias e nas experiências motivadas pelos 
avanços da tecnologia e da comunicação.
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A fim de exemplificar este conceito, toma-se como base a capacidade de:

[...] transferência quase que instantânea de fundos 
entre vários segmentos da economia e países, que 
permite que a complexidade advinda da rápida 
desregulamentação e da nova engenhosidade financeira 
possa ser abarcada e, até certo ponto, compreendida.

Capra, 2010, p.148.

Para que este novo contexto social, econômico e cultural possa ser 
compreendido, é necessária uma nova abordagem que, conforme Capra 
(2010) ressalta, é intensificada pelas crises e conflitos que caracterizam 
o século XXI. Este panorama pode ser exemplificado através de Castells 
(2009), quando este cita a crise financeira global, as mudanças drásticas 
nos mercados de negócios e mão de obra, a exclusão social e cultural, a 
reação dos descontentes sob a forma do fundamentalismo religioso, a crise 
ambiental simbolizada pela mudança climática e a crescente incapacidade 
política de lidar com os problemas globais e demandas locais.

O paradoxo apresentado por Castells (2009, p. iv) deve-se ao fato de 
que as referidas crises são fomentadas justamente pela nova economia, 
assinalada por “[...] um aumento substancial de produtividade gerado pela 
inovação tecnológica, pela formação das redes e pelos níveis educacionais 
mais altos de mão-de-obra”. Como consequência, considera a necessidade 
de um novo olhar, de caráter investigativo, sobre a estrutura em rede, sobre 
as novas percepções do tempo, sobre novas práticas sociais, adequadas 
a nova realidade.

Perante a conjuntura apresentada, percebe-se que muitos dos problemas 
que requerem enfrentamento, não podem mais ser tratados parcialmente ou 
como problemas isolados. Significa a imprescindibilidade da compreensão 
da mudança e da complexidade de um ponto de vista global, uma mudança 
no modo de pensar acerca destas questões, no modo de entender o 
mundo e de conceber a natureza (Ackoff, 1981). Emerge a necessidade de 
administrar estruturas organizacionais e sociais cada vez mais complexas.

O Pensamento Sistêmico mostra-se uma alternativa ao pensamento 
analítico cartesiano. Enquanto este tem foco na análise das partes, o 
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Pensamento Sistêmico procura obter sínteses a partir da totalidade das 
interações entre as partes relevantes para a existência de um todo (Ackoff, 
1981). 

Os conceitos fundamentais que originaram o Pensamento Sistêmico, 
de acordo com a literatura sistêmica (Checkland, 1981; Flood, Carlson, 
1988), são provenientes das abordagens cibernéticas e da Teoria Geral dos 
Sistemas. Apesar desses estabelecerem as bases iniciais do Pensamento 
Sistêmico, logo acrescentou-se a Dinâmica dos Sistemas como uma terceira 
tendência por sua relevância para os estudos das características dinâmicas 
de sistemas complexos (Richardson, 1991). 

É possível encontrar uma gama de definições para o termo na literatura, 
desde uma nova estrutura de pensamento ou perspectiva intelectual do 
conhecimento (Buckley, 1971; Ackoff, 1981; Checkland, 1981; Flood, 
Carlson, 1988; Capra, 2005) a uma teoria sistêmica aplicada (Rosnay, 1975; 
Forrester, 1971; Senge, 1995). Para o presente livro, o qual apresentará 
estratégias, táticas e instrumentos para concepção de inovação com o 
objetivo de construir marcas fortes e relevantes, tomar-se-á a perspectiva 
teórico-aplicada de Peter Senge (1995, p. 84), que propõe neste contexto 
mercadológico em que estamos atuando, um sistema como “um todo 
percebido, cujos elementos se mantêm juntos porque afetam continuamente 
uns aos outros ao longo do tempo, e atuam para um propósito comum”.

A abordagem de Senge (1995) consiste na utilização do Pensamento 
Sistêmico como disciplina de reconhecimento e desafio aos modelos 
mentais, e para a promoção da aprendizagem na construção de visão e 
objetivos comuns, principalmente em nível organizacional. O Pensamento 
Sistêmico, neste sentido, pode ser entendido como uma linguagem que 
mapeia as estruturas sistêmicas da realidade e seus modelos mentais, 
permitindo avaliar os movimentos em direção a mudanças duradouras e 
efetivas. “O Pensamento Sistêmico é uma disciplina para ver o todo. É 
um quadro referencial para ver interrelacionamentos, ao invés de eventos: 
para ver os padrões de mudança, em vez de fotos instantâneas” (Senge, 
2004, p. 99).

Para Andrade (1998), apesar de sua perspectiva teórico-aplicada, o 
trabalho de Peter Senge não apresenta um método estruturado para 
aplicação do Pensamento Sistêmico, no entanto, a partir deste, é possível 
traçar uma série de passos a fim de empregá-lo empiricamente. O 
Método Sistêmico aparece com o objetivo de sistematizar a aplicação do 
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Pensamento Sistêmico. Apresenta-se como um instrumento constituído 
ao longo da história do uso do Pensamento Sistêmico nas mais diversas 
áreas de atuação. O método, proveniente do campo da Dinâmica de 
Sistemas, constitui-se em um conjunto de passos orientadores para a 
concepção de representações de situações sistêmicas que contemplam 
problemas complexos.

Em sua proposta de aplicação do Método Sistêmico, Andrade (2014) 
sugere que é possível realizar um mergulho nos níveis da realidade, 
passando pelas camadas dos eventos, padrões de comportamento, 
estrutura sistêmica até atingir os modelos mentais. Ao ultrapassar estes 
níveis, pode-se visualizar o todo, suas particularidades e possibilidades 
de identificação de fatores influenciadores direta ou indiretamente no 
problema complexo de interesse, que poderão ser empregados nos 
resultados pretendidos.

Embora, como também já mencionei, não seja adepto a números 
fechados de regras para alguma situação, o Método Sistêmico proposto 
por Andrade (2014) busca o desafio aos modelos mentais que impedem 
a visão sistêmica e sustentável das soluções, de forma que cada passo 
sugerido serve de entrada para o passo subsequente dentro dos dez  
propostos para entender uma situação e suas devidas proposições de 
ações/soluções:

Definir uma situação de interesse;

Apresentar a história por meio de eventos;

Identificar variáveis-chave;

Traçar os padrões de comportamento;

Desenhar o mapa sistêmico;

Identificar modelos mentais;

Visualizar cenários;

Modelar em computador;

Presenciar o todo, criar visão de futuro e liderar para a 
auto-organização;

Definir pontos de germinação, planejar ações e reprojetar 
o sistema.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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No âmbito dos encaminhamentos resultantes do Método Sistêmico, 
Andrade et al. (2006) destaca a aprendizagem, o planejamento de 
mudanças, o desenvolvimento de uma visão de futuro e a visualização 
de cenários estratégicos. Ao explorar um ambiente envolvendo a 
ambiguidade, a complexidade e a incerteza, o método desafia a percepção 
de um futuro único. Parte-se do princípio que, como não se pode prever 
com absoluta certeza o ambiente futuro, deve-se, então, visitar vários 
possíveis ambientes futuros, desde o mais otimista até o mais pessimista, 
para, a partir daí, decidir pelos cenários estratégicos.

Costumo utilizar o planejamento por cenários para auxiliar as organizações 
a enfrentarem a realidade complexa e, que de acordo com a definição 
de Schwartz (2000),  constitui-se no processo de construir cenários de 
forma a proporcionar um profundo entendimento das forças que moldam 
o desdobramento do presente, e fornece a capacidade de reconhecer os 
rumos desse desdobramento, aumentando sua agilidade para a correção 
de seus direcionamentos estratégicos. Incentiva, ainda, a conversação 
estratégica, criando um entendimento mútuo entre os indivíduos, que, 
compartilhando suas visões de mundo, podem atuar em direção a um 
objetivo comum.

Heijden et al. (2002) afirma também, que a importância de construir 
cenários está em sua capacidade de ajudar na transcendência das 
limitações de pensamento, através da criação de múltiplos futuros. Desta 
forma, os cenários auxiliam na adoção de uma visão de longo prazo 
mesmo em um contexto de incertezas. Assim, o cenário pode ser definido 
como “[...] uma ferramenta para ordenar as percepções de uma pessoa 
sobre ambientes futuros alternativos, nos quais as conseqüências de sua 
decisão vão acontecer” (Schwartz, 2000, p. 15).

Ao atuar em contextos incertos, problemas complexos e cenários futuros, 
o pensamento e Método Sistêmico operam como um processo dinâmico, 
integrado e em desenvolvimento. Neste sentido, Cardoso (2012, p. 20) 
sugere que

[...] foi acrescentada à realidade material uma 
camada a mais que tudo envolve e que tudo permeia. 
Camada caracterizada essencialmente pela imensa 
disseminação da informação, à qual é acrescida uma 
consciência dos mecanismos invisíveis que regem o 
[...] mundo real.
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Por fim, concluo essa introdução agradecendo a sua nobre audiência até 
aqui e também me comprometendo com que os próximos capítulos deste 
livro, os quais abordarão todos os temas a partir de uma prerrogativa 
sistêmica, sejam de extrema relevância para a sua vida profissional na 
construção de marcas fortes a partir da inovação e organizando o sistema 
mercadológico no qual você e sua empresa estão inseridos.

Contudo, ressalto que um dos principais objetivos deste livro é contribuir 
com o aprendizado dos meus alunos e alunas nas aulas de MBA , e por esse 
motivo, utilizarei, eventualmente, estudos de outros autores, na íntegra ou 
parcialmente, de forma a facilitar como um todo a compreensão do objeto 
de análise em questão. Entretanto, toda vez que este procedimento for 
feito, logicamente, os devidos créditos serão dados.
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2. O CONTEXTO 
MERCADOLÓGICO EM QUE 
ESTAMOS INSERIDOS_

 Inicio este capítulo com uma pergunta extremamente simples, mas 
por incrível que pareça, a resposta para ela é absolutamente complexa e 
desconfortável para a grande maioria das empresas. A pergunta é: “Se 
o meu cliente não puder comprar de mim, ele pode comprar do meu 
concorrente”? Se você responder “sim” para este paradigma, você tem 
sérios problemas e este livro poderá contribuir com o seu negócio sendo 
um guia prático para construir vantagem competitiva para a sua marca 
através da inovação e, deste modo, desenvolver algo tão relevante e único 
que se o seu cliente não puder comprar de você, ele não possa comprar 
de mais ninguém. Se você conseguir fazer com que seu cliente torne-se 
um refém, a priori, você poderá cobrar mais caro e, por consequência, 
aumentar o seu EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization, que significa “Lucros antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização”) e sua rentabilidade como um todo.

Alguns podem pensar que isso é algo quase utópico! Mas não 
precisamos ir muito longe. Há um caso no qual tive a honra de contribuir 
para a construção do “não” como resposta a esse paradigma. Trata-
se de um aluno que foi meu orientando na EMAPI (Escola de Marketing 
de Alta Performance e Inovação). Quando ingressou no curso, estava 
desempregado e sem nada consistente em mente para desenvolver. Foi 
então que ele utilizou alguns instrumentos do método que apresentarei na 
sequência em detalhes, para inovar e construir um projeto com vantagem 
competitiva para a marca dele, de forma que faz hoje com que se seus 
clientes não possam comprar dele, não possam comprar de mais ninguém.

Uma das primeiras regras da inovação do modelo que apresentarei para 
vocês na sequência é gerar algum tipo de resultado relevante. Foi o que ele 
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fez. A análise deste projeto iniciou com o desenvolvimento de um propósito 
relevante, que no caso dele, partiu da identificação de que existe uma 
grande parte da população que possui intolerâncias alimentares. O meu 
ex-aluno criou como propósito para a empresa que ele concebeu, a Trend 
Natural, “Facilitar a vida das pessoas com intolerâncias alimentares”.

Com este propósito ele inovou no modelo de negócios prestados por 
distribuidores de produtos naturais, orgânicos, sem glúten e sem lactose. 
Mas como ele fez isso? Na prática não foi absolutamente nada demais. 

No entanto, ele iniciou fazendo uma análise dos principais gargalos 
que as lojas deste segmento tinham que era, de forma operacional, a 
compra em grandes quantidades de produtos impostas pelos fabricantes 
fornecedores. Entretanto, as compras em quantidades acima das 
demandas, faziam com que as lojas tivessem que investir grande parte do 
seu cash flow em mercadorias que não tinham um grande giro de estoque 
e, por consequência, a grande maioria dos produtos acabava vencendo 
nas gôndolas. Ou seja, a prática, no final das contas, não era saudável 
para ninguém da cadeia. Para o lojista, impactava no  capital de giro e em 
perdas de estoque.  Para o fabricante, em médio ou longo prazo, acabava 
gerando na perda do cliente. 

Foi então que meu ex-aluno identificou que o mundo perfeito para as lojas 
de produtos naturais seria comprarem em pequenas quantidades, em função 
dos curtos prazos de validade dos produtos deste segmento, e assim, manter 
uma compra regular, sem afetar sua musculatura financeira, bem como não 
ocupar demasiadamente suas áreas de retaguarda ou estoques. 

Paralelamente, meu ex-aluno verificou também que não era viável para os 
fabricantes venderem em pequenas quantidades para as lojas de produtos 
naturais. Foi neste momento, então, que o raciocínio dele entrou em ação 
buscando uma forma de resolver os problemas dos dois atores, desde que 
a Trend Natural fosse a solução. Solução que começou a ser construída 
quando meu ex-aluno mapeou os 20% dos fabricantes que respondiam por 
80% dos itens vendidos no segmento de produtos saudáveis, bem como 
com as maiores margens nas lojas de produtos naturais. 

A partir dessa informação, ele entrou em contato com todos esses 
fabricantes oferecendo-se como uma solução para os problemas relativos 
às quantidades de vendas diretamente para o trade e negociou contratos 
de exclusividade com multas altíssimas em caso quebra de contrato. 
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A Trend Natural resolveu a questão comprando a mesma quantidade de 
produtos que já era vendida pelos fabricantes aos pontos de venda, mas 
que acabava vencendo. Ele também solucionou o problema das lojas, que 
agora podem comprar da Trend Natural as quantidades adequadas para 
as suas realidades de giro de estoque.

Como consequência do foco de atuação desenhado para a Trend Natural 
no curso Gestão de Marketing de Alta Performance e Inovação da EMAPI 
(Escola de Marketing de Alta Performance e Inovação), que era atuar 
no pequeno varejo, em pontos de venda com até cinco check outs, ele 
acabou rapidamente tomando conta deste segmento em Porto Alegre e 
na Região Metropolitana, no Rio Grande do Sul. É simples: a Trend Natural 
é a solução ideal tanto para os fabricantes como para o trade. 

Passados três anos, a empresa, que iniciou praticamente sem capital 
de giro, já passou a ser desejada por todos os entrantes no segmento de 
produtos saudáveis, tanto pelos novos fabricantes em âmbito nacional, 
como pelas novas lojas do segmento em âmbito regional. Em suma, a 
empresa, que abriu em 2013 com duas pessoas, conta hoje com mais 
de 20 funcionários e fatura mensalmente mais de R$ 1 milhão, com um 
EBITA superior a 30%. Esse é um caso clássico em que a inovação, 
embora incremental em alguns aspectos e semirradical em outros, fez 
com que todos os envolvidos na cadeia passassem a obter resultados 
positivos. É importante ressaltar também que o meu ex-aluno não teve 
investidor algum e não tinha grandes recursos para iniciar o negócio dele. 
O que ele fez foi colocar em prática o método aprendido e e teve atitude! 
Pois o verdadeiro motor da inovação é a atitude de colocar para rodar as 
nossas ideias, errando, aprendendo e as ajustando para chegar ao nosso 
objetivo. Inovação é comportamento. É preciso ser e estar aberto ao novo. 
É preciso ter flexibilidade. É preciso humildade para admitir os erros e 
aprender com eles durante a execução das ideias. É preciso persistência. 
É preciso ousadia. 

Infelizmente, ainda hoje, a maioria das empresas no Brasil precisa parar 
de só falar em inovação e começar a fazer acontecer! E estou calejado de 
ouvir muito sobre o tema e ver pouquíssima execução. Nunca se falou tanto 
da necessidade de inovar para sobreviver à realidade socioeconômica, 
mas a prática segue decepcionante no País. Para iniciarmos, então, a 
reflexão prática em relação à inovação, primeiramente gostaria de trazer 
uma velha representação gráfica para análise, o famoso gráfico do Ciclo de 
Vida de uma empresa, marca, produto ou serviço. Mas antes de entrarmos 
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efetivamente na análise, é interessante sabermos que é o diagnóstico 
conjunto destes três planos cartesianos ortogonais abaixo que dá origem 
aos dados que compõem o gráfico abaixo.

Representação gráfica do ciclo de vida de uma empresa, marca, produto ou serviço nos livros.
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No gráfico anterior está ilustrado o comportamento da grande maioria 
das empresas brasileiras que buscam ou recorrem desesperadamente 
à inovação somente quando chegam na fronteira entre a maturidade e 
o declínio. Ou seja, quando mesmo realizando alterações em todas as 
variáveis do Marketing Mix ou do Composto de Marketing, as vendas não 
crescem ou não recuperam os antigos patamares sustentáveis. Nesse 
momento, acabam obrigadas a decidirem pela descontinuidade do seu 
negócio ou buscam uma forma de se reposicionarem através da inovação. 
A grande questão é que essa prática, embora ainda muito utilizada 
nas empresas brasileiras e amplamente discutida em salas de aula de 
graduação e de MBAs do Brasil, já está ultrapassada. 

A inovação precisa estar presente de forma processual e orgânica em 
todas as fases de uma empresa, marca, produto ou serviço conforme a 
representação gráfica abaixo.

Representação gráfica do ciclo de vida de uma empresa, marca, produto ou serviço atualmente.
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As organizações não podem mais se darem ao luxo de buscar a inovação 
somente quando chegam na fronteira entre a maturidade e o declínio. 
Quando se inicia um negócio, é preciso constantemente avaliar se os 
produtos e serviços disponibilizados ao mercado continuam competitivos 
desde a sua concepção, pois, atualmente, não existe praticamente 
nada que não possa ser copiado em até 21 dias, em média. E se pode 
ser copiado, pode ser até melhorado. Então, se a empresa não tiver a 
cultura de inovação desde a introdução do seu produto ou serviço,  muito 
provavelmente será facilmente  ultrapassada. 

O mesmo raciocínio precisa estar atrelado à fase de crescimento. 
Quando as inovações devem ser focadas nos processos, visando a 
ganhar em produtividade e custo, assim como identificar novos graus de 
alavancagem. 

Não menos importante que as fases anteriores, na maturidade, a 
inovação em marketing precisa ser extremamente operante face ao desafio 
de buscar novos e relevantes argumentos mercadológicos em prol das 
vantagens competitivas da empresa. 

E quando a empresa chega ao declínio, para que ela não quebre, feche 
ou tenha que ser “descontinuada” como alguns teóricos adoram nomear, 
ela precisa buscar idealmente inovação em seu modelo de negócio. É 
logico que outros tipos de inovação também podem ser desenvolvidos, 
mas focar no modelo de negócio é altamente recomendável para qualquer 
empresa, mesmo que esteja indo bem. Pois não existe absolutamente 
nada no mundo moderno que garanta que uma empresa que está indo 
muito bem hoje, continue muito bem em um futuro próximo. 

Podemos, portanto, constatar que não existe mais um formato linear e 
definido para a representação do ciclo de vida de uma empresa, marca 
produto ou serviço. Pois com a esculhambação mercadológica no qual 
estamos emaranhados, tudo pode acontecer  a qualquer momento, em 
função das inúmeras dinâmicas do sistema mercadológico atual. Aliás, 
dificilmente um modelo linear funciona de forma robusta para qualquer 
situação como funcionava até a Revolução Industrial, quando atuávamos 
em um raciocínio linear. Por isso, os modelos apresentados nos livros 
tradicionais de marketing precisam ser revistos e readequados.
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Representação gráfica das diversas fotografias para ciclo de vida de uma empresa, 
marca, produto ou serviço no mundo moderno que não tem formato definido.

Para exemplificar as novas dinâmicas do mundo moderno, vejamos na 
página ao lado alguns exemplos lógicos de empresas relativamente novas, 
mas que já criaram rupturas no status quo em que estão inseridas. Todavia, 
é importante ressaltar que, para algumas destas startups, o faturamento 
e a rentabilidade não são os objetivos primordiais no início. Elas almejam 
primeiramente conquistar a preferência e ter relevância no mindset dos 
seus clientes, facilitando de alguma forma a vida deles. Somente depois, 
que passarão a buscar formas de gerar crescimento e EBTIDA positivo de 
forma orgânica.
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Empresas de inovaram em seus modelos de negócio.

Para que seja possível estressarmos o raciocínio em prol da eminente 
necessidade de inovação em qualquer segmento, tomamos como base, 
por hora, o segmento de hospedagens. Até recentemente, as grandes 
redes hoteleiras focavam seus planejamentos mercadológicos em oferecer 
melhores serviços, entretenimentos mais relevantes e experiências mais 
impactantes, entre outros pilares que gerassem diferenciações percebidas 
pelos clientes. 

Entretanto, o Airbnb, por exemplo, foi abismalmente além deste raciocínio 
raso e medíocre da grande maioria dos executivos brasileiros de que inovar 
é simplesmente fazer diferente. No quadro a seguir é possível identificar 
quando uma empresa realmente cria algo inovador a partir do modelo de 
negócio e “vira a chave” em relação à forma como as pessoas consomem 
o seu produto ou serviço. É possível perceber claramente uma estagnação 
do raciocínio estratégico alusivo à concepção de diferenciais baseados 
em tamanho, tradição, abrangência e demais atributos extrínsecos e 
intrínsecos comumente destacados no segmento.
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Enquanto isso, uma empresa fundada há apenas oito anos em São 
Francisco, na Califórnia (USA), criou uma nova forma de resolver e facilitar 
a vidas das pessoas que estavam em busca de um leito. Ela inovou de 
fato, através de um novo modelo de negócio que permite aos usuários 
rapidamente, com pouca burocracia, de forma chancelada e avaliada, 
encontrar um local para se hospedar em praticamente qualquer lugar do 
planeta e a preços muito atrativos em comparação aos praticados pelos 
hotéis. Eu mesmo, quando estudei no MIT, em Boston (USA), realizei 
sondagens de preços em vários hotéis perto do campus onde eu tinha aula 
e as diárias não baixavam de US$ 400,00, mesmo em estabelecimentos de 
duas estrelas, ou localizados em áreas mais afastadas da cidade. Todavia, 
encontrei pelo Airbnb um apartamento espetacular a quatro quadras da 
faculdade por R$ 180,00 a diária. Isso mesmo! R$ 180,00 a diária. Por 
isso é fácil compreender o que está acontecendo com o Airbnb e com as 
redes hoteleiras.

Diferença entre os modelos de negócio tradicionais do ramo hoteleiro e do 
modelo de negócio do Airbnb

É possível entender um pouco melhor agora porque a inovação em 
modelo de negócio é importante. Pois é um elemento formidável de 
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diferenciação competitiva e sustentável. É também um meio para se 
adaptar rapidamente ao contexto aproveitando oportunidades, assim 
como é essencial para bons desempenhos, além de ser a chave para a 
comercialização de novas tecnologias. 

Para que seja possível entendermos um pouco mais sobre esse 
novo ambiente em que estamos inseridos, é altamente recomendável 
compreender de forma profunda as oportunidades apontadas em um 
estudo da universidade de Yale, que aponta que das setenta cinco 
maiores empresas do mundo em 1937, somente quinze delas ainda 
existem hoje. O mesmo estudo sinaliza que 75% das maiores empresas 
do planeta em 2030 ainda não existem. Ou seja, ¾ das maiores empresas 
que existirão na face da terra logo mais ali na frente ainda não foram 
criadas. Esses e outros fatos já apontados demonstram claramente que 
todo e qualquer negócio precisa ser repensado, independentemente de 
estar indo bem neste momento. Pois se não evoluir de forma inovadora 
e relevante rapidamente, corre um risco abissal de tomar uma rasteira 
sem nem perceber e quando se der conta, já será tarde. Negócios como 
o Facebook, que atingiu 1,3 bilhões de usuários em onze anos, ou o 
YouTube, que gerou 1 bilhão de usuários em nove anos, ou até mesmo o 
Whatsapp, que somou 700 milhões de usuários em seis anos, são a mais 
pura prova de que estamos vivendo um novo raciocínio mercadológico. 
Que outras empresas você conhece com essas quantidades de clientes, 
consumidores ou usuários atualmente?

Um exemplo claro de segmento no qual a grande maioria dos seus 
atores ainda não entenderam as novas dinâmicas do mundo moderno é o 
das agências de publicidade brasileiras. Obviamente,  existem raríssimas 
exceções, as quais, ao que parece, começaram a entender os novos 
raciocínios mercadológicos e, por consequência, vêm se destacando e 
distanciando das demais, que seguem atrás do retrógrado pensamento 
de “empurrar” mídias para os seus clientes, pois são reféns das famosas 
bonificações por volume. 

É inacreditável que ainda existam donos e diretores de agências em 
pleno século XXI que se deixam serem destruídos pelos seus egos, 
ou melhor, neste caso, pelos seus ids, desejando que os holofotes da 
propaganda fiquem direcionados para eles, gerando, na prática, somente 
“bulshitagem”. 

Infelizmente muitos profissionais da propaganda não têm mais formação, 
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capital intelectual, capital cultural e referências holísticas para criar 
vantagens competitivas para seus clientes e, em função disso, estão 
perdendo completamente relevância para as empresas. 

As agências, de maneira geral, são, hoje, uma analogia perfeita do que 
as comédias representavam na literatura italiana do século XIV para a 
população. Um poema de estrutura épica, com propósitos filosóficos 
simples e rasos, com o seu dialeto local para que o seu meio pudesse 
compreender e ser manipulado por um tempo. 

Nas comédias daquela época, os jovens saiam às ruas, fantasiados de 
animais, batendo de porta em porta, pedindo prendas e brincando com 
os habitantes da cidade. A comédia era, então, considerada um gênero 
literário menor, enquanto os cultos apreciavam outros tipos de literaturas. 
Os júris apreciavam as literaturas nobres, enquanto a comédia era escolhida 
entre as pessoas da plateia. Será que todas essas semelhanças entre as 
plateias com as agências de publicidade e propaganda e os júris com as 
áreas de marketing das empresas  são mera coincidência?

As áreas de marketing das empresas, que em um passado recente, 
eram manipuladas pelas “fantásticas ideias” das agências – que tinham 
como objetivo real prioritário ganhar prêmios e, se desse, gerar algum 
tipo de resultado –, atualmente vêm ganhando força com executivos cada 
vez mais preparados através de drivers centrados primeiramente em 
conquistar resultado e depois, se possível e relevante, gerar “legalzices”. 

Essa fotografia fica absolutamente notória quando vemos a maioria 
esmagadora de key speakers, como, por exemplo, no Festival de Cannes 
(Cannes Lions) e no SXSW (South by Southwest ), que são dois eventos 
referência em comunicação, marketing e inovação, serem de executivos 
das empresas, enquanto a maioria da “galerinha cool” das agências está 
mais preocupada em fazer selfies para as redes sociais e se divertir nas 
festas e shows. Ou seja, as agências em geral estão se tornado meras 
expectadoras das construções de raciocínio inteligente dos marketings 
das empresas ou de empresas focadas em resolução de problemas e 
estão perdendo, diariamente, relevância.

A grande maioria dos players deste segmento, que muito já fizeram 
pela história da comunicação, atualmente se agarra desesperadamente 
a um dos principais conceitos da Teoria Freakonomics chamada de 
“Sabedoria Convencional”. Trata-se de um saber simples, conveniente, 
cômodo e confortável – embora não necessariamente verdadeiro. O que 
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mais se percebe hoje são os executivos das agências em geral tentando 
criar defesas e argumentos utópicos para a fantasia coletiva de um 
segmento que perdeu, quase que na sua totalidade, relevância para as 
empresas do mundo moderno. Ou seja, em vez de continuarem buscando 
desesperadamente a criação de pilares que suportem uma estrutura 
decadente para continuarem ganhando dinheiro de forma retrógrada, seria 
muito mais inteligente assumirem que a publicidade e a propaganda, como 
áreas de concentração, não têm mais musculatura sustentável para criarem 
relevância de maneira geral aos negócios do novo mundo. É necessário 
que as agências caiam na real e busquem imediatamente inovação em 
seus modelos de negócio, bem como repensem de forma profunda como 
resolverão os problemas desse novo contexto mercadológico e criarão 
vantagens competitivas para seus clientes. 

Todavia, é possível entender também porque a grande maioria das 
agências insiste nos seus modelos retrógrados fazendo, no máximo, 
mais do mesmo, e, ainda assim, esperam obter resultados diferentes. O 
processo das agências em geral, que por sinal “cai como uma luva” no 
conceito de insanidade de Albert Einstein tem forte influência no fato das 
mudanças terem um alto custo para serem realizadas no contexto em que 
as agências conseguem compreender e orbitar e necessitam de grande 
flexibilidade em todos os sentidos. 

Por mais que se esforcem, as agências com amplas instalações e inúmeros 
colaboradores enfrentam o desafio de operar com agilidade em um mundo 
em rápida evolução. De acordo com John Hagel, em sua análise da disrupção 
exponencial, “Uma das questões-chave em um mundo exponencial… é 
que tudo em que você acredita hoje logo se tornará obsoleto, e por isso 
você tem de estar sempre se atualizando sobre as tecnologias e sobre as 
capacidades organizacionais. Isso será um grande desafio”. 

Essa mudança rápida ou disruptiva é algo que as agências, de modo 
geral, consideram extremamente difícil. Na verdade, as agências que 
tentaram descobriram que seu “sistema imunológico” costuma reagir à 
ameaça percebida como sendo um ataque. Gabriel Baldinucci, o Chief 
Strategy Officer da Singularity University e ex-diretor da divisão de capital 
de risco do Virgin Group, observou que existem dois níveis de respostas 
imunológicas. O primeiro é defender a atividade principal, exatamente 
como as agências de publicidade e propaganda fazem. E o segundo é 
defender a si mesmo como um “profissional da propaganda” para não 
perder a pompa em seu meio. 
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A globalização está deixando de ser ‘um para N’, ou 
seja, de copiar os produtos e serviços existentes. 
Isso foi no século 20. Agora, no século 21, estamos 
entrando em um mundo onde o ‘zero para um’ e a 
criação de novos produtos e serviços serão uma 
prioridade cada vez maior para as empresas, devido 
ao surgimento de diferentes tecnologias exponenciais.

As grandes empresas podem ser tudo, menos estúpidas. Elas estão 
cientes dessa fraqueza estrutural das agências de publicidade e 
propaganda em geral.

Não adianta o mundo todo apontar para um lado e o meio criar eventos 
para discutir o seu futuro em vez de buscarem o novo.  Pois acabam 
fazendo reflexões vazias em uma fantasia coletiva para criar argumentos 
que só eles acreditam ou fingem que acreditam, mas que na prática, 
afundam o mundo das agências em geral.  Quando falo em “agências em 
geral”, é porque obviamente não podemos colocar no “mesmo saco”, até 
porque, obviamente, no meio deste mar de mediocridade, ainda existe 
muita gente boa, mas que by the way, estão migrando sistematicamente 
para os marketings das empresas. Mesmo eu, tendo trabalhado em 
“todos os lados do balcão” como cliente, veículo e agência e durante 
todo o tempo em que fui executivo de grandes empresas, fiz questão que 
em meu cartão de visita sempre constasse “alguma coisa de marketing”.  
Mesmo que hoje, entenda que até o marketing como área de concentração 
metodológica e científica vem perdendo relevância, ficando muito raso e 
também não consegue mais resolver todos os problemas mercadológicos.

Ao contrário do que possa parecer, tenho profundo respeito ao universo 
publicitário, que já contribuiu muito para que eu alcançasse bons resultados 
nas empresas pelas quais passei. Mas é impossível ignorar que é um 
exemplo inquestionável de um segmento que vem perdendo força diante 
das novas dinâmicas do mundo. Fica aqui uma recomendação muito 
simples, mas muito funcional. 

Algumas agências tradicionais conseguem ainda ser eficientes em termos 
de expansão e crescimento, somente porque alguns mercados permanecerem 
inalterados, o que não as livram de se tornarem, em um futuro próximo, 
extremamente vulneráveis à disrupção. Como Peter Thiel disse:
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Sugiro elaborar um simples exercício simulando a criação de uma matéria 
de jornal com o objetivo de destruir sua própria agência. Na sequência, 
realizar uma análise do que poderia ser feito para reverter a situação levando 
em consideração o que as pessoas do mundo necessitam a fim de melhorar 
e facilitar suas vidas. Esse exercício é chamado de “O Dia da Destruição” 
para empresas do velho mundo, uma ferramenta que muito utilizei em 
minhas aulas práticas quando estudei na Harvard Business School. 

Outra medida urgente, não só para as agências, mas para todos os tipos 
de business é mapear o sistema mercadológico em que está inserido para 
que seja possível modelar e construir negócios consistentes, com marcas 
fortes, a partir de uma gestão voltada para a inovação.

Para iniciarmos a reflexão, obviamente, não podemos deixar de levar 
em consideração o atual momento estrutural do País. Ou seja, a vida 
como ela é! Um mercado onde mais de 90% das empresas quebram até 
o terceiro ano de existência e muitas das que conseguem ultrapassar 
essa marca estão de seis meses a um ano da falência. Ressaltando que 
as empresas não quebram porque não têm faturamento, mas sim porque 
não têm lucratividade, diferentemente do que afirmam alguns CEOs, que 
ao manipular números, escondem endividamentos. 

Voltando, enfim, às novas dinâmicas do mundo moderno, e para 
evoluirmos na construção do nosso raciocínio em conjunto, gostaria de 
dividir com vocês o caso da PDC 2000, que foi a primeira câmera digital 
da história da humidade, criada em 1996, pela Polaroid.

 Polaroid PDC 2000
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Naquela época, a Polaroid despontava como a primeira empresa do 
mundo a criar o conceito de foto instantânea através daquelas fotografias 
reveladas após alguns segundos. Ela estava, em tese, pelo menos um passo 
a frente das demais empresas do segmento na criação do primeiro conceito 
de foto digital da história. Entretanto, em paralelo ao seu desenvolvimento, 
havia projetos de outras câmeras digitais que seriam lançadas no mercado 
com dois megapixels e a US$ 1,200.00. Sabendo desta informação, o 
CEO da Polaroid naquela ocasião, Gary DiCamillo, optou como estratégia 
lançar a PDC 2000, com três megapixels e por US$ 800.00. Entretanto, 
antes mesmo de conseguirem desenvolver a tecnologia necessária, outras 
empresas acabaram lançando câmeras com muito mais funcionalidades 
por US$ 400.00 enquanto sequer a Polaroid conseguiu baixar o custo da 
PDC de US$ 1,000.00. Daí para frente, sabemos o que aconteceu com 
produtos como a Cyber-shot da SONY, que na época despontou, mas foi 
engolida pelo smartphones, e a PDC 2000 que acabou enquanto estava 
ainda na fase de introdução.

É possível perceber que a Polaroid sofreu da mesma miopia que afeta 
muitas empresas. Para evitar o mesmo destino, as organizações têm que 
estar cientes que não operam mais em um sistema mercadológico linear, 
mas matricial e em rede. A concorrência pode vir de qualquer lado. É 
preciso novos raciocínios, processos, produtos e serviços. 

Mas o que aconteceu nesse caso? Como é possível que uma grande 
empresa,  com executivos inteligentes e bem-informados erre de forma 
tão consistente? 

Se as previsões feitas pelos executivos e pelo CEO da Polaroid fossem 
só um pouco incorretas, seria fácil justif icar que foram baseadas em 
dados ruins, ou mesmo que foram fruto de simples incompetência. No 
entanto, erros tão grandes são quase sempre devidos a uma interpretação 
completamente incorreta das regras que definem a natureza do mercado. 

Segundo o livro Organizações Exponenciais, escrito por Salim Ismail, 
Michael S. Malone e Yuri Van Geest, esses erros ocorrem quando se confia 
em um paradigma que funciona perfeitamente até o momento em que 
deixa de funcionar e que, de repente, muitas vezes sem explicação, torna-
se obsoleto. A PDC 2000 da Polaroid é um exemplo perfeito, pois seu 
fracasso foi o caso de uma grande empresa que se tornou complacente e 
perdeu sua vantagem em termos de inovação. Cada fotografia custava na 
época uma quantidade significativa de dinheiro. Os custos do filme, tais 
como  remessa ou entrega , e  processamento resultava em cerca de um 
dólar por fotografia. 

Nós consumidores, regidos por um modelo de escassez, conservávamos 
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e gerenciávamos cuidadosamente nossas fotos e rolos de filme para 
garantir que não houvesse desperdício.

Com a mudança para a fotografia digital, algo importante – na verdade, 
algo revolucionário – aconteceu. O custo marginal de tirar uma foto 
adicional não apenas diminuiu como ocorreria com um desenvolvimento 
linear da tecnologia, mas essencialmente caiu para zero. Não importa 
se você tirou cinco fotos ou quinhentas. O custo é o mesmo. No fim, até 
mesmo o armazenamento das fotos se tornou gratuito.

O lançamento do primeiro iPhone da Apple, em 2007, alguns anos depois 
em que a PDC 2000 foi dizimada pela Cyber-shot da SONY, foi um dos 
maiores exemplos de inovação na história recente e fez o ciclo de vida da 
Cyber-shot ser muito pequeno. Steve Jobs anunciou que lançaria um novo 
telefone celular, um novo tocador de músicas e uma nova câmera digital. 
Entretanto, depois que ele terminou de apresentar as funcionalidades dos 
três devices, a grande surpresa foi que tudo aquilo seria em um único 
aparelho e ainda com uma tela touch, que na época ainda não existia. 
Uma vez que tudo passou a ser digital e em um único aparelho, tornou-se 
possível aplicar a computação às fotografias, na forma de reconhecimento 
de imagens, inteligência artif icial, tecnologias sociais, filtragem, edição e 
aprendizado de máquina. Qualquer pessoa, com um mínimo de treinamento, 
transformou-se em um “gênio da câmara escura”, como Edward Weston 
ou Ansel Adams. Também se tornou possível manipular, mover e copiar 
uma fotografia digital de modo infinitamente mais rápido e fácil do que 
uma fotografia física.

Todos puderam se tornar editores, serviços de impressão e agências de 
notícias. Tudo isso passou a ser possível com uma câmera que tinha uma 
fração e tamanho das versões analógicas tradicionais por ela substituídas 
e custava muitíssimo menos.

Em outras palavras, o que aconteceu no mundo da fotografia não foi 
apenas um grande avanço, nem somente um grande salto evolutivo. A 
Polaroid (e a Kodak, entre outras gigantes do setor) foi atingida por uma 
mudança tecnológica revolucionária que surgiu de várias direções: câmeras, 
filmes, processamento, distribuição, varejo, marketing, embalagem, 
armazenamento e, de forma decisiva, uma mudança radical na percepção 
do mercado.

Existem milhares de disrupções semelhantes ocorrendo em toda a 
economia global. Uma mudança profunda está acontecendo de um 
substrato físico para um substrato de informação. Ou seja, no coração 
de cada uma dessas disrupções – esses saltos evolutivos – pode ser 
encontrada uma mudança fundamental no papel da informação: chips 
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semicondutores assumindo o papel da captura de imagem, exibição, 
armazenamento e controle; a internet transformando o fornecimento, 
distribuição e canais de varejo; e redes sociais e groupware reorganizando 
as instituições. Tudo isso indica que estamos mudando para um paradigma 
baseado em informação.

Outro exemplo clássico de empresa e produto que foram dizimados pela 
nova dinâmica do mundo moderno é a Blackberry. Em 2010 a empresa tinha 
51% do mercado mundial, e em 2013 caiu para míseros 3%. A pergunta 
que fica é como uma empresa que é líder em um segmento de tecnologia 
no qual está em constante crescimento despenca tão rapidamente?

Levando em consideração que um dos principais objetivos deste livro é 
contribuir com o aprendizado dos meus alunos de MBA, a seguir casos e 
análises da obra Organizações Exponenciais de Salim Ismail, Michael S. 
Malone e Yuri Van Geest. Tais citações farão um elo perfeito com os assuntos 
abordados até o presente momento. Mas ressalvo que é recomendável 
sempre buscar as doutrinas originais, no caso, indico a leitura a do livro 
Organizações Exponenciais para um melhor aprofundamento do tema.

Matéria do New York Times de 2013.

Matéria da Bloomberg de 2013.
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Posto isso, conforme já abordado anteriormente, em um dos momentos 
mais emblemáticos da história empresarial moderna, Steve Jobs abalou o 
mundo em 2007 com o anúncio do iPhone da Apple. Literalmente, tudo na alta 
tecnologia mudou naquele dia, à medida que todas as estratégias existentes 
de eletrônicos de consumo instantaneamente se tornaram obsoletas. 

Naquele momento, o futuro do mundo digital teve de ser reconsiderado. 
Dois meses depois do lançamento, a gigante finlandesa de telefonia móvel, a 
Nokia, gastou o valor descomunal de US$ 8,1 bilhões na compra da Navteq, 
uma empresa de navegação e mapeamento. A Nokia queria a Navteq porque 
esta dominava a indústria de sensores de tráfego. A Nokia concluiu que o 
controle desses sensores permitiria dominar o mapeamento e a informação 
on-line e móvel da região – recursos que atuam como uma barreira defensiva 
contra a crescente predação de mercado do Google e da Apple.

O preço estratosférico refletia o quase monopólio da Navteq da indústria 
de sensores de tráfego. Só na Europa, os sensores da Navteq cobriam 
aproximadamente 400 mil quilômetros em 35 grandes cidades espalhadas 
por 13 países. A Nokia estava convencida de que, com o monitoramento 
em tempo real do tráfego global com os sensores da Navteq, seria possível 
competir com a presença crescente do Google nos dados em tempo real 
e, ao mesmo tempo, defender-se do novo produto revolucionário da Apple.

Pelo menos, essa era a teoria. Infelizmente para a Nokia, uma pequena 
empresa israelense chamada Waze foi fundada mais ou menos na mesma 
época. Em vez de fazer um enorme investimento de capital em hardware na 
forma de sensores de tráfego, os fundadores da Waze preferiram utilizar o 
crowdsourcing de informações de localização, aproveitando os sensores 
de GPS nos telefones dos usuários – o novo mundo dos smartphones que 
havia acabado de ser anunciado na Apple por Steve Jobs – para capturar 
as informações de trânsito. 

Em dois anos, o número de fontes de dados de tráfego da Waze se 
igualava ao número de sensores que a Navteq possuía e, em quatro anos, 
esse número era dez vezes maior. Além do mais, o custo para adicionar 
mais uma fonte era essencialmente zero. Sem mencionar que os usuários 
da Waze atualizavam regularmente seus telefones – e, portanto, a base 
de informações da Waze. Em contraste, a atualização do sistema Navteq 
custava uma fortuna.

A Nokia fez uma enorme aposta defensiva ao adquirir um ativo na 
esperança de driblar o iPhone. Foi o tipo de iniciativa celebrada no 
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mundo dos negócios – se bem-sucedida, é claro. Mas como a Nokia 
não compreendeu as maiores implicações exponenciais dos ativos 
alavancados, o esforço foi um fracasso espetacular. Em junho de 2012, 
a valor de mercado da Nokia tinha caído de US$ 140 bilhões para US$ 
8,2 bilhões – praticamente o que gastou para adquirir a Navteq. A maior 
empresa do mundo de telefonia móvel perdeu sua liderança. E por ter 
perdido o capital necessário para retomar sua posição, provavelmente 
perdeu para sempre seu papel de líder do setor.

Em junho de 2013, o Google adquiriu a Waze por US$ 1,1 bilhão. Naquela 
época, a empresa não tinha infraestrutura, nem hardware e não mais 
de 100 colaboradores. O que ela tinha, no entanto, era 50 milhões de 
usuários. Mais precisamente, a Waze tinha 50 milhões de “sensores de 
tráfego humanos”, o dobro em relação a apenas um ano antes. Desde 
então, esse número provavelmente dobrou mais uma vez para 100 milhões 
no mundo inteiro.

A Nokia seguiu as velhas regras lineares, e investiu em infraestrutura 
física na esperança de que ela viria a ser uma barreira competitiva. E foi, é 
claro, mas apenas para os usuários de sensores de tráfego, mas não em 
relação aos desenvolvedores de aplicativos de celulares habilitados para 
informação. Em contraste, a Waze passou a perna nos sensores físicos 
simplesmente pegando carona nos usuários de smartphones.

Um pouco mais adiante, a Microsoft adquiriu o portfólio de patentes do 
negócio de aparelhos de telefone celular da Nokia por US$ 7,2 bilhões, 
cerca de US$ 1 bilhão a menos do que a Nokia pagou pela Navteq. Bem 
no momento em que a Nokia perdeu totalmente a liderança no setor de 
telefonia celular, a Microsoft se esforçava para ganhar participação de 
mercado para seu software, o Windows Phone.

A explicação da Microsoft para a transação com a Nokia foi aumentar seus 
lucros e sua participação em telefones; criar uma experiência de telefonia de 
primeira classe aos usuários da Microsoft; impedir que o Google e a Apple 
tenham exclusividade na inovação, integração, distribuição e economia de 
apps; e valer-se de uma grande oportunidade financeira alimentada pelo 
crescimento da indústria de smartphones. O tempo dirá como esse cenário 
vai se desenrolar e se a aquisição da Nokia foi um caso de expansão linear, 
exponencial ou simplesmente de propriedade intelectual.

O caso da Waze versus Navteq é importante e relevante para nós, não 
apenas para mostrar quem ganhou e quem perdeu, mas também pela 
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diferença fundamental nas abordagens das duas empresas em relação à 
propriedade. A Nokia gastou uma quantidade enorme de recursos para 
comprar e manter bilhões de dólares em ativos físicos, enquanto a Waze 
simplesmente acessou as informações já disponíveis em dispositivos 
tecnológicos de propriedade do usuário.

O primeiro é um exemplo clássico do pensamento linear; o último, 
do pensamento exponencial. Enquanto a estratégia linear da Nokia era 
dependente da velocidade da instalação física, a Waze se beneficiou 
da velocidade exponencialmente maior em que a informação pode ser 
acessada e compartilhada.

Desde os tempos remotos, os seres humanos têm trabalhado para 
possuir “coisas” e então negociar o acesso a elas. Esse comportamento 
começou em tribos, foi adotado por clãs, e depois se espalhou pelas 
nações, impérios e, mais recentemente, pelos mercados globais, tornando 
possíveis instituições humanas cada vez maiores. O valor sempre foi gerado 
ao possuir mais terras, mais equipamentos, mais máquinas, mais pessoas. 
A propriedade foi a estratégia perfeita para gerir recursos escassos e 
garantir um ambiente relativamente previsível e estável.

Quanto mais você tinha, ou seja, quanto mais valor você “possuísse” 
– mais rico e mais poderoso você ficaria. Para gerenciar esse ativo, é 
claro, você precisava de pessoas. Muitas delas. Se um lote de terra fosse 
duas vezes maior, você precisaria do dobro de pessoas para cultivá-lo 
ou protegê-lo. Felizmente, nossa esfera de controle não ia muito além do 
horizonte, por isso era um arranjo perfeitamente viável.

Uma vez que alcançamos uma massa crítica de pessoas necessárias 
para gerir ou proteger nossos ativos, nós criamos hierarquias. Em 
cada tribo ou aldeia, havia uma ordem hierárquica implícita ou explícita 
à estrutura de poder. Quanto maior a tribo, maior a hierarquia. Então, 
começando na Idade Média, mas tendo se estabelecido completamente 
com a Revolução Industrial e o surgimento da corporação moderna, esse 
pensamento hierárquico local foi transferido para as empresas e estruturas 
governamentais, um sistema que, com apenas algumas modificações, se 
manteve desde então.

Hoje, ainda gerenciamos e medimos com essa escala linear. Isto é: uma 
quantidade x de trabalho exige quantidade y de recursos, 2x precisa de 
2y, e assim por diante, em uma magnitude aritmética cada vez maior.



48

A automação, a produção em massa, a robótica e até mesmo a 
virtualização por meio de computadores alteraram a inclinação desse 
gráfico, mas ele ainda permaneceu linear. Se um caminhão betoneira pode 
substituir 100 trabalhadores que preparam o concreto manualmente, dois 
caminhões substituirão 200 trabalhadores. Da mesma forma, grande parte 
da sociedade também é medida com base nisso: o número de médicos 
por 100 mil pacientes, o tamanho das turmas por professor, o PIB e a 
energia per capita. O trabalho é pago por hora, assim como honorários 
advocatícios, e o preço da habitação é medido por metros quadrados.

Nos negócios, a forma como construímos a maioria dos produtos e 
serviços continua a refletir esse pensamento linear, incremental e sequencial. 
Assim, a maneira clássica de construir um produto, seja ele um enorme 
avião de passageiros ou um minúsculo microprocessador, é por meio de 
um processo em estágios chamado Desenvolvimento de Novos Produtos, 
ou NPD (New Product Development ), que inclui os seguintes passos:

Geração de ideias;

Triagem de ideias;

Desenvolvimento do conceito e teste;

Análise de negócios;

Teste beta e teste de mercado;

Implementação técnica;

Comercialização;

Precificação do novo produto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Esse processo está tão codificado no DNA da empresa moderna 
que existe até uma associação do setor para ele, chamada de Product 
Development and Management Association (PDMA).

Você deve achar que, embora essa abordagem linear antiquada ainda seja 
predominante nos setores maduros, já foi há muito tempo abandonada no 
mundo das novas tecnologias. Você está errado. O processo linear ainda 
está difundido em toda a economia mundial, recebendo nomes diferentes 
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para cada uma de suas variações. Em software, por exemplo, é chamado 
de abordagem em cascata. Embora novos métodos de desenvolvimento, 
como o Agile, tenham surgido para simplif icar essa abordagem e paralelizar 
alguns de seus passos, o paradigma básico ainda é linear e incremental. 
Não importa se você está fabricando locomotivas ou criando aplicativos 
para o iPhone, o desenvolvimento linear de produtos continua a ser o 
modo predominante de se fazer as coisas. Consulte o diagrama abaixo, 
observando que isso funciona quando ambos – o problema e a solução 
desejada – são precisamente conhecidos.

Desenvolvimento de Produto Tradicional (Livro Organizações Exponenciais).

Quando você pensa de forma linear, quando as operações são lineares e 
quando suas medidas de desempenho e sucesso são lineares, o resultado 
sempre acaba sendo uma organização linear que vê o mundo por meio 
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Organização top-down e hierárquica;

Orientação a resultados financeiros;

Pensamento linear e sequencial;

A inovação ocorre principalmente a partir de dentro;

O planejamento estratégico é geralmente uma extrapolação 
do passado;

Intolerância ao risco;

Inflexibilidade dos processos;

Grande número de colaboradores;

Controle de seus próprios ativos;

Fortemente investido no status quo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Como disse o renomado autor de negócios John Hagel: “Nossas 
organizações estão preparadas para suportar essas mudanças do lado 
de fora”, ao invés de abraçar essas mudanças mesmo quando são úteis. 
O corolário do engenheiro aeroespacial Burt Rutan é: “Defenda e não 
questione”.

Não é de se surpreender que, considerando todas essas características, 
as organizações lineares raramente causarão uma disrupção em seus 
próprios produtos ou serviços. Elas não têm as ferramentas, a atitude ou a 
perspectiva para isso. O que elas farão, e para o que elas foram construídas 
para fazer, é continuar crescendo para tirar proveito da economia de 
escala. A escala – embora linear – é a razão de existir da organização 
linear. John Seely Brown chama isso de “eficiência escalável” e afirma 
que é o paradigma que orienta a maioria das estratégias corporativas e 
as arquiteturas corporativas. Clayton Christensen imortalizou esse tipo de 
pensamento no seu clássico livro de negócios, “O Dilema da Inovação: 
Quando as Novas Tecnologias Levam Empresas ao Fracasso”.

de uma lente linear. E isso ocorreu com uma empresa multibilionária e 
tecnologicamente avançada como a Nokia. Tal organização sempre acaba 
possuindo muitas das seguintes características:
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A maioria das grandes organizações usa a chamada estrutura matricial. 
A gestão de produto, o marketing e as vendas são muitas vezes alinhadas 
verticalmente, e as funções de apoio como RH, jurídico, finanças e TI 
são geralmente horizontais. Assim, a pessoa que está cuidando da parte 
legal de um produto tem de se reportar ao diretor de produto, que tem 
responsabilidade sobre a receita, e ao diretor do departamento jurídico, 
cuja função é assegurar a consistência entre os vários produtos. Isso é 
ótimo para o comando e o controle, mas é terrível para a prestação de 
contas, a agilidade e a tolerância ao risco. Toda vez que você tenta fazer 
algo, tem de obter a autorização de todos os chefões do RH, jurídico, 
contabilidade e assim por diante, o que leva tempo.

Outra questão importante que Salim observou nas estruturas matriciais é 
que, ao longo do tempo, o poder se acumula nas horizontais. Muitas vezes, 
o RH ou Jurídico não tem incentivo para dizer “sim” e, assim, sua resposta 
padrão torna-se “não” (é por isso que o RH é, muitas vezes, chamado de 
“recursos desumanos”). Não é que as pessoas de RH sejam más. Mas, 
com o tempo, seus incentivos acabam se conflitando com os dos gerentes 
de produto. Por fim, este é apenas o inicio das reflexões propostas neste 
guia prático para alunos e empresas que buscam vantagem competitiva. 

No capítulo a seguir, abordaremos as dinâmicas do novo mundo no qual, 
se você, pelo ponto de vista profissional, e sua empresa, pela variável 
mercadológica, não se conectarem rapidamente, é muito provável que se 
tornem irrelevantes no mercado, em um curto espaço de tempo.
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3. O NOVO MUNDO_

 Inicio este capítulo propondo uma reflexão em relação ao que chamo 
de CAPI (Capacidade, Autoridade, Poder e Influência). O que, de fato, 
atualmente você e sua empresa estão fazendo para conquistar o CAPI? 
Aproveito também para  questionar uma das questões operantes do livro 
Organizações Exponenciais. Você está trabalhando em algo que pode 
mudar o mundo? Sim ou não? A resposta para 99,99999% das pessoas 
é ‘não’. Precisamos treinar as pessoas sobre como mudar o mundo. 
Obviamente, as tecnologias são o meio de fazer isso. “É isso o que vimos 
no passado; é isso que está impulsionando toda a mudança”. 

Segundo o livro, três bilhões de novas mentes vão se juntar à economia 
global nos próximos cinco anos. A relevância desse fato tem dois 
aspectos. Em primeiro lugar, esses três bilhões de pessoas representam 
uma nova população de consumidores que jamais compraram algo. 
Consequentemente, eles representam dezenas de trilhões de dólares em 
forma de poder de compra emergente. Se eles não forem seus clientes 
diretos, não se preocupe; eles provavelmente serão clientes dos seus 
clientes. Em segundo lugar, esse grupo – o “bilhão emergente” – é uma 
nova classe de profissionais empreendedores com a mais recente geração 
de tecnologias distribuídas pela internet, desde o Google e a inteligência 
artificial, à impressão 3D e a biologia sintética. Desse modo, veremos 
uma explosão no ritmo da inovação, com milhões de novos inventores 
começando a experimentar e fazer upload de seus produtos e serviços e 
empreender com negócios inéditos. Se você acha que o ritmo da inovação 
foi rápido nos últimos anos, gostaria de ser um dos primeiros a lhe dizer: 
você ainda não viu nada.

Como o próprio filósofo e pai da dialética, Heráclito de Éfeso (535 
a.C.), já mencionava desde aquela época, “a única constante na vida é 
a mudança”, e o ritmo das mudanças está aumentando. A concorrência 
não é mais a empresa multinacional no exterior, agora é o cara em uma 
garagem no Vale do Silício ou em Bandra (Mumbai) utilizando as mais 
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recentes ferramentas on-line para projetar e imprimir a partir da nuvem 
sua mais recente inovação.

Mas a questão ainda é: como você pode aproveitar todo esse poder 
criativo? Como você pode construir uma empresa que seja tão ágil, hábil e 
inovadora como as pessoas que farão parte dela? Como você vai competir 
nesse acelerado mundo novo? Como você vai se organizar para expandir?

Você não terá muita escolha, porque em muitos setores (e logo na 
maioria), a aceleração já está em andamento. Embora eu não seja muito 
adepto a determinar conceitos através de um número definido de variáveis, 
precisamos internalizar urgentemente pelo menos os 6 D´s deste novo 
cenário em que estamos, que é digitalizado, dissimulado, disruptivo, 
desmaterializado, desmonetizado e democrático.

Qualquer tecnologia pode se tornar digitalizada (primeiro “D”) e entrar 
em um período de crescimento dissimulado. Durante o período inicial, 
as duplicações de números pequenos (0,01, 0,02, 0,04, 0,08) parecem 
basicamente como zero. Mas uma vez que eles alcançam o “joelho” da 
curva, você está apenas a dez duplicações para chegar a mil vezes, vinte 
duplicações para levá-lo a um milhão de vezes, e trinta duplicações para 
um aumento de um bilhão de vezes. Esté o segundo ”D”.

Esse rápido aumento descreve o terceiro “D”, disruptivo. Uma vez que a 
tecnologia se torna disruptiva, ela se desmaterializa – ou seja, fisicamente, 
você não carrega mais um GPS, câmera de vídeo ou lanterna. Todas elas 
se desmaterializaram (quarto “D”) na forma de apps em seu smartphone. 
E quando isso acontece, o produto ou serviço se desmonetiza. É assim 
que o Uber e o Cabify estão desmonetizando as frotas de táxi e a Craigslist 
está desmonetizando os anúncios classificados (derrubando vários jornais 
durante o processo), o quinto “D”.

O passo final de tudo isso é a democratização (sexto “D”). Trinta anos 
atrás, se você quisesse atingir um bilhão de pessoas, você teria que ser 
a Coca-Cola ou a GE, com colaboradores em uma centena de países. 
Hoje você pode ser um garoto em uma garagem que faz o upload de um 
aplicativo para algumas plataformas principais. Sua capacidade de atingir 
a humanidade foi democratizada. 

Para iniciarmos a reflexão deste novo mundo, voltaremos àquela 
pergunta bastante simples: “Se o seu cliente não puder comprar de você, 
ele pode comprar do seu concorrente?”. Lembrando que se ele puder 
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comprar do seu concorrente, você tem problemas. Pois significa que sua 
empresa, seus produtos e serviços não são relevantes o suficiente para 
que o seu cliente fique refém de você e sua empresa possa cobrar mais 
caro para ter uma rentabilidade maior. Nosso foco a partir de agora será 
construir o “não” como resposta à indagação. O desafio é então, como nos 
organizarmos nesta desordem mercadológica que estamos vivenciando.

Até o final do século passado, podíamos visualizar o nosso contexto 
profissional de acordo com a figura abaixo.

Imagem 1 - Elaborada pelo autor.

Até o século 20, tínhamos muitos dados, no qual precisávamos 
transformá-los em informações para que pudéssemos tomar decisões. 
Além disso, a fotografia mercadológica no qual estávamos inseridos era 
bastante clara e bem definida, conforme representado na imagem 1 onde 
o profissional encontra-se entre dois muros que correspondem, de forma 
figurada, à empresa. Ou seja, vivíamos em um mundo linear e centrado 
no contexto local.
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A questão é que no mundo moderno, temos muito mais dados, sendo 
que 80% deles, em média, são desestruturados. Temos que transformá-
los em informação para tomarmos decisões. Além disso, a pressão e a 
necessidade de agilidade em relação às tomadas de decisão ganharam 
uma força abismal pelo fato de vivermos agora em um mundo exponencial 
e totalmente descentralizado. Mas isso ainda não é o pior. O maior 
problema do mundo moderno atualmente é mapear todas as variáveis 
que estão “além dos muros” (imagem 2) da sua empresa e que muito 
provavelmente impactarão no seu negócio e você não consegue perceber. 
E quando, e se perceber, poderá ser tarde. Muitas empresas hoje “tomam 
rasteiras” e quebraram sem sequer entender claramente e realmente 
porque aconteceu, enquanto colocam a culpa em outros fatores mais 
rasos e recorrentes.

O raciocínio mercadológico passou a ser muito mais sistêmico e 
complexo, motivo pelo qual as empresas precisam analisar de forma mais 
profunda e matricial os seus negócios. A forma no qual utilizo para fazer as 
devidas análise e planejar estratégias relevantes, é através do conceito de 
Business Dynamics do meu inspirador professor do MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) John Sterman.

Imagem 2 - Elaborada pelo autor.

No clássico The phantom toolbooth, de Norman Juster, o protagonista 
Milo e seu companheiro, um grande cão chamado Tock, não conseguiam 
descobrir como fazer seu coche avançar. Um duque se aproximou e falou 
a eles que se quisessem que a carroça se movesse, bastaria apenas se 
sentarem em silêncio, que a carroça se moveria por vontade própria. O 
mesmo poderia se pensar sobre a relevância da teoria da complexidade 
para o nosso contexto mercadológico – que se move por vontade própria.
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Segundo Bernardo Alves Furtado, Patrícia A. M. Sakowski e Marina H. 
Tóvolli, no livro Modelagem de Sistemas Complexos, dada a complexidade 
dos processos atuais envolvidos na formulação de estratégias e dada 
a complexidade dos sistemas sobre os quais a maioria das empresas 
são aplicadas, pode-se supor que a complexidade sistêmica obteria 
sua relevância por vontade própria. No entanto, não é o que ocorre. A 
multiplicidade de modelos, conceitos e ideias que compõem o campo de 
estudos da complexidade raramente é considerada, na prática, na arena 
mercadológica das empresas, e quando o são, participam marginalmente.

Ao contrário de Tock e Milo, os profissionais que atuam neste mercado 
sistêmico, não podem sentar-se calmamente em silêncio. Se os 
executivos das empresas querem que suas ideias contribuam no avanço 
e aprimoramento do mercado, devem se pronunciar claramente e em voz 
alta. No caso deste livro e das empresas nas quais trabalhei, optei por 
fazer exatamente isso. O impacto das nossas ações deve ser substancial. 

O que são, então, sistemas complexos? Sistemas complexos consistem 
em atores diversos que se adaptam, interagem com seus vizinhos e  
também por conexões de redes. Essas interações produzem resultados 
agregados, mas também produzem fenômenos emergentes, tais como 
ondas em padrões de tráfego, quebras nos mercados de ações e até 
mesmo elementos de cultura. Esses fenômenos incorporam-se como 
parte real do mundo e, por sua vez, induzem (novas) adaptações no nível 
micro. Fala-se muito em big data, mas sem small data chegaremos a 
poucos lugares atualmente. 

As dinâmicas resultantes podem assumir várias formas. Elas podem 
convergir para equilíbrios. Podem produzir ciclos ou padrões simples, tal 
como a tendência linear de produção mundial de petróleo ao longo dos 
últimos cem anos. Podem produzir séries temporais complexas, como é 
o caso dos preços de petróleo. Finalmente, podem produzir dados que 
parecem aleatórios, uma propriedade quase satisfeita pelos preços de 
ações dessazonalizadas. Em suma, sistemas complexos podem produzir 
qualquer resultado. E porque eles podem fazê-lo, podem também nos 
ajudar a entender quase tudo.

O discurso, então, “de elevador” que, em dois minutos, explicita o porquê 
de precisarmos trazer a abordagem da complexidade para tentarmos 
mapear o mercado atualmente, depende, em parte, dessa sintonia: se 
quisermos compreender o contexto atual como gerador de resultados 
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complexos, tais como mudanças constantes, então deveríamos utilizar 
modelos capazes de reproduzir padrões similares de complexidade.

Olhando de forma comparada, essa lógica desafia o paradigma 
predominante de equilíbrio: por que alguém embasaria estratégias em 
domínios complexos a partir de modelos que pressupõem equilíbrio? O 
argumento coaduna com aquilo a que William Rand se refere como a 
crítica dita “luz ao pé do poste” de modelos econômicos neoclássicos: eles 
iluminam, mas não exatamente onde nós deveríamos estar investigando. 
Modelos de sistemas complexos representam lanternas a guiar-nos para 
novos locais no espaço de modelagem.

O argumento também se sustenta na interconexão entre ações 
mercadológicas. Áreas de concentração como marketing, publicidade, 
propaganda, design e inovação, acabam chocando-se umas com as 
outras pela falta de organização e entendimento do raciocínio em rede 
necessário atualmente.

De forma metafórica, as ações não podem ser armazenadas em silos. 
De forma matemática, parciais cruzadas diferentes de zero proliferam. 
Modelos de sistemas complexos podem sugerir que o marketing poderia 
criar vários tipos de resultados. O sucesso do marketing pode bem ter 
sido em dada situação boa sorte – como pegar um dado e sair um seis. 
Em vez de aplicar uma estratégia qualquer, um gestor de marketing do 
mundo moderno poderia realizar mais alguns experimentos para ver se, 
de fato, o resultado não foi apenas uma jogada de sorte.

Alternativamente, modelos de sistemas complexos podem demostrar 
que o marketing, embora muito bem-sucedido até pouco tempo atrás, 
estão produzindo inúmeros feedbacks negativos no longo prazo. Uma 
análise desses feedbacks, como William Rand sugere, nos proporciona 
uma compreensão mais profunda dos efeitos de uma dada estratégia.

Nota-se que esses feedbacks produzem efeitos não lineares que, em 
conjunto com a heterogeneidade típica da complexidade, podem tornar 
um modelo intratável do ponto de vista das técnicas de otimização ou 
teoria dos jogos. Durante décadas, essas restrições de tratabilidade 
limitaram a dimensionalidade e o realismo dos modelos. Os tomadores 
de decisão tinham de contar com modelos que pudessem resolver. Esses 
modelos não eram complexos.

Devido ao aumento no poder computacional e à introdução de novas 
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metodologias que são propostas neste livro – os modelos baseados em 
agentes –, a tratabilidade matemática tornou-se menos restritiva. Qualquer 
modelo que pode ser codificado como um programa de computador 
pode ser explorado. No entanto, devemos ser céticos, duvidar (ouso 
dizer, desdenhar), quando alguém afirma: “Eu tenho uma simulação que 
mostra (preenche o espaço em branco)”. Há vasto grupo de modelos mal 
construídos, codificados como “macarrão”, não validados, não verificáveis, 
não calibrados; com existência de número bem menor de modelos úteis. 

Os modelos resultantes podem incluir agentes que usem algoritmos de 
aprendizagem sofisticados ou podem contar com regras relativamente 
simples. Mas nenhum modelo vai nos dizer com certeza os efeitos do 
mercado, mas muitos modelos com diferentes níveis de detalhamento e 
domínios de interação nos darão uma melhor compreensão do conjunto de 
possibilidades e, consequentemente, garantirão estratégias mais robustas. 

Para ficar mais claro, sistemas complexos podem ser definidos de 
forma ampla e abraçar conceitos de diferentes campos da ciência, da 
física à biologia, à computação e às ciências sociais. O conceito central 
de sistemas complexos pressupõe sistemas dinâmicos, não lineares, que 
contêm grande número de interações entre as partes. Esses sistemas se 
modificam, de modo a aprenderem, evoluírem e adaptarem-se e geram 
comportamentos emergentes e não determinísticos. 

As definições de sistemas complexos são geralmente feitas em um 
dado contexto específico; entretanto, usualmente incorpora o seguinte 
conjunto de elementos.

Em primeiro lugar está a ideia forte de interação entre as partes, 
considerando as escalas e dando relevância espacial e temporal. Essas 
interações, por sua vez, levam a um sistema que não é redutível a suas 
partes. Ou seja, um sistema que não pode ser descrito apenas pelos 
atributos de suas partes componentes. Citando o clássico artigo de 
Anderson “Mais é diferente” ( 1972 p. 395): “Neste caso, podemos ver 
como o todo se torna não só mais do que, mas muito diferente da soma 
de suas partes”.

Em segundo lugar, a interação entre as partes pode levar à auto-
organização do sistema, sem a necessidade de controle central. Isto 
implica que as interações locais podem gerar comportamentos que 
emergem de baixo para cima. Esse conceito poderoso pode ser ilustrado 
para o leitor iniciante com o exemplo de voo de pássaros em formação. 
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Nenhum pássaro específico controla a direção e posição de todas as aves 
em voo. Cada pássaro só observa aqueles mais próximos e sincroniza 
seu voo com seus vizinhos imediatos. Como resultado, a partir das aves 
individuais (de baixo para cima), o voo coordenado emerge.

Um terceiro atributo a ressaltar é que os sistemas complexos podem 
experimentar feedback. Em sistemas complexos, as interações têm efeitos 
no tempo: ações, em um determinado momento, refletem-se sobre as 
possibilidades e limitações nos momentos seguintes. É por isso que os 
sistemas complexos são caracterizados como sistemas que aprendem, 
se adaptam e evoluem.

Todas essas características de sistemas complexos são úteis para o 
estudo do Branding Através da Gestão pela Inovação.  A relevância dessa 
perspectiva como sistemas complexos é que os métodos associados 
e metodologias disponíveis para o estudo de tais sistemas tornam-
se disponíveis para serem aplicados na construção de marcas fortes, 
contribuindo para melhorar a sua análise.

Essencialmente, isso significa que modelagem (de sistemas) e simulações 
podem ser usadas para investigar construção de marcas, pois simular 
significa modelar a ação e a interação entre os cidadãos, as empresas, as 
instituições e o ambiente.

Assim, a primeira questão a salientar é considerar de forma estrutural 
a não linearidade dos sistemas. De outra forma, sistemas não lineares 
são aqueles em que as saídas não são proporcionais às entradas. Não 
linearidade refere-se ainda à interação entre elementos que geram 
comportamentos emergentes. Além disso, o resultado do sistema 
pode não ser totalmente dedutível de forma analítica. Abordagens que 
incluem não linearidade têm sido usadas em aplicações da física (laser, 
supercondutores, dinâmica de fluidos), engenharia, biologia (ritmos 
biológicos, surtos de insetos, estudos genéticos), química e criptografia 
(Strogatz, 2014). Qualquer semelhança com o contexto mercadológico 
atual, não é coincidência. 

Desta forma, para ficar mais clara a aplicação dos conceitos de mercado 
sistêmico, em rede e complexo, vamos iniciar pela Revolução Industrial, 
que embora existam divergências em relação ao seu início, consideraremos 
neste livro que teve início em 1976, mas que não foi percebida de forma 
clara até 1830. 
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Imagem referência do Google para Revolução Industrial.

A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de 
manufatura. Esta transformação incluiu a transição de métodos de 
produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de 
novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior 
eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor e o 
desenvolvimento das máquinas-ferramentas, além da substituição da 
madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A revolução teve início 
na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa Ocidental 
e os Estados Unidos.

A Revolução Industrial é um divisor de águas na história e quase todos 
os aspectos da vida cotidiana da época foram influenciados de alguma 
forma por esse processo. A população começou a experimentar um 
crescimento sustentado sem precedentes históricos, com uma boa renda 
média. Nas palavras de Robert E. Lucas Jr., ganhador do Prêmio Nobel: 
“Pela primeira vez na história o padrão de vida das pessoas comuns 
começou a se submeter a um crescimento sustentado”.

 O PIB per capita manteve-se praticamente estável antes da Revolução 
Industrial e do surgimento da economia capitalista moderna. A revolução 
impulsionou uma era de forte crescimento econômico nas economias 
capitalistas e existe um consenso entre historiadores econômicos de que 
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o início da Revolução Industrial é o evento mais importante na história 
da humanidade desde a domesticação de animais e a agricultura até 
aquele momento. A Primeira Revolução Industrial evoluiu para a Segunda 
Revolução Industrial quando o progresso tecnológico e econômico ganhou 
força com a adoção crescente de barcos a vapor, navios, ferrovias, 
fabricação em larga escala de máquinas e o aumento do uso de fábricas 
que utilizavam a energia a vapor. 

Transição do artesanato para a manufatura.

Migração do campo para os grandes centros.

Fases da Revolução Industrial.
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Já a segunda fase da Revolução Industrial, caracteriza-se prioritariamente 
pela utilização da eletricidade para gerar produção em massa, enquanto 
a terceira fase utilizou a eletrônica e a tecnologia da informação para 
automatizar a produção. Por fim, a quarta fase da Revolução Industrial, é 
caracterizada pela fusão das tecnologias que estão eliminando fronteiras 
entre os ambientes físicos, digitais e biológicos até hoje.

Em suma, se a Revolução Industrial, que foi “apenas” uma única revolução, 
já mudou radicalmente a forma como a grande maioria das pessoas vivia 
naquela época e foi um período de transição para os novos processos 
da manufatura, imagine agora no qual estamos vivenciando três novas 
revoluções ao mesmo tempo e que por sua vez, ainda não aprendemos 
a raciocinar de forma consistente neste novo contexto. Serão detalhadas 
no capítulo seguinte quais são as três novas revoluções.

Na Revolução Industrial, o pensamento mercadológico era linear. Ou 
seja, via de regra, tratávamos sobre um único problema, que por sua 
vez tinha uma causa única e por consequência uma solução única. Ou 
seja, a solução era avaliada em termos do impacto diretamente sobre 
o problema. Fica claro então que não é uma questão de achar, é uma 
questão lógica. Com apenas dois neurônios já é possível perceber que as 
dinâmicas atuais do mundo moderno são radicalmente diferentes a esse 
modelo empregado durante a Revolução Industrial e que infelizmente 
ainda é utilizando em muitas empresas. O raciocínio linear não tem mais 
o alcance necessário para analisarmos de forma robusta o mercado 
atualmente e por isso, a necessidade de uma evolução para um modelo 
mental que suporte um raciocínio sistêmico e em rede.

Um exemplo claro de como essas novas dinâmicas esculhambam  
modelos consagrados é o  planejamento estratégico que, segundo 
Maximiano, (2006), é um processo de elaboração da estratégia, na qual 
se define a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, 
bem como os objetivos organizacionais, com a definição de estratégias 
alternativas, está em cheque atualmente. 

O famoso planejamento estratégico, que muito usei no passado, é uma 
série de técnicas que ganharam força na década de 1950. Ele serve, ou 
servia, para organizar os negócios e as empresas, integrar orçamento com 
os demais processos das organizações e para garantir que os planos e 
orçamentos fossem cumpridos. Em resumo, o planejamento estratégico, 
como essência, serve para desenvolver planos de vendas, que por sua 
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vez criam planos de produção e por consequência constroem planos de 
suprimentos, onde ao final, resultam em um budget (orçamento).

Na forma como foi concebido e é comumente aplicado, o planejamento 
estratégico não estimula a inovação, pois cria instrumentos de controle 
e padronização excessivos para a realidade do mundo moderno, uma 
vez que ele orienta para que todas as áreas sigam uma única linha. S 
o planejamento estratégico preconiza um certo engessamento,  por 
consequência e de maneira lógica, acaba se tornando um gatilho contra 
a inovação. Pois uma das primeiras regras da inovação é permitir o erro 
incentivando o “fazer diferente” e as dinâmicas do planejamento estratégico 
na prática, acabam não permitindo este “fazer diferente” em função dos 
inúmeros processos de controle.

Um exemplo claro disso, são os modelos de participação sobre os lucros 
das empresas. Os famosos “PPR” (Plano de participação sobre os resultados). 
Sabemos que para se receber o PPR, via de regra, os funcionários das 
empresas precisam atingir metas e  indicadores. Sim, funcionários, pois 
o conceito de “colaboradores” é coisa de gente que gosta de dar nomes 
bonitos, mas que na prática não “encosta a barriga no balcão” para saber 
de fato como é a vida real. No mundo capitalista em que vivemos, não se 
colabora, e sim se trabalha para ganhar dinheiro e ter satisfação profissional 
e pessoal. Por isso sempre me refiro como funcionários em relação aos ditos 
“colaboradores” dos livros utópicos de RH.

Voltando à questão do PPR, para que os funcionários recebam as suas 
recompensas financeiras, eles precisam atingir as suas metas e seus 
indicadores. Entretanto, se para alcançar estes objetivos, não se pode errar, 
muito provavelmente os funcionários não arriscarão. Se não se arriscarão, 
dificilmente desenvolverão projetos de inovação. Lembrando novamente 
que um dos conceitos mais básicos de uma gestão voltada à inovação é 
a permissão ao erro, desde que obviamente seja controlado e planejado. 
Diante desse cenário, fica claro que, por mais que no passado, e em 
alguns poucos casos atualmente, conceitos vencedores tenham gerado 
grandes resultados, funcionando muito bem para a criação de grandes 
corporações, precisamos ter em mente que não existe mais “receita de 
bolo” para nada. Não existe mais nenhum modelo mercadológico no 
contexto sistêmico em que estamos atuando que funcione para todas as 
situações, como funcionava quando estávamos no modelo mercadológico 
com raciocínio linear. Inclusive uma das aulas que mais gosto de dar 
nos MBAs, é quando peço para os alunos trazerem qualquer literatura 



65

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

que eles acreditam que tenham modelos mercadológicos infalíveis e, em 
menos de um minuto, é possível destruí-los com lógica e situações do 
cotidiano de várias empresas. 

Não sou contra o planejamento estratégico. Obviamente precisamos 
planejar onde queremos chegar. O meu objetivo com é propor uma 
mudança de modelo mental para analisar de formas diferentes e mais 
evoluídas em relação aos tradicionais modelos mercadológicos. O 
objetivo é demonstrar de forma clara e lógica que não existe mais como 
planejar estratégias que funcionem por anos. Ou seja, aqueles velhos 
planejamentos estratégicos que projetava como a empresa deveria estar 
em cinco ou dez anos passou a ser utopia. O que precisamos hoje é de 
novos instrumentos que nos possibilitem tomar decisões em tempo real 
e, se o contexto tiver que ser alterado pelas demandas de marcado, não 
podemos ficar presos. 

O ponto em relação ao planejamento estratégico atualmente é que ele 
se tornou muito mais “plano” do que “estratégia” e o foco passou a estar 
muito mais na rotina e no plano e não na concepção.

Desta forma repito, não é que devamos abandonar o Planejamento 
Estratégico. O que necessitamos fazer é estarmos abertos a modelos 
mercadológicos sistêmicos que permitam não só o desenvolvimento 
de estratégias deliberadas (planejadas), como ao mesmo tempo, o 
desenvolvimento simultâneo de estratégias emergentes (não planejadas). 
Ou seja, dentro de um contexto complexo, não podemos viver somente no 
mundo vermelho (imagem 3) que é o mundo das estratégias deliberadas 
e, por outro lado, não podemos atuar exclusivamente no mundo azul 
(imagem 3) das estratégias emergentes. O mundo moderno com raciocínio 
sistêmico é o mundo das múltiplas variáveis que geram constantemente 
mudanças e oportunidades. Precisamos entender que o mundo real é 
o mundo da eficiência e da inovação e, por esta razão, não podemos 
mais ficar apegados a somente um ou a poucos modelos. Precisamos 
de um modelo sistêmico e em rede de acordo com cada contexto e 
com a realidade peculiar de cada empresa. Ou seja, precisamos de um 
modelo que aceite as incertezas do contexto mercadológico atual, de 
forma que seja possível um gerenciamento eficaz a partir de novas e 
repentinas variáveis e que não  engesse a empresa para oportunidades 
de alavancagem que surjam no decorrer da execução dos planejamentos.
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Para iniciarmos o raciocínio deste novo mundo real que é o mundo da 
eficiência e da inovação, precisamos ter clara algumas novas visões.

A primeira é uma visão mais ampla do que a grande maioria das 
empresas possue hoje, no qual apenas trabalham seus clientes e 
fornecedores. Não adianta sabermos somente o que os nossos clientes 
e os nossos fornecedores desejam. Precisamos saber também o que os 
clientes dos nossos clientes e os fornecedores dos nossos fornecedores 
precisam para se satisfazerem. Ou seja, tornou-se imprescindível 
mapearmos de forma sistêmica toda a cadeia produtiva que envolve o 
nosso negócio para que possamos desenvolver estratégias “além dos 
muros” da nossa empresa e sermos mais eficazes em nossas estratégias, 
táticas e operações, tudo isso é claro, dentro de um contexto global. 
Precisamos mapear como construiremos vantagem competitiva para o 
nosso negócio fazendo com que cada etapa do encadeamento produtivo 
tenha rentabilidade satisfatória. Isso envolve aproximação de todos os 
atores onde um ajuda o outro como uma plataforma mercadológica única 
entre o início do encadeamento até o consumidor final, independente de 
onde você esteja na cadeia produtiva.

Imagem 3 - Elaborada pelo autor.

Imagem 4 – Encadeamento Produtivo - Elaborada pelo autor.
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Já a segunda visão, como já foi mencionada inúmeras vezes 
anteriormente, é uma visão mais sistêmica. Não podemos mais gerenciar 
de forma separada os mundos organizacionais das empresas. Os mundos 
organizacionais do caixa, das pessoas e dos processos precisam andar 
juntos e de forma absolutamente integrada para que os pontos de 
alavancagem e oportunidades sejam detectados mais rapidamente em um 
sistema interligado. Isso permitirá que os projetos possam ser executados 
com mais agilidade e principalmente antes dos seus concorrentes, bem 
como de maneira mais eficaz e sustentável.

A terceira e não menos importante é a visão de inovação. Significa 
que precisamos implantar em nossas empresas uma gestão voltada para 
a inovação. Nos capítulos a seguir, este tema será bem mais aprofundado, 
entretanto, é importante termos em mente que os níveis de inovação no 
Brasil estão abaixo da mediocridade. Para que vocês possam ter uma 
ideia preliminar, já apliquei mais de mil Assessment da Inovação, que é 
uma sondagem concebida pela Innoscience, em empresas de todos os 
tamanhos dos meus alunos de MBA e os resultados médios obtidos são 
constrangedores. Neste Assessment da Inovação, a gestão voltada para 
a inovação é analisada sobre oito aspectos em um range de avaliação que 
vai de 1 até 9, sendo 9 quando possui incidência máxima daquela prática 
avaliada e 1 quando tem incidência mínima ou nula. E o resultado médio 
desta sondagem em mais de mil empresas, foi que nenhum dos oito pilares 
obteve nota superior a 4. Nesse Assessment da Inovação a empresa 
é avaliada em como está a gestão voltada para a inovação pelo ponto 
de vista das lideranças com visão de inovação, das estratégias alusivas 
as projetos de inovação, dos relacionamentos para desenvolvimento 
de inovações, da cultura da empresa para inovar, das capacidades das 
pessoas para inovar, das estruturas disponíveis para ter um ambiente 
voltado para a inovação, dos métodos para concepção de inovação e de 
verbas disponíveis para projetos de inovação.
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E por fim, a quarta é uma visão mais participativa no qual não podemos 
fechar os olhos para os choques entre gerações. Daqui para frente teremos 
pelo menos cinco gerações atuando concomitantemente nas organizações 
e precisaremos administrar choques entre estas gerações em prol de 
um bem maior. Não podemos mais usar a desculpa de que o pessoal 
das gerações X, Y ou Z são difíceis e que não tem comprometimento. O 
que precisamos fazer é identificar o que cada geração tem de melhor e 
fazermos todos atuarem em conjunto e da melhor forma possível, focados 
em resultados positivos para a empresa.

No capítulo seguinte, serão apresentados os novos contextos em que 
estamos inseridos para que fique mais fácil o entendimento de como 
precisamos atuar neste novo mundo.

Imagem 5 – Assessment da Inovação (Innoscience) - Elaborado pelo autor.
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4. AS NOVAS REVOLUÇÕES_

 Para que fique mais fácil o entendimento do porque inúmeras 
estratégias mercadológicas que funcionavam muito bem até pouco tempo 
atrás perderam força e eficácia, precisamos ter em mente onde e como 
estamos jogando este novo jogo de negócios atualmente. 

A Revolução Industrial, que foi uma única, mudou quase todos os 
aspectos da vida humana no mundo inteiro, imagine agora que estamos 
vivendo três novas revoluções e exatamente ao mesmo tempo. Além disso, 
ainda não conseguimos compreender corretamente e de forma coletiva 
como elas funcionam embora impactem em praticamente todas as novas 
dinâmicas do mundo moderno.

Enquanto a Revolução Industrial impactou radicalmente as dinâmicas 
do mundo naquela época somente com a grande migração do campo 
para as cidades, com a transformação do artesanato para a manufatura, 
que tal agora três novas revoluções, nos aspectos tecnológicos, sociais 
e da informação? Pois é... muito poucas pessoas no mundo e, por 
consequência, muito poucas empresas, já entenderam como funcionam 
as dinâmicas de mercado neste novo contexto. 

Desta forma, se você entender o que apresentaremos nas páginas 
seguintes em relação a como se posicionar de forma competitiva neste 
novo cenário, suas chances de prosperar aumentarão bastante. Todavia, é 
importante ressaltar que via de regra, a cultura das empresas “engole” as 
estratégias no café da manhã se você não tiver estratégias consistentes. 
Ou seja, não adianta de nada entender o funcionamento dessas três nova 
dinâmicas e deixar-se entregar por culturas retrógradas.
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Diante do novo cenário, precisamos ter em mente que o sistema 
mercadológico em que estamos inseridos tornou-se extremamente 
complexo para quem não tem os instrumentos corretos de análise e 
gestão como na grande maioria das empresas. 

Estamos em uma era no qual a Revolução Tecnológica, a Revolução Social 
e a Revolução da Informação atuando de forma paralela, acarretaram em 
uma complexidade gigantesca dos pilares estratégicos no que tange ao 
planejamento das estratégias empresariais, da criação de propósitos para 
negócios, do desenvolvimento de estruturas organizacionais, da adaptação 
de processos, da integração de sistemas e da gestão de pessoas.

Imagem 6 – As três novas revoluções - Elaborada pelo autor.

Imagem 7 – Complexidade nos Pilares Estratégicos - Elaborada pelo autor.
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Para que seja mais fácil o entendimento de como estamos hoje, podemos 
fazer uma analogia com o momento de quando foram criados os primeiros 
comerciais de TV. Naquela época, vários comerciais de TV foram criados, 
mas com a lógica e com o raciocínio dos comerciais de rádio. Ou seja, 
eles eram criados somente com locução, mas a imagem ainda continuava 
estática e somente exibindo o logotipo do produto. Como consequência, 
o potencial real da TV, que é o movimento, não era aproveitado até 
entenderem a lógica da televisão.

As três novas revoluções juntas alteraram completamente o padrão de 
interação entre nós. Durante praticamente todo o período da Revolução 
Industrial, os processos de gestão e de relacionamento com o mercado 
eram centralizados. Apenas na terceira e na quarta fase da Revolução 
Industrial, ocorreu um início de descentralização dos sistemas de gestão e 
das estratégias de Go to Market. Entretanto, com a chegada da Revolução 
Tecnológica, Social e da Informação, todas as interações mercadológicas 
passaram a ser em rede e de forma absolutamente integrada. Se um ponto 
da rede mercadológica for alterado atualmente, é muito provável que 
todos os demais pontos da rede também sejam alterados, sem, inclusive, 
termos  capacidade de perceber. É em função desta nova dinâmica, que 
precisamos buscar formas, ferramentas, instrumentos e métodos para 
enxergarmos além dos “muros”.

Imagem 8 – Modelos de Gestão - Elaborada pelo autor.

Este cenário faz com que praticamente todas as fórmulas, ou “receitas 
de bolo” que estão nos livros de marketing e gestão, estejam erradas ou 
obsoletas em função da nova dinâmica do sistema mercadológico em 
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que estamos inseridos. Ou seja, parafraseando o grande Albert Einstein, 
“continuar a fazer as coisas como sempre foram feitas e esperar que os 
resultados sejam significativamente diferentes, é uma boa definição para 
insanidade”. Eu particularmente adoro quando escuto um gestor ou um 
concorrente meu dizer: “Se eu sempre fiz assim e deu certo, vou continuar 
fazendo deste jeito, pois em time que está ganhando, não se mexe”. A 
partir deste momento deixo de me preocupar e de respeitá-lo, uma vez 
que esse depoimento formaliza a sua morte anunciada. 

Esse pensamento retrógrado é tão medíocre, que o próprio Heráclito, 
que é o Pai da Dialética, já dizia quinhentos anos antes de Cristo que 
“a única constante na vida é a mudança”. Então, se há mais de dois 
mil e quinhentos anos já havia entendimento de que nada pode ser 
considerado como “imexível”, não faz mais sentido algum, face às novas 
dinâmicas do mundo moderno, ter ainda o pensamento raso de que o que 
dava certo no passado continuará dando. Até pode ser que em alguns 
raríssimos casos, e por pouco tempo, ainda funcione, mas afirmo de forma 
categórica que, quem não abrir o seu mindset para as regras do novo 
mundo, não sobreviverá e nem saberá quando morreu. Ficará zumbizando 
na esgotosfera dos mortos vivos das empresas lineares como um ser 
defecante que só come e faz cocô. 

Desta forma, precisamos ter em mente o que o doutor em letras, leis 
e ciência Alvin Toffler prega: “Os analfabetos do século XXI não serão 
aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem 
aprender, desaprender e reaprender”.

O novo contexto mercadológico traz à tona inúmeros novos “por quês”. 
Precisamos ter claramente entendido antes de qualquer passo, de que 
forma e com que métodos e ferramentas avaliamos todos os processos 
dos nossos negócios atualmente. Faça uma pequena reflexão: você tem 
de forma clara, hoje, o quê, exatamente, o seu cliente compra de você; 
por que ele compra de você,; quando ele compra de você; onde e quais 
são as ocasiões em que ele compra algo de você; e com qual a frequência  
ele compra e consome o que você vende para ele?

Para responder com base nas novas dinâmicas do mundo moderno, é 
de suma importância ter a consciência de que precisamos mudar o nosso 
modelo mental. Pois as tomadas de decisão do novo mundo dependem 
do modelo mental utilizado para podermos empregar o raciocínio 
mercadológico.
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Tudo o que vemos não é realidade, mas sim um modelo do que 
achamos que é realidade, pois não enxergamos com os olhos e sim com 
o córtex visual. Isso faz com que tudo dependa dos nossos referenciais, 
das experiências vividas, do capital cultural e do capital intelectual. Se 
tivermos conhecimento somente de uma perspectiva, como teremos a 
certeza de qual perspectiva é a mais relevante para cada situação? Sem 
esse entendimento associado à compreensão o das novas dinâmicas 
do mundo moderno, dificilmente conseguiremos construir marcas e 
estratégias eficazes.

Isso tudo faz com que emerja uma nova área de concentração 
mercadológica independentemente de ser marketing ou qualquer outra a 
nomenclatura, pois não fico preso a conceitos! O importante é entendermos 
o raciocínio que será proposto a seguir.

Para que seja possível construir estratégias mercadológicas consistentes 
e marcas eficazes, é necessário buscar auxílio em várias outras áreas de 
concentração. Somente o marketing não tem mais força para resolver 
sozinho os problemas e as demandas do mundo moderno de forma 
inovadora e eficaz. A metodologia que testei exaustivamente e desenvolvi 
nos últimos sete anos, possui ferramentas de marketing, mas também 
de antropologia, biologia, engenharia de produção e elétrica, filosofia, 
psicologia, matemática e TI. Tudo isso dentro de um raciocínio e uma 
perspectiva de design estratégico.

O design estratégico, assim como o pensamento sistêmico, apresenta 
visão aberta, holística e organizada.  A forma estruturada, regular e 
integradora de conceitos, adotada pelo design estratégico, proporciona 
uma importante perspectiva de interpretação da realidade complexa, e 
é essencial para manipular e modificar esta realidade, transformando 
modelos intrincados em modelos simples.

Ao conceber a complexidade como parte do mundo e, portanto aceitá-la, 
cria-se estreita associação com o design como raciocínio mercadológico, 
pois o pensamento complexo marca presença em atividades de suas 
subáreas, nos problemas de design e processos (metodologia projetual), 
nas discussões (teoria e definições do design), no projeto dos artefatos 
(configuração dos objetos), entre outros tipos de projetos de processos 
e serviços.

Tudo isso é o “Marketing Next Level” que eu chamo particularmente de 
Marketing de Alta Performance. Ou seja, é o marketing, como área de 
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concentração, suportado por uma espécie de engenharia de marketing, 
que se utiliza de vários conhecimentos científicos, econômicos, sociais 
e práticos com o intuito de inovar e melhorar estruturas, sistemas e 
processos. 

Nos processos de aperfeiçoamento, a engenharia de marketing pela 
perspectiva do design estratégico conjuga vários conhecimentos 
especializados para viabilizar as utilidades, tendo em conta a sociedade, 
a técnica, a economia e o meio ambiente. Além disso, engloba uma série 
de ramos mais especializados, cada qual com ênfase específica em 
determinados campos de aplicação e em certos tipos de tecnologia.

Entendendo esse contexto, estamos prontos e preparados para dar início 
ao raciocínio que será utilizado na aplicação do método que desenvolvi, 
com o objetivo de construir estratégias e marcas inovadoras. 

Segundo David A. Aaker, professor da Universidade da Califórnia, em 
Berkeley, somos impactados diariamente nos grandes centros, desde que 
acordamos até o momento de dormir, em média, por cerca de 3.225 
estímulos de comunicação a um custo de US$ 244 bilhões para os 
anunciantes. Então, a questão é: o que é necessário fazer para que os 
nossos estímulos de comunicação sejam mais relevantes do que todos os 
demais 3.225 dos nossos concorrentes? 

A era atual é a do choice overload (saturação do poder de escolha) em 
um mundo com information overload (saturação de informação). Em um 
passado recente, quando íamos comprar pão integral, por exemplo, havia 
cerca de três a cinco marcas para escolha, quantidades estas que fazem 
parte do espectro de seleção natural e consciente do ser humano. Entretanto, 
em qualquer grande rede supermercadista, existem mais de trinta opções 
atualmente. Como fazer então para que a nossa marca seja preferida?

Tal exemplo simples demonstra que o tipo de marketing que está 
manifesto em inúmeros livros e é aplicado na maioria das empresas ficou 
raso e não consegue mais resolver muitos dos problemas mercadológicos 
do mundo moderno Quanto às marcas, parece que seu papel é o de 
apenas apresentar para seus consumidores benefícios e preços...

Se sintetizarmos o a função do marketing em suas principais 
especialidades, chegaremos a duas variáveis. Um delas é apresentar algo 
da melhor forma possível e a outra é falar algo da melhor forma possível. 
Absolutamente todas as ferramentas de marketing são utilizadas para 
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que estas duas funções sejam bem realizadas. Entretanto, existe um 
ponto fundamental a ser reiterado: mesmo que a fala utilizada e o modo 
de demonstrar sejam excelentes, com os mais de três mil estímulos de 
comunicação à disposição dos consumidores diariamente, é muito, muito, 
muito provável que o consumidor esqueça e não assimile determinado 
estímulo somente utilizando as ferramentas de marketing tradicionais.

Entretanto, se o consumidor sentir-se bem, de alguma forma, com 
a abordagem usada no oferecimento de algum produto, aumenta a 
probabilidade dele lembrar deste estímulo específico entre os milhares 
existentes, embora não exista absolutamente nada que garanta sucesso 
em algum estímulo projetado para ser usado entre emissor e receptor. 
Diante deste cenário, é necessário criar uma “relação de prazer” entre 
marca e consumidor, mas como isso é possível? 

Existe basicamente duas formas de uma mensagem ou estímulo ir do 
consciente para o subconsciente no “sujeito pós-moderno”. Na prática, 
isso significa fazer com que a mensagem seja relevante para o consumidor 
e o convença a pagar pelo seu produto ou serviço mediante alguns tipos 
de convencimentos por meio de repetição e de impactos emocionais. Será 
ainda melhor se esses mecanismos façam com que ele não se incomode 
com o preço, e é aí que entra a inovação.

Contudo, antes de entrarmos no mundo da inovação, convido-os a fazer 
três reflexões básicas:

(a) O que o seu cliente ou consumidor receberá de sua 
empresa além do que ele comprou e foi percebido com 
valor? Isso porque obviamente ninguém mais troca 
dinheiro simplesmente por um produto ou por serviços. 
Os consumidores querem muito mais... Querem status, 
confiança, múltiplas funcionalidades entre inúmeras 
outras coisas. (b) Qual é a relação de troca envolvida 
neste processo? Se ele pagar por algo e concluir que está 
recebendo mais do que pagou, você está começando bem. 
Na prática, você obtém a satisfação do seu consumidor 
quando o resultado que você entrega é maior que a 
expectativa que ele tinha no momento da compra.

1.
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No momento em que o seu consumidor adquiriu de você um 
produto ou serviço, houve algum aprendizado? Você deixou 
algum legado na vida do seu consumidor? Lembre-se: se 
você se conectar emocionalmente com seu consumidor, as 
suas chances de ser lembrado aumentarão bastante.

O relacionamento com seu consumidor termina ou inicia após 
a compra do seu produto ou serviço? Diante das inúmeras 
dificuldades mercadológicas existentes hoje, não podemos 
em hipótese alguma deixar o consumidor “escapar” depois 
que ele realiza a compra. Precisamos entrar com tudo 
nessa relação partir do primeiro contato que ele fizer, pois 
será necessário conhecer e compreender todos os seus 
comportamentos de consumo e evitarmos ao máximo uma 
brecha para ele comprar de nossos concorrentes. É aí que 
entra o BIG DATA, o SMALL DATA, os sistemas cognitivos 
e a inteligência artificial. Fique atento, pois todos estes 
conceitos serão abordados de forma mais profunda nos 
capítulos seguintes.

2.

3.

Você pode estar pensando ao fim desta última abordagem: Eu já sei 
de tudo isso! Ótimo, melhor ainda! Mas apenas para exemplificar para 
quem não tem total conhecimento sobre o tema, trago o exemplo de uma 
empresa que pratica tudo que tratamos até aqui de forma perfeita. É a 
Starbucks.
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Imagem 9 – Modelos de atuação mercadológica Starbucks - 
Elaborado pelo autor.

O Starbucks avalia primeiramente as necessidades e os desejos inerentes 
a cada ocasião de consumo dos seus consumidores, lembrando que 
necessidades e desejos não são a mesma coisa. As necessidades são 
inerentes aos seres humanos, ou seja, são questões físicas. Enquanto 
os desejos são desdobramentos das necessidades. Não podemos criar 
necessidades, mas podemos projetar algo que desperte desejo nas pessoas. 

Desdobrando o case Starbucks -> Por exemplo, você tem necessidade 
de se alimentar. Essa necessidade pode lhe gerar desejo de comer pizza; 
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ou, ainda, você tem necessidade de se hidratar. Essa necessidade de 
hidratação pode lhe gerar o desejo de tomar água, ou cerveja, ou suco, 
ou qualquer outro líquido que lhe provoque estímulo para saciar a sede. 
Então, é a partir desse tipo de reflexão que o marketing da Starbucks 
cria soluções para essas necessidades diárias, avaliando se é ao mesmo 
tempo útil (utilizável), desejável e relevante. Se não for útil, desejável e 
relevante ao mesmo, eles abortam a solução, uma vez que entendem 
ser necessária para o sucesso de um projeto a entrega simultânea das 
três variáveis. Na sequência, eles avaliam se a solução é tecnicamente 
possível de ser realizada, bem como se atende as perspectivas do Human 
Centered Design, que avalia se o produto ou serviço, independentemente 
da tecnologia embarcada, poderá virar hábito e de fácil entendimento 
para os usuários. Por fim, há a análise de rentabilidade e retorno sobre 
o investimento. Embora pareça óbvio, muitas empresas não fazem isso e 
lançam produtos e serviços no “oba-oba” e depois não entendem porque 
quebram. Estes ficam somente nos deslumbres de terem lançado algo 
por meio de uma Startup. 

Por fim, à medida que a Starbucks aplica estas técnicas, a empresa 
ganha 50.000% em incremento de valor entre o produto base, que é o 
café, e o produto final deles que é uma experiência.

Imagem 10 – Construção de valor de commoditie até 
experiência - Elaborada pelo autor.

Até este ponto, qual é o aprendizado relevante? É necessário um modelo 
que funcione independente do que acontecer. OK, mas como alcançar 
essa funcionalidade?
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Imagem 11 – Campo de Batalha.

Eu particularmente me inspiro nos conceitos estratégicos das guerras. 
Em batalhas, os envolvidos têm missões e a obrigação de cumpri-las, 
independente do que acontecer. Logo, se você estiver em uma batalha, 
mesmo que todos os soldados do seu batalhão morram, mesmo que você 
perca toda e qualquer comunicação com sua base e fique sozinho sem 
munição alguma, você precisa ir até o fim para cumprir a sua missão. 
No mundo moderno dos negócios é produtivo agir da mesma forma. Ou 
seja, é imprescindível contar com um modelo mercadológico que funcione 
independente do que acontecer. 

A forma que utilizo parte de um conceito da engenharia denominado 
resiliência da rede, que é a capacidade de manter níveis aceitáveis de 
operação de um sistema mercadológico frente a anomalias, e também a 
capacidade de voltar um sistema mercadológico ao seu estado natural de 
eficácia, principalmente após alguma situação crítica e fora do comum. A 
ferramenta que uso para obter isso também advém da engenharia, que são 
os sistemas de retroação e controle, e é por eles que faço as avaliações 
de como sinto as variações de parâmetros do mercado e também controlo 
as respostas breves e temporárias que ocorrem diariamente no mundo 
dos negócios. 

Pelo controle é possível ajustar o valor de determinada variável de um 
sistema mercadológico para que se iguale a um valor de referência, ou seja, 
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daquele que funciona na realidade. Pela retroação, a variável controlada é 
medida, e seu valor é utilizado no controle.

Para simplificar tais apreciações que aprofundo nos cursos de educação 
executiva e nas aulas de MBA que ministro, cito outro conceito da 
engenharia que uso, a transformada de Laplace. As propriedades desta 
transformada são úteis para a análise de sistemas dinâmicos que dominam 
o mercado atualmente. Por meio da lógica da transformada de Laplace 
é possível alterar os logaritmos de análise do sistema mercadológico em 
análise transformando multiplicação em adição. Ela possibilita resolver 
de forma simples problemas complexos de mercado, e permite encontrar 
soluções estratégicas descomplicadas, rápidas e mais eficazes de serem 
implantadas. 

Imagem 12 – Transformada de Laplace.

Usando a transformada, é possível criar projetos bem mais assertivos 
como fazem os alemães, os americanos e os sul-coreanos e evoluir de 
forma abismal em relação ao que é praticado atualmente no Brasil na 
maioria das empresas.

Imagem 13 – Processo de Projeto na Alemanha, Estados Unidos e Coréia do Sul - Elaborada pelo autor.

Imagem 14 – Processo de Projeto na maioria dos projetos no Brasil - Elaborada pelo autor.
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Imagem 15 – Adaptação do Processo de Projeto alemão na maioria das empresas no Brasil - 
Elaborada pelo autor.

Para finalizar este capítulo sugiro um warm up do processo de projeto 
por meio da lógica do TESTE AB, que é um método fácil e para iniciantes 
de comparar diferentes variáveis e testá-las para verificar qual tem a 
melhor eficácia mediante análises de variação e controle. Este modelo 
é bastante utilizado pela Disney, que testa ¾ das variáveis e corrige as 
falhas em tempo real todos os dias de modo praticamente imperceptível. 
A organização está em evolução constante para oferecer experiências 
positivas e de extremo impacto.

PREMISSAS

Variação: Uma vez que você não pode supor que a versão 
“controle” de seu projeto é 100% perfeita, é preciso criar 
uma variação para confrontar o controle.

Controle: Essas usualmente são as variáveis possíveis de 
verificar (enxergar).

I.

II.
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5. INOVAÇÃO NA PRÁTICA_

 Vou fazer uma pergunta muito simples, e excelente para que você 
faça uma autoavaliação sobre seu negócio ser competitivo suficiente para 
continuar existindo de forma relevante nos próximos anos.

“SE O MEU CLIENTE NÃO PUDER COMPRAR DE MIM, ELE PODE 
COMPRAR DO MEU CONCORRENTE?”

Se a resposta for “sim”, você tem sérios problemas, pois significa que seu 
produto e/ou serviço não tem a vantagem competitiva suficiente para deixar seus 
clientes e consumidores “reféns” da sua marca, empresa, produto e serviço. 

Mesmo que Michel Porter enfatize que as “5 Forças de Porter” lançadas em 
1979 sejam dele, quando na realidade são uma adaptação das Estratégias 
de Competição de Sloan, Chandler e Ansoff criadas anteriormente, Porter 
formulou um conceito que creio ser bem oportuno para responder a pergunta 
acima. À medida que uma empresa consegue fazer do seu negócio um 
monopólio, pelo menos por certo tempo, estará neste período enquadrada 
nas cinco forças competitivas detalhadas a seguir.

Embora não seja novidade para a maioria das pessoas que está lendo 
este livro, o modelo das cinco forças competitivas destina-se à análise de 
competição entre as empresas, e essas forças devem ser pormenorizadas 
pelos empresários, para que os mesmos possam desenvolver estratégias 
extremamente eficazes. É importante salientar que a criação de uma 
estratégia eficaz vale para qualquer tipo de organização, independente 
do tamanho, segmento ou tempo de existência no mercado. As cinco 
forças possuem uma lógica muito simples, mas exige visão abrangente do 
negócio – o gestor precisa ser capaz de entender o ambiente competitivo 
para planejar ações e estratégias futuras.
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COMPETITIVIDADE DA CONCORRÊNCIA:
É um dos pontos mais importantes da análise, pois trata da 
agressividade que os concorrentes diretos exercem. Essa 
força é considerada como a mais significativa dentre todas 
as cinco, que é conhecer os pontos fortes de empresas 
que vendem produto similar, ou que participam do mesmo 
segmento. Os principais fatores a serem analisados são o 
número de concorrentes, a diversidade dos mesmos e os 
pontos de contato que utilizam. 

1.



86

Isso ocorre nas disputas por posições táticas que envolvem preços, 
ações de comunicação e pontos de contato, introdução de novos produtos, 
melhora nos programas de distribuição, entre outros fatores.

RISCO DE NOVOS ENTRANTES:
Este ponto estabelece novas condições no mercado, já que 
a ameaça de um novo concorrente depende da existência de 
barreiras de entrada, como também da reação das empresas 
que já participam do mercado. Basicamente, essas barreiras 
são os fatores que atrapalham o aparecimento de novas 
empresas para concorrerem em um determinado setor. 
Entre as principais barreiras comumente analisadas temos 
a economia de escala, o capital necessário e a dificuldade 
de acesso aos canais de distribuição. Todavia, precisamos 
ter em mente que tudo isso pode ir por “água abaixo” se 
alguém identificar formas de criar uma ruptura no status 
quo a partir da lógica das empresas exponenciais, bem 
como utilizando a “inovação” como driver de alavancagem 
para um novo raciocínio mercadológico.

2.

a) Economia de Escala: Está relacionado à produção 
da concorrência, que pode reduzir os custos e o valor do 
produto e com isso adquirir competitividade em relação 
a uma empresa iniciante no mercado. A economia de 
escala é aquela que organiza o método produtivo de 
maneira que se atinja a máxima utilização dos recursos 
produtivos envolvidos no processo, visando baixos 
custos de produção e o incremento dos bens de serviços. 

b) Capital Necessário: Refere-se ao capital de 
giro limitado que uma empresa estreante possui em 
comparação com uma líder no segmento, ou uma 
empresa já estabelecida no mercado. A capacidade 
financeira de uma empresa já estabelecida no mercado 
é, usualmente, muito maior do que a de uma que esteja 
iniciando suas atividades, o que faz com que a segunda 
seja mais passível de incertezas na condução dos 
negócios em comparação com a primeira.
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c) Canais de Distribuição: Se os canais forem 
limitados em determinado segmento, as empresas que 
iniciarem atividades no mesmo terão chances reduzidas 
de ganhar espaço. É válido ressaltar que a estrutura de 
distribuição deve ser adotada de forma mais racional 
possível, pois os custos precisam ser compatíveis com 
a necessidade de cobrir o mercado e, ao mesmo tempo, 
obter o retorno adequado sobre o investimento realizado 
no menor espaço de tempo possível.
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Estabelece novas condições no mercado, uma vez que a ameaça de 
um novo concorrente depende da presença de barreiras e da reação de 
empresas que já estão inseridas no mercado. Neste contexto, a ameaça é 
alta quando a economia de escala é baixa, o capital necessário é baixo, a 
diferenciação de produtos é pequena, entre outros.

PODER DOS COMPRADORES (clientes):
É a capacidade de barganha do cliente em relação às 
empresas de determinado mercado. Esta força tem a ver 
com o poder de decisão dos compradores, principalmente 
quanto ao preço e à qualidade do produto ou serviço 
ofertado. Os compradores podem forçar o preço do produto 
ou do serviço para baixo, ou demandar uma qualidade maior 
do que a atual. Esta força está relacionada com o poder de 
decisão dos clientes. No entanto, é válido ressaltar que o 
poder de barganha também possui relação com os atributos 
dos produtos e serviços ofertados pela empresa.

3.
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Os clientes influenciam o mercado ao forçar o preço para baixo, pois 
esta prática irá demandar mais qualidade ou mais serviços. Devido a isso, 
os compradores conseguem ter a capacidade de acirrar a concorrência 
dentro de um mercado específico.

O “poder dos compradores” fomenta a concluir que, quando as forças 
são grandes dentro de um mercado analisado, este se torna menos 
atrativo e lucrativo; porém, quando as forças não são tão intensas, o 
mercado vislumbrado é mais lucrativo e atrativo.

PODER DOS FORNECEDORES:
Segue a mesma ótica do poder anterior, pois é semelhante 
às barganhas dos clientes. No entanto, aqui o foco está nos 
fornecedores de insumos e serviços para a empresa. Os 
fornecedores barganham quando ameaçam aumentar os 
preços ou diminuir a quantidade dos produtos requisitados. 
Se o setor tiver poucos fornecedores e o grau de 
diferenciação dos insumos for baixo, o poder de barganha 
aumenta principalmente se estiver em jogo monopólio ou 
fornecimento exclusivo.

4.
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Eles fornecem um poder de barganha sobre os participantes do mercado 
quando ameaçam aumentar os preços ou diminuir a qualidade dos produtos. 
O poder de barganha dos fornecedores é alto quando a disponibilidade dos 
produtos substitutivos é baixa, os custos de troca do comprador são altos, 
a importância do comprador para o fornecedor é baixa, entre outros.

AMEAÇA DE SUBSTITUTOS:
Essas ameaças são representadas pelos bens e serviços que 
possuem uma finalidade semelhante aos seus, ou atendem 

5.
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os mesmos desejos e as mesmas necessidades. No geral, 
não são os mesmos produtos ou serviços, mas podem 
atender os mesmos desejos e as mesmas necessidades. 
Logo, é prudente avaliar produtos ou serviços deste tipo, 
uma vez que sua competitividade é limitada.

Se os produtos ou serviços conseguem firmar um ganho na relação custo/
benefício, quando comparados aos produtos já estabelecidos, eles podem 
representar uma grande ameaça ao mercado.
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¹ Professor Titular do Departamento de Informática e Métodos Quantitativos da EAESP/FGV, 
pesquisador e ex-diretor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

O objetivo das 5 forças competitivas é analisar o ambiente de competição 
no qual a empresa atua. Contribui para avaliar e definir um posicionamento 
competitivo diante dos concorrentes, e com isso ter visão mais abrangente 
da concorrência. É possível, a partir deste modelo, analisar o grau de 
atividade de determinado setor, identificar os fatores que afetam a sua 
competitividade, e, ao mesmo tempo, ter uma visão holística das empresas 
sobre a concorrência e sobre o segmento no qual faz parte. Para uma 
estratégia eficaz, é fundamental possuir um bom conhecimento das 
características que governam as forças competitivas.

A análise dessas forças competitivas que se situam no microambiente 
das empresas, permite desenvolver a capacidade de servir os clientes da 
melhor forma possível, otimizando as estratégias e, por consequência, 
ampliando os lucros.

Diante deste cenário, segundo Fábio L. Mariotto¹ (2007) podemos 
reconhecer três formas básicas de estrutura de mercado: o monopólio – 
mercado dominado por um único vendedor; o mercado de concorrência 
pura, também chamado de concorrência perfeita, no qual uma infinidade 
de pequenas empresas vende exatamente o mesmo produto; e o oligopólio, 
mercado em que um pequeno número de grandes produtores vende o 
mesmo produto; ou produtos muito assemelhados.

Segundo Mariotto, não há coerência e nem é equitativa a atenção que o 
mercado empresta a essas três estruturas. A consequência é o uso mais 
frequente do modelo de concorrência perfeita em análises de mercado, 
inclusive em proposições singulares e primorosas da teoria econômica 
atual, incluindo as presumíveis e as descritivas.

Entretanto, é o modelo do oligopólio que iremos encontrar como o 
adotado de forma mais reiterada, pois, ao que parece, não há mercado que 
possa satisfazer as condições que a concorrência perfeita exige, exceto 
por parcelas da agricultura, mineração e de alguns serviços. Qual a razão 
disso ocorrer? Faremos breve análise para melhor entender as demandas 
da concorrência e da competitividade.

Na concorrência perfeita há espaço para a venda do mesmo produto, não 
existem arranjos externos ou desajustes, tanto compradores e vendedores 



93

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

convivem harmonicamente e as informações acerca dos valores praticados 
estão sempre disponíveis. Este modelo é simples, e esta é uma das 
razões para que a preferência recaia sobre ele, pois os outros ainda 
contêm questões a serem implantadas. O outro grande motivo, e o mais 
significativo, é que um mercado de concorrência perfeita tem, efetivamente, 
uma distribuição apropriada e proveitosa de recursos econômicos, e isso, 
por si só, transforma este modelo em padrão para análises econômicas e 
para utilização real nos mercados. 

Logo, o oligopólio, mesmo dominando o mercado, não é a melhor estrutura 
a ser implantada, e a atenção à concorrência perfeita deveria se sobressair, 
justo porque os resultados finais são indiscutíveis ao analisarmos os efeitos 
reais deste modelo. Contudo, é necessário que o entendimento acerca 
de concorrência perfeita e de eficiência seja amplamente difundido, para, 
então, estes servirem de base na análise de uma concorrência.

O que ocorre, hoje, é que o modelo de concorrência perfeita disponível 
acaba por negligenciar as perspectivas reais das empresas, como o 
comportamento de disputa ao fixarem preços, os aspectos inovadores de 
seus produtos e serviços, o modo como se vendem a partir da publicidade, 
e esse não olhar acaba por desconsiderar efetivos ganhos que seriam 
provenientes do resultado de esforço comum e que seria excelente recurso 
para favorecer várias empresas. 

Ainda é de considerar o aspecto duvidoso e inexato do modelo de 
concorrência perfeita com relação à fixação de preços, pois este pressupõe 
que um vendedor, sozinho, não consegue influenciar preços de forma 
explícita, mas, quando há movimento coletivo de vendedores, o resultado 
muda ao afetar, decididamente, o preço dos produtos ou serviços em 
questão. Essa dúvida que paira ocorre justamente porque não há uma 
precisão sobre a forma que os empresários ficam cientes de tal demanda 
e como se apropriam da informação advinda da conjunção de vendedores. 
Logo, por vezes os economistas entendem a concorrência perfeita como 
concorrência exclusiva ditada por preço e não pela diversidade dos produtos 
ou serviços, e, em outras ocasiões um mercado impessoal ou banal, em 
que há completa ausência de concorrência direta entre os vendedores.

O que é eficiência? É possível traçarmos um significado único para tal 
conceito? O discernimento acerca do conceito eficiência utilizado na teoria 
ortodoxa já apresenta equívocos, por exemplo, pois esta conclui que 
eficiência é determinada por “economia em estado de equilíbrio estático e 
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sem inovações em produtos ou processos, isto é, sem progresso técnico” 
(Mariotto). O mesmo se dá em relação ao sistema de competição adotado 
pelo modelo de concorrência perfeita, que não serve como parâmetro 
“indiscutível” para alcançarmos segurança econômica, necessitando-se, 
também, cogitar outros suportes de mercado. 

Na visão de muitos economistas que detêm seus olhares de forma mais 
abrangente ao mercado, a progressão econômica e a evolução técnica não 
ocorrem mediante pequenas empresas com respaldo no fator “preços”, 
mas por meio de grandes empresas e pelo desvio da concorrência somente 
pelo preço. Desta prática origina-se o monopólio, pois quando empresas se 
defendem de prováveis técnicas inovadoras de produção e comercialização, 
de novos produtos e serviços, investindo massivamente para o alcance 
da supremacia, acabam por deter fatia considerável do mercado, não 
deixando espaço para concorrentes. A concorrência por inovação torna-
se, então, mais eficaz para haver progresso econômico se a compararmos 
à concorrência por preço. 

Segundo a hipótese de Schumpeter  ²: “uma estrutura de mercado 
envolvendo grandes empresas, com grau considerável de poder de mercado, 
é o preço que a sociedade precisa pagar para conseguir avanço tecnológico 
rápido”. Algumas empresas, ao investirem na criação de monopólios 
mediante inovação, acabam formando “oligopólios diferenciados”, ou seja, 
“mercados em que algumas grandes empresas vendem produtos que 
se assemelham e se substituem, cada empresa concorrendo mediante 
diferenciação do seu produto” (Mariotto).

Mariotto também cita o economista Sylos-Labini, um estudioso dos 
oligopólios, ao afirmar que no século XX, em particular após a Segunda 
Guerra Mundial, a estrutura de oligopólio tornou-se importante na realidade 
econômica, sendo resultado de dois processos de mudança econômica: 
o de concentração e o de diferenciação. O processo de concentração 
ocorreu em setores como siderurgia, produtos químicos, cimento e 
eletricidade, caracterizando-se por produtos homogêneos e economias de 
escala, enquanto a diferenciação ocorreu principalmente em setores de 
bens de consumo não duráveis, como tecidos, pneus, enlatados, bebidas 
e cigarros, caracterizando-se por produtos diferenciados e economias de 

²  Alois Schumpeter (1883-1950) foi um economista e cientista político austríaco. É considerado 
um dos mais importantes economistas da primeira metade do século XX.
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especialização. Segundo Mariotto, em ambos os casos, Sylos-Labini afirma 
que a inovação tecnológica teve papel central – num caso, reduzindo custos 
por meio de escala, em outro, aumentando a atratividade dos produtos.

O oligopólio é a estrutura que hoje domina os setores industriais e de 
serviços, e os setores primários (agricultura e mineração) e de serviços 
atuam de forma mais próxima ao modelo de concorrência perfeita.

Mariotto diz ainda que o economista Sylos-Labini ensina que recentemente 
o processo de diferenciação se acentuou frente ao de concentração, e 
as economias de especialização desenvolveram maior importância do que 
as economias de escala. As causas disso seriam: “(1) o crescimento da 
indústria eletrônica e setores relacionados a ela; (2) a reação de massas 
crescentes de trabalhadores, em países avançados, contra a monotonia 
de linhas de montagem e outros métodos de produção em massa; e (3) a 
crescente diferenciação nas preferências dos consumidores, decorrente do 
aumento da renda per capita” (SYLOS-LABINI,1957).

O processo de diferenciação é fator significativo quando nos referimos 
a serviços segundo Mariotto, setor que a cada diz torna-se imprescindível 
em sociedades avançadas, e “a tendência é que isso venha a aumentar a 
rigidez dos preços, pois o processo competitivo será mais pela diferenciação 
e pouco por preços” (SYLOS-LABINI).

Neste ponto Mariotto nos faz refletir: “se a estrutura de oligopólio é tão 
prevalecente e se há argumentos ponderáveis segundo os quais ela parece 
ser eficaz para o progresso econômico, por que então os economistas não 
se utilizam mais de modelos de oligopólio nas suas análises formais?”.

Seguindo seu pensamento, parece que ainda encontramos arestas a 
serem desbravadas para a criação de uma teoria geral do oligopólio, e isso 
é reconhecido pelas inúmeras tentativas de atuar dentro dessa estrutura 
de mercado. Não há um princípio teórico que seja completo, que forneça 
parâmetros e caminhos para aplicar na prática e que seja seguro como 
guia aos mercados oligopolistas em geral; somente é possível encontrar 
alguns estudos não tão abrangentes, subjetivos, que servem de padrão 
apenas para certas empresas. Mariotto conclui que, “ao que tudo indica 
isto se deve à extrema dificuldade de se representar o comportamento 
complexo, variado, dinâmico e diferenciado de várias empresas num modelo 
suficientemente geral e que seja tratável”.

É possível concluir, junto com Mariotto, que hoje, com reflexões 
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aprofundadas a respeito destes temas, a teoria econômica mais 
conservadora parece carecer de informações mais atuais sobre o 
processo de concorrência, pois o mercado a que esta teoria se atém, o 
da concorrência perfeita, tem pouca aplicabilidade prática. 

Estudos práticos e teorias de economistas que não se mantiveram na 
sombra dos ortodoxos apontam que o oligopólio diferenciado (poucas 
empresas vendem produtos semelhantes e concorrem mediante inovação 
e diferenciação de produtos) é o modelo que prevalece hoje em dia, e 
que é considerado como benéfico e desejável ao progresso econômico 
(MARIOTTO).

Espero que você tenha compreendido, após vasta elucidação conceitual, 
como funciona a construção de um monopólio, e, a partir deste ponto 
parece que podemos começar a construir a resposta “NÃO” para a pergunta 
feita anteriormente (“SE O MEU CLIENTE NÃO PUDER COMPRAR DE 
MIM, ELE PODE COMPRAR DO MEU CONCORRENTE?”), mas, para 
isso, precisamos entrar fundo no mundo da inovação. Contudo, entenda-
se que não é uma inovação que simplesmente sugira mudança externa, 
aperfeiçoamento estético, mas inovação “de verdade”, nos sentidos mais 
amplos, que no Brasil poucos conhecem de modo profundo ou sequer 
aplicam.

Vale ter em mente que não existe uma “receita de bolo” que funcione para 
tudo, bem como não existem verdades absolutas ou fórmulas mágicas. 
Clientes e consumidores não buscam mais somente preços adequados e 
benéficos, eles são atraídos por valor. 

Por vários anos, um dos meus principais objetivos acadêmicos vem 
sendo separar e organizar as principais causas, tanto do fracasso, como 
do sucesso das empresas, e uma das principais questões que observo 
cotidianamente é bem simples. O mercado está precisando de uma filosofia 
de realização prática e organizada a partir de conhecimento resultante da 
experiência (teoria + prática) – o “FAZEJAMENTO”. Via de regra, instituições 
de ensino passam de quatro a oito anos transferindo conhecimentos, mas 
raramente ensinam seus alunos como utilizar tal sabedoria. Por isso não 
valorizo projetos de instituições de ensino que têm nos currículos um monte 
de “legalzices” enquanto oferecem cerveja para seus alunos. É importante 
deixar claro que não tenho absolutamente nada contra as pessoas que estão 
envolvidas ou frequentam esses tipos de instituições. Apenas não consigo 
enxergar aplicação prática no que é ensinado nesses lugares no sentido de 
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gerar resultado financeiro. Todas as pessoas advindas de tais cursos que 
tive contato e questionei sobre como eles transformam o que aprenderam 
em resultados relevantes e em rentabilidade financeira, em nenhuma das 
vezes obtive respostas inteligentes e muito menos aproveitáveis.

Voltando à questão operante, percebo que a maior parte dos reais fracassos 
de indivíduos e, consequentemente, de empresas se deve a limitações que 
as pessoas impõem a si mesmas e as suas próprias mentes, pois, todo 
pensamento negativo é resultado do fracasso de um pensamento positivo. 

Para iniciarmos uma reflexão alusiva ao mundo da inovação, precisamos 
primeiro mudar o nosso modelo mental. Por exemplo, quantos triângulos 
você enxerga na figura abaixo?

Imagem 16 – Elaborada pelo autor.

A resposta mais comumente mencionada é “oito”. Entretanto, na 
realidade não tem nenhum triângulo formado de fato nesta figura, mas 
à medida que o induzi a buscar triângulos, automaticamente sua mente 
passou a buscar triângulos. O mesmo aconteceria se eu tivesse solicitado 
para você encontrar quadrados ou retângulos: muito provavelmente você 
também os teria encontrado. É com este mesmo raciocínio que buscamos 
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encontrar rostos humanos em tudo, como, por exemplo, em nuvens, 
imagens abstratas, etc., pois, no mundo ocidental, nosso cérebro é treinado 
desde criança para reconhecer rostos. Este é mais um indício de que a 
grande maioria dos seres humanos são absolutamente previsíveis, e que 
mediante técnicas neurolinguísticas, por exemplo, podemos facilmente 
saber o que qualquer pessoa deseja sem nem mesmo termos perguntado. 

Antes de analisarmos qualquer evolução no mundo da inovação, 
conforme mencionado anteriormente, precisamos ter em mente de que 
tudo que vemos não é realidade, mas modelos do que julgamos ser 
realidade. Isso ocorre porque não enxergamos com os olhos e sim com o 
córtex visual. Tudo depende de nossos referenciais, experiências vividas, 
capital cultural e intelectual. Você pode estar pensando que estou sendo 
repetitivo, mas é fundamental que todos tenham este entendimento para 
evoluirmos com o raciocínio.

À frente de qualquer passo, é necessário ter inúmeras questões 
respondidas de forma robusta, só assim abre-se a possibilidade de 
início de um projeto de inovação. É preciso mapear claramente o que 
as pessoas compram, por que elas compram, quando compram, onde 
compram, com que frequência compram e usam, além de uma série de 
outras questões inerentes ao consumo de um produto ou serviço. Por que 
estou mencionando isso neste momento? É que seria de profunda valia 
você refletir imediatamente se sua empresa tem mapeado usualmente de 
forma clara todos estes processos.

Feito isso, passo para o raciocínio que utilizo para desenvolver projetos de 
inovação que agregam, de forma integrada, várias áreas de concentração 
como o marketing, a antropologia, a biologia, a engenharia, a filosofia, a 
psicologia, a tecnologia de informação e a matemática. Todas essas áreas 
de concentração organizadas sob a prerrogativa do Design estratégico nos 
permite integrar o que cada uma delas tem de melhor em metodologias 
perfeitamente aplicáveis a qualquer situação.

É importante que você lembre sempre antes de iniciar um projeto de 
inovação, que comunicar corretamente os seus atributos, ter um propósito, 
ter verdade e deixar um legado positivo na sociedade são premissas 
fundamentais para qualquer organização dos tempos atuais. Não será 
só por um bom produto ou serviço que você será aceito e terá sucesso. 
É preciso ter consciência total do sistema em que você está inserido, 
entender de “gente”, utilizar uma metodologia mercadológica com uma 
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lente voltada para a inovação e não mais aplicar conceitos de marketing 
ultrapassados.

Então, até quando o mercado vai insistir em investir da mesma forma? O 
consumidor está retaliando o marketing tradicional. Será que as pessoas 
do mundo moderno preferem jornais em vez de blogs? De onde saem 
hoje, em primeira mão, a grande maioria de notícias e informações? A 
resposta mais correta será de que é muito provável que as encontraremos 
nas redes sociais. Contudo, nunca esquecendo a importância da consulta 
ser realizada em sites com credibilidade, com certificação de que as 
informações têm consistência. 

Em uma época em que criar e compartilhar conteúdos é barato – se 
não de graça – e o acesso à informação não tem fronteiras, as pessoas 
aprenderam, na melhor das hipóteses, a evitar o marketing e, na pior, a 
odiá-lo. E não é porque são bombardeadas por anúncios virtuais vindos 
de todo o lado, desde mictórios até caixas de pizza, mas porque a 
propaganda tradicional não tem mais significado! 

Então, o que fazer quando os consumidores não só estão imunes a 
mensagens publicitárias, mas as estão ignorando por completo? É 
essencial criar valor agregado em troca da atenção dos consumidores; ou 
seja, criar relevância para os consumidores. Logo, é possível deduzir que 
este novo cenário fez com que a moeda mais valiosa do mundo moderno 
tenha se tornado a RELEVÂNCIA. SE O SEU PRODUTO E/OU SERVIÇO 
NÃO FOR RELEVANTE, ELE NÃO SERVE PARA NADA!!! E a melhor 
forma para criar relevância é mediante inovação. Um marketing inovador, 
quando funciona, transcende qualquer discussão acerca dos benefícios 
do produto ou do serviço. As ações falam mais alto do que a propaganda. 
Um marketing inovador com valor agregado é o novo passo natural para 
as marcas que estão buscando oferecer um nível mais elevado. 

No mundo da inovação, para se construir valor agregado é necessário 
possuir um propósito relevante; uma causa, um reason why. Este propósito 
será a base para o novo pensamento que irá definir como divulgar marcas. 
Já marketing com valor agregado, por sua vez, é o que codifica o tipo 
de ação que as empresas devem empreender se desejam oferecer algo 
relevante. Portanto, torna-se impossível continuar gastando tanto tempo 
na busca de alternativas para se intrometer na vida das pessoas, e é 
fundamental iniciar o processo de pensar sobre o que fazer para que 
sejamos convidados de forma inovadora.
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Mais adiante aprofundarei melhor como se faz para construir um 
propósito relevante, mas antes é preciso ter clareza sobre algumas 
questões importantes acerca de inovação. Vamos encerrar a fase de 
só falar em inovação e começar a fazer acontecer. As pessoas estão 
calejadas dos discursos sobre inovação, pois acabam verificando pouca 
execução. O argumento da necessidade de inovar pela necessidade 
socioeconômica é corrente, mas também decepcionante em termos de 
execução. Incontáveis métodos estão disponíveis para pôr em prática 
vários tipos de inovação, como métodos já experimentados, manuais e 
livros sobre o tema. Contudo, o verdadeiro motor da inovação é a atitude 
de colocar para rodar as suas ideias, errando, aprendendo e ajustando-
as para chegar ao seu objetivo, com ou sem método, independente do 
cenário socioeconômico. A maioria das desculpas para não inovar deriva 
de fatores externos, mas as pessoas precisam se conscientizar de que 
somente elas podem criar as oportunidades que idealizam. O fato é que 
poucos têm a coragem de enfrentar seus próprios medos, e são esses 
que fazem a diferença nesse mundo, possibilitando evolução em grande 
escala. . A maioria dos empresários quer inovar, mas na hora do “vamos 
ver” relutam em abandonar a insana forma de negociar que gera baixos 
resultados. Inovação é comportamento. É preciso estar aberto ao novo. É 
preciso flexibilidade. É preciso humildade para admitir os erros e aprender 
com eles durante a execução de uma ideia. É preciso persistência. É 
preciso ousadia. Portanto, se você realmente quiser inovar, seja por 
necessidade ou por oportunidade, obrigatoriamente você precisa trabalhar 
seus aspectos comportamentais, melhorá-los sempre, para então obter 
mais capacidade de inovação.

Para a construção de uma marca inovadora, por exemplo, é preciso ter 
em mente, conforme reflexão anterior, que houve evolução da propaganda 
para as experiências. O famoso From ads to experiences! Neste contexto, 
cabe discorrer sobre um estudo apresentado no Festival de Cannes, em 
2011, acerca de um scanner realizado nas doze marcas mais valiosas do 
mundo naquela época. Neste estudo, tais marcas apresentaram formas 
diferentes de conexão emocional com seus consumidores. No entanto, 
certo padrão foi encontrado em 60% delas, que ativava a mesma região 
do cérebro dos consumidores como quando afetados em relação a 
religiões. A seguir, observe o quadro comparativo que apresenta os dez 
requisitos básicos para a criação de uma religião com os padrões de 
ações e atitudes das grandes marcas observadas no estudo.
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Imagem 17 – Dez requisitos de uma religião - Adaptado pelo autor com o slide 
apresentado no festival de Cannes.

Toda grande marca precisa demonstrar um sentido de grandeza e uma 
visão abrangente como Google e Coca-Cola sistematicamente buscam. As 
marcas analisadas no estudo, justo por enfrentarem tal desafio diariamente, 
têm certa relação de desarmonia em função da forte concorrência 
enfrentada como Coca-Cola e Pepsi-Cola, Nike e Adidas e assim por 
diante. Outro ponto importante analisado é que todas as grandes marcas 
têm uma história relevante para contar. É o famoso storytelling, que na 
prática precisamos transformar em storydoing. A empresa que melhor faz 
isso no mundo, na minha modesta opinião, é a Disney. O mistério também 
foi um pilar elencado neste estudo, uma vez que contribui fortemente 
para os consumidores permanecerem constantemente engajados com 
as marcas em busca de mais informações, desde que, obviamente, 
sejam relevantes para criarem conexões emocionais. Já o sentimento de 
pertencimento e o evangelismo também foram fortes atributos constatados 
no estudo, uma vez que são primordiais para a construção de conexões 
emocionais e identificação entre marcas e consumidores. Como exemplo, 
temos os amantes da Apple versus os amantes da Samsung. Ou os 
amantes do XBOX versus os amantes do Playstation. Por fim, há também 
o apelo sensorial, os símbolos e os rituais, que são responsáveis pela 
materialização da conexão emocional entre marcas e consumidores, pois 
são as formas pelas quais os consumidores reconhecem as marcas e estas 
são propagadas em suas mentes. Vide o que a Guinnes, a Starbucks, a 
Marlboro e a Harley-Davidson fazem na mente dos seus consumidores. 
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Diante deste cenário, podemos constatar que as grandes marcas 
e empresas são as que entregam soluções para as pessoas, e essas 
marcas precisam entender o que move os consumidores. Certo? Não, 
errado! As marcas e as empresas precisam entender o que vem antes dos 
consumidores. Ou seja, elas precisam entender o que move as pessoas. 
E as pessoas, por sua vez, precisam enxergar claramente o que move 
certa marca, pois obviamente o que é bom para as pessoas, será, por 
consequência, bom para os seus negócios.

Veja na matriz abaixo em qual patamar a sua empresa se encontra hoje. 
Caso ela não esteja no quadrante “humanizada”, a seguir mostrarei o que 
fazer para migrar para este quadrante.

Imagem 18 – Matriz de Propósito - Adaptada pelo autor.
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Sugiro, neste ponto, mais um pequeno teste, que chamo de game 
Reason Why. Imagine que a sua empresa foi comprada pelo Google. 

O que mudaria na gestão da empresa?

O que mudaria no processo de inovação?

O que mudaria na comunicação da empresa?

O que mudaria no processo comercial?

1.

2.

3.

4.

Teria algo que não mudaria? Tem algo na sua empresa hoje que é melhor 
do que o Google faz? Agora imagine que o Google foi comprado pela 
empresa de vocês.

O que mudaria na gestão do Google?

O que mudaria no processo de inovação?

O que mudaria na comunicação do Google?

O que mudaria no processo comercial?

5.

6.

7.

8.

Em mais de 500 testes deste teor que realizei em sala de aula com 
alunos de educação executiva e MBA, pouquíssimas empresas tiveram 
algum quesito melhor que os do Google. Como o Google consegue ser 
melhor que a grande maioria das empresas do mundo? Isso não ocorre 
de graça. A primeira etapa para você construir uma marca e uma empresa 
fortes como o Google é por meio da construção do propósito, mas para a 
criação de um propósito consistente, três pontas precisam andar juntas.

Quem você diz que é;

Quem as pessoas acham que você é;

Quem você realmente é.

1.

2.

3.
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Por meio de estudos realizados com meus alunos, constatei que 80% 
dos CEOs entendem que os atributos e a comunicação de suas empresas 
estão sendo entendidos e internalizados corretamente pelos consumidores. 
Contudo, quando testei os consumidores dessas empresas em relação 
ao modo de percepção do que estava sendo comunicado, somente 8% 
concordou que a mensagem tinha aderência ao que as empresas desses 
CEOs comunicavam. Ou seja, existe uma dissonância cognitiva de 72pp 
em relação ao que as empresas estão comunicando em geral e o que os 
seus consumidores estão entendendo. 

Para que as empresas não se percam mais na comunicação de seus 
atributos intrínsecos e extrínsecos e, por consequência, na construção da 
sua marca, a seguir abordarei como construir um propósito relevante de 
acordo com a metodologia de Simon Sinek. Ele é autor do livro How Great 
Leaders Inspire Everyone to Take Action (2009), uma das literaturas de 
referência em meu método de concepção de inovação.

Simon Sinek avaliou os padrões de raciocínio dos Irmãos Wright, de 
Martin Luther King e de Steve Jobs. Em seus estudos, ele constatou 
que estes raciocinavam em relação às questões do mundo de forma 
diferente da maioria das pessoas. Sinek percebeu que a grande maioria 
dos indivíduos inicia a construção do valor de suas empresas de fora 
para dentro, mas que nós, seres humanos, funcionamos de dentro para 

Imagem 19 – Adaptada pelo autor.
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fora. Ou seja, a partir daí ele vislumbrou uma oportunidade de inversão no 
raciocínio de construção de um propósito. 

Em seu TED, Como grandes líderes inspiram ação, Simon Sinek 
mostra porque alguns líderes, independente de sua área de atuação 
ou do tamanho de suas empresas, se destacam mais do que outras 
pessoas nas mesmas condições. Explica também como eles conseguem 
engajar, motivar e inspirar seus liderados, verdadeira e poderosamente, e 
conquistar grandes resultados em todos os sentidos.

De suas constatações, oriundas de inúmeros estudos sobre as 
características e os perfis de líderes e de grandes empresas, Sinek criou 
o que denominou de Círculo Dourado (Golden Circle), representado por 
três palavras simples: Por quê? Como? O quê? Estes termos oferecem 
grandes elucidações a respeito das razões de determinadas pessoas e 
organizações conquistarem o sucesso e outras não.

Para este autor, alguns líderes e responsáveis por empresas sabem o 
quê fazem, como fazer, mas não compreendem ao certo “por que” fazem 
o que fazem. Parece um pouco confuso, então de forma mais simples 
pode-se dizer que é como se trabalhassem sem um propósito real que 
os conduzisse verdadeiramente aos resultados que buscam obter. A vida 
precisa ter um sentido!

Tente responder a algumas perguntas poderosas que Simon Sinek 
propõe: Por que você levanta todos os dias? O que te faz querer mais? O 
que você faz, na prática, para realizar suas metas e objetivos pessoais e 
profissionais? Como você faz seu trabalho e vive sua vida? Por que você 
existe? Pense nisso e reflita sobre quem você é! Se eu lhe perguntar o 
que você faz, acredito que não levará mais do que um segundo para me 
responder, mas se eu lhe perguntar qual é a razão ou o propósito do que 
você faz, é muito provável que tenha dificuldade para me explicar.

Sinek diz que alguns líderes são diferenciados porque pensam, agem 
e se comunicam de forma diferente, a saber, de dentro para fora. Eles 
entendem o porquê da sua existência, conhecem bem seu propósito e 
sua missão de vida e buscam, a partir disso, fazer o seu melhor e da 
melhor maneira possível.

Para o criador do Círculo de Ouro, “[…] há líderes e há aqueles que 
lideram. Os líderes têm uma posição de poder ou autoridade. Mas aqueles 
que lideram nos inspiram. Sejam eles indivíduos ou organizações, nós 
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seguimos aqueles que lideram, não porque temos de seguir, mas porque 
queremos seguir. […] E esses que começam com “por que” possuem a 
habilidade de inspirar aqueles a sua volta ou encontrar aqueles que os 
inspiram”.

Pense comigo: o que a Apple tinha até pouco tempo atrás de tão 
diferente? A resposta é “inovação”. O que os irmãos Wright fizeram de tão 
extraordinário? Criaram os primeiros aviões tripulados.  Por que o pastor 
Martin Luther King é lembrado até hoje?  Entre tantos homens e mulheres 
que sofriam discriminação e preconceito racial, foi justamente ele que 
ficou à frente do movimento liderando as manifestações que puseram fim 
à segregação racial nos Estados Unidos.

Você sabe por que entre tantas organizações e entre tantas pessoas, 
este tipo de pessoa se destaca? Com certeza é por sua forma de pensar, 
agir e comunicar suas ideias; este é o grande diferencial, segundo Sinek.

A Apple poderia ter criado só mais um tipo de computador ou celular; os 
irmãos Wright poderiam não ter inventado o avião ou Martin Luther King 
não ter realizado tão fantástica liderança. Será? Não! Há um propósito 
maior por trás de tudo que realizaram, e é exatamente esta chama interior 
que dá sentido ao legado de cada um destes líderes inspiradores, e isto 
é realmente extraordinário! 

A partir disso, espero que tenha ficado evidente a importância de saber 
o “porque você faz o que você faz”, pois é isso que as outras pessoas 
veem e compram de nós enquanto marcas e empresas. Qual o real sentido 
de suas ações? Qual a razão que faz você levantar todos os dias e dar o 
seu melhor? Quais são as crenças, os pensamentos e comportamentos 
que movem você? Será que eles estão levando-o para o caminho certo ou 
apenas fazendo você trilhar uma estrada em que a maioria caminha para 
resultados comuns e insatisfatórios?

Pense nisso e lembre-se de grandes líderes como Luther king, de 
empresas icônicas e inovadoras como a Apple. Olhe para si mesmo e 
veja como você pensa, age e se comunica com seus liderados. Será que 
é a melhor forma? Será que você tem inspirado as pessoas ao seu redor? 
Avalie e veja se os seus resultados são realmente condizentes com aquilo 
que deseja e projeta para o seu futuro.

Ouse ir além, ouse sair do senso comum, ouse ser um líder ou uma 
empresa que tem algo para contar e que pensa, age e se comunica de 
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forma diferente. Isso fará toda diferença, fomentará o seu legado de vida 
e o destacará quando você não estiver mais aqui. Seja inspiração para o 
mundo e conquiste o infinito. 

Abaixo, um exemplo prático que Simon Sinek utiliza para a construção 
de um propósito.

Imagem 20 – Circulo dourado - adaptada pelo autor.

Imagem 21 – Circulo dourado - adaptada pelo autor.
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A Apple, por exemplo, se tornou tão inovadora porque antes de 
comunicar o que venderia, construía o seu proposito a partir do “porque” 
ela venderia de forma a satisfazer os desejos e as necessidades dos seus 
consumidores, bem como afirmando que facilitaria e transformaria a vida 
deles para melhor.

Já a Microsoft constrói seus produtos com ênfase em quem são, no que 
representam. Contudo, à medida que se tenta construir valor comunicando 
primeiro “o que se é”, quando se chega no “porque”, os argumentos 
acabam rasos para o convencimento da compra, e o consumidor fica sem 
certeza do por que precisa comprar, conforme o exemplo abaixo.

Imagem 22 – Circulo dourado - adaptada pelo autor.

Imagem 23 – Circulo dourado - adaptada pelo autor.
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Lembre-se: as pessoas não compram mais somente o que você faz, 
mas “porque” você faz. O objetivo não é mais fazer negócios com todos 
que precisam do que você tem. O objetivo hoje é fazer negócios com 
pessoas que acreditam no que você acredita. As grandes marcas são 
reconhecidas atualmente pelo que fazem com sinergia a um propósito 
e não pelo que simplesmente falam. As empresas precisam promover 
ações verdadeiras que contribuam para a vida das pessoas e gerem 
significado relevante para elas. É isso que vai gerar vantagem competitiva 
para a sua marca.

Vantagem Competitiva, até o século XX, se construía basicamente por 
meio do Marketing Mix, reconhecido como “4 P´s do Marketing”. Em 
literaturas distintas é denominado de Mix de Marketing ou Composto de 
Marketing, mas o importante é ter claro que os 4 P´s não são criação 
de Phil ip Kotler (década de 1970), mas de Jerome McCarthy (1960), que 
expandiu os conhecimentos de Neil Borden e de James Cull iton. Esta 
informação é relevante porque a maioria dos cursos de marketing ensina 
que os 4 P´s são criação de Kotler, e esta não é uma informação correta. 

Gostaria de salientar que, infelizmente, é comum pessoas terem acesso 
a alguma teoria e já saírem falando qualquer coisa sobre tal tema, como 
se fossem profundos conhecedores do assunto. Particularmente, eu 
prefiro me aprofundar amplamente antes de afirmar alguma coisa; mas, 
mesmo assim, não significa que algo que eu tenha mencionado aqui 
neste l ivro já não tenha evoluído ou que se trata de verdade absoluta. 
O mundo atual é extremamente dinâmico, e obviamente você deve 
entender muito mais do que eu do seu contexto profissional, e, quem 
sabe, se uti l iza de conceitos até mais relevantes e inovadores dos que 
estou apresentando. Meu objetivo aqui é provocar positivamente, e de 
fazer com que as pessoas sejam cada vez mais críticas e não aceitem 
qualquer “bulshitagem” que escutam ou leem por aí.

Para comprovar que a minha intenção não é difamar qualquer autor, 
vou util izar a definição de Michel Porter³ para clarif icar o conceito de 
Vantagem Competitiva: “É um conjunto de características que permite 
uma marca, um produto, um serviço ou uma empresa ser diferente por 
entregar mais valor sob o ponto de vista dos clientes, diferenciando-se 
dos concorrentes de alguma forma”.

³ Como dito anteriormente, Porter se diz criador das “Cinco Forças Competitivas”, mas, na 
verdade, ele adaptou das Estratégicas de Competição de Sloan, Chandler e Ansoff.
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Com a evolução do mercado, construir uma estratégia de ida ao 
mercado (Go to Market) baseada nos 4 P´s, se tornou insuficiente para a 
obtenção de Vantagem Competitiva. Se uma empresa não tiver um produto 
altamente desejável pelos seus consumidores, uma estratégia de preço 
competitiva, uma comunicação relevante e uma logística eficiente, nem 
deve “descer para o playground para brincar”. Ou seja, não tem a mínima 
chance sequer de competir no mercado atual. Inclusive os próprios 4 
P´s já tiveram grandes evoluções em seus conceitos ao longo dos anos 
(abordarei mais adiante). 

Desta forma, para construir Vantagem Competitiva, tivemos que agregar 
ao longo do tempo à análise do Marketing Mix, os conceitos de “Velocidade” 
e “Disponibilidade”. De nada adianta a sua empresa construir todas as 
estratégias do Marketing Mix, se no instante que o consumidor deseja 
o seu produto ou serviço, este não estiver disponível. Por esse motivo, 
a partir dos anos 2000 os projetos logísticos e de balanced scorecard 
ganharam grande importância como requisitos para construção de 
Vantagem Competitiva.

Os americanos concluíram que não existe praticamente nada no mundo 
que não possa ser copiado e inclusive melhorado em até vinte e um dias, 
principalmente com as revoluções tecnológica e da informação. Nesta 
nova fotografia, é possível concluir que se algo pode ser copiado, já não 
pode mais ser considerado uma Vantagem Competitiva.

Imagem 24 – Vantagem Competitiva ao logo do tempo - criada pelo autor.
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Foi como cheguei à conclusão de que a forma mais robusta para 
geração de Vantagem Competitiva é o Branding por meio da Gestão pela 
Inovação. Para elucidar este conceito, ressalto que na atualidade a maioria 
das empresas tem por foco reduzir custos e despesas, mas é necessário 
observar que, em tese, se essas reduções não forem realizadas de forma 
adequada, a qualidade pode ser afetada. 

Eu já participei de inúmeros projetos de reengenharia estrutural realizados 
pelas maiores consultorias do Brasil e do mundo nas empresas em que 
atuei. As empresas tinham por objetivo intrínseco criar um motivo prático 
para redução de custos e despesas e utilizavam as consultorias com este 
propósito. As consultorias realizavam procedimentos padrão, colocando 
um batalhão de estagiários para levantarem os custos e despesas de 
todas as áreas das empresas, para, posteriormente, mediante propostas 
protocolares sugerir cortes de custos e despesas, conforme o exemplo 
abaixo.

Imagem 25 – Simulação de despesa com celular por área - criada pelo autor.

Depois de identificar as despesas da empresa, as consultorias 
elaboravam uma média aritmética e não ponderada dessas despesas, e 
propunham esta média como a nova meta para cada questão operante. 
O que acontecia na prática era que as áreas que estavam abaixo da nova 
meta, automática e inconscientemente passavam a gastar menos, e as 
áreas que ficavam acima da meta de despesas, ficavam travadas na meta 
estipulada pelas consultorias.
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O que deve ficar claro: custos e despesas não são irrelevantes, mas 
devemos tratá-las como questões intrínsecas e culturais da organização, 
desde apagar as luzes ao deixar o local de trabalho até a proposição de 
programas de consciência para reduções de custos. 

Talvez a questão mais operante deste livro esteja conectada a este 
aspecto. Mais importante do que ficarmos desenhando projetos para 
reduções de custos e despesas, é essencial desenvolvermos projetos 
para concepção de iniciativas para geração de valor e, por consequência, 
aumentar a Vantagem Competitiva para a nossa marca e de preços dos 
produtos, serviços e da própria empresa. Quanto mais relevância criarmos 

Para fins de exemplificação, tomemos o exemplo abaixo (imagem 
26).  À medida que um departamento de marketing ou comercial fica 
restrito de contatar via celular seus clientes e consumidores em função 
das metas de gastos estabelecidas, em tese a empresa estaria deixando 
de atender com qualidade. Quando restringimos um departamento de 
marketing ou comercial na forma de se relacionar com seus clientes, a 
priori estamos impactando no modo de atendê-los. Logicamente não 
podemos generalizar, pois na prática sabe-se de alguns exageros nos 
consumos de celular. No entanto, este exemplo serve para elucidar como 
empresas de todos os portes ainda caem na visão simplista de certas 
consultorias.

Imagem 26 – Simulação de despesa com celular por área travadas pela meta 
de despesa - criada pelo autor.
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e mais distanciamento pelo ponto de vista de valor gerarmos em relação aos 
nossos concorrentes, mais caro podemos cobrar pelos nossos produtos e 
serviços e, por consequência, maiores margens de lucro podemos gerar.

Ao entender este raciocínio e colocá-lo em prática, a empresa cria uma 
diferença abismal em relação a seus concorrentes. Alguns podem pensar 
que é uma questão de semântica, mas ao alterar a lógica de prioridade 
da redução de custos e despesas para o aumento do preço, a geração de 
valor torna-se bem mais eficaz.

O mercado frequentemente atribui o preço por meio da equação de 
formação de preço: Preço = Lucro + Custo + Despesa. O que proponho 
é um raciocínio distinto, com base na perspectiva da lucratividade: 
Lucro = Preço – (custo + despesa), que inverte a lógica praticada pela 
maioria das empresas atualmente. Desta forma, podemos concluir que 
mais importante do que criarmos projetos para redução de custos e 
despesas, é concebermos projetos para aumentarmos os preços dos 
nossos produtos e serviços. E a forma mais eficaz para obtermos 
aumento de preços é por meio da Inovação. Com ela, podemos agregar 
valor aos nossos produtos, serviços, marcas e empresas em função 
das rupturas no status quo que ela pode provocar e, por consequência, 
gerar perspectivas relevantes para os consumidores que justif iquem um 
aumento de preço.

Imagem 27 – Branding através da gestão pela inovação - criada pelo autor.

No próximo capítulo, abordarei os conceitos de inovação para o perfeito 
entendimento do que se trata, efetivamente, este tema, bem como suas 
formas e funcionalidades.
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6. O QUE É INOVAÇÃO_

 Neste capítulo serão abordados os conceitos fundamentais para a 
criação e implantação de um programa de Branding por meio da gestão 
pela inovação em empresas. Analisaremos questões que explicam a 
importância da inovação ocorrer de forma continuada, e não apenas 
um evento esporádico. Por meio desta perspectiva, serão apresentados 
conceitos básicos, como diferenciar invenção de inovação e também 
separar melhorias de inovações, assim como questões importantes para a 
gestão da inovação. A partir daí serão apresentados conceitos, ferramentas 
e instrumentos que podem acelerar a implantação nas empresas mediante 
um método extremamente ágil e funcional.

Para iniciar a reflexão sobre inovação, é preciso ter em mente que não 
há mais outra opção. É inovar ou inovar! Ou seja, a discussão sobre 
inovar ou não, acabou. A questão é quando iniciar (se a sua empresa 
estiver atrasada) e como inovar. 

De acordo com o livro Gestão da Inovação (2011) desenvolvido pelos 
professores da UTFPR Hélio Gomes de Carvalho e Dálcio Roberto dos Reis 
e pela doutoranda Márcia Beatriz Cavalcante – que tomarei como base 
na abordagem inicial deste capítulo –, para posicionarmos melhor nossas 
empresas no contexto global, precisamos nos tornar mais competitivos. 
Movimentos, ações e leis de incentivo à inovação têm aproximado governo, 
mundo acadêmico e empresas com o objetivo de potencializar e acelerar 
resultados. Cursos para a formação de profissionais com foco no tema da 
inovação estão se espalhando pelo país. Estamos no caminho certo, mas 
novas ações e correções ainda precisam ser feitas. 

O Brasil passou pela década da qualidade, e agora vivemos a década 
da inovação. Hoje, ter qualidade em produtos, serviços e processos não é 
mais fator diferencial das empresas, mas, sim, fator de sobrevivência, pois 
esse é o preço para a entrada nos mercados. Embora as organizações 
não sobrevivam sem qualidade, esta não é mais suficiente para conquistar 
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o reconhecimento do consumidor. A diferenciação só é obtida pela 
inovação, que torna possível entregar novas soluções para os desejos 
dos consumidores e para as oportunidades identificadas no mercado 
de atuação. Assim, da mesma forma que a comunicação é processo-
chave para toda a organização social, a inovação é processo-chave para 
a competitividade.

Embora geralmente associada aos laboratórios de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) de novos produtos, existem outras fontes em 
que uma empresa precisa se apoiar para conseguir inovar. Em qualquer 
negócio, as inovações podem e devem ser incentivadas para acontecer 
não só em produtos, mas também em serviços, comunicação, processos 
e modelos de negócio.

O Brasil tem gerado conhecimento acadêmico em volume coerente com 
sua importância no contexto global, porém tem inovado muito pouco 
na prática porque não tem sido eficiente na aplicação do conhecimento 
conquistado e na sua disponibilização para a sociedade.

Este capítulo vem preencher uma lacuna importante na busca da 
transformação do nosso mercado do Rio Grande do Sul em um local 
verdadeiramente inovador. O foco principal são os meus alunos, 
responsáveis por fazer as inovações ocorrerem dentro das empresas em 
que atuam. Organizado para ser uma obra de aplicação prática, serve 
como referência para esses líderes empresariais exercitarem os conceitos 
apresentados.

Inovação tem sido destacada como o principal elemento diferenciador 
de organizações que buscam aumentar sua competitividade. No âmbito 
empresarial, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) têm articulado 
e desenvolvido ações voltadas a disseminar os conceitos de inovação e 
aumentar a capacidade inovadora das empresas brasileiras. No âmbito 
governamental, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
por meio da agência Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
busca estimular a inovação e capacitar empresas para esse novo desafio.

Assim, espero contribuir com a disseminação e capacitação dos meus 
alunos, que por sua vez também são profissionais, para tornarem as 
empresas em que atuam cada vez mais inovadoras e competitivas. 
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A inovação ganha importância em razão de sua estreita relação com a 
competitividade. Normalmente, quanto mais inovadora uma empresa for, 
maior tenderá ser sua competitividade e melhor sua posição no mercado 
em que atua. Essa alta capacidade para inovar transforma ideias em 
produtos, serviços e processos inovadores de forma rápida e eficiente. 
Como consequência, a inovação permite à empresa lucrar mais.

6.1  O QUE É INOVAÇÃO_

No mundo todo, e também no Brasil, o debate sobre crescimento 
econômico está fortemente relacionado à busca sistemática da inovação. 
As economias que aspiram a se manter competitivas e os países que 
procuram uma inserção internacional ampla e soberana buscam tornar 
suas economias cada vez mais inovadoras. No momento em que o mundo 
é sacudido por uma profunda crise financeira, ganha destaque a inovação 
para combater e superar a perda de dinamismo dos mercados.

No atual contexto brasileiro de acirrada competitividade, diversas ações 
estão voltadas para aumentar a capacidade de inovação. No âmbito 
das médias e grandes empresas, a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) lançou, no final de 2008, o projeto Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI) destinado a sensibilizar as organizações, principalmente 
a alta direção, para a importância e o desafio de inovar sistemática e 
continuamente (Mattos; Stoffel; Teixeira, 2010). 

No âmbito das micro e pequenas empresas (MPEs), as ações mais 
abrangentes têm sido desenvolvidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O Programa Sebrae para Empresas 
Avançadas, o Sebrae Mais, oferece, em um de seus módulos, o curso Gestão 
da Inovação – Inovar para Competir. As ações do CNI e Sebrae enfatizam 
a necessidade de incorporar a inovação nas estratégias empresariais. O 
Sebrae também tem o programa Agentes Locais de Inovação (ALI) para 
auxiliar empresários nos passos iniciais da inovação.

Mas quando inovar? Deve-se inovar sempre que se percebe aumento da 
concorrência. Hoje, em razão da tecnologia, obviamente que a concorrência 
não é somente de âmbito local. O concorrente não é apenas a loja do bairro 
ao lado, mas lojas de qualquer lugar do país ou até mesmo do mundo. 
Não são apenas as escolas de idiomas da própria cidade, mas escolas 
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de línguas de diversos lugares do mundo com cursos, materiais e aulas à 
distância. Também se deve inovar quando não se consegue diferenciação 
em relação a outras empresas que oferecem produtos similares.

Empresas de serviços também precisam inovar. Serviço inovador é 
aquele que proporciona ao cliente uma experiência única que o satisfaz e 
o faz sentir vontade de buscar a empresa novamente. Como serviços são 
mais facilmente “imitados” do que produtos, o serviço inovador precisa ter 
componentes (parcerias, forma de atender, velocidade de atendimento, 
tratamento, etc.) diferenciados para dificultar a imitação pela concorrência.

Nos setores em que há evolução tecnológica constante, a inovação 
é extremamente necessária. Novos materiais, funcionalidades, designs 
e tecnologias percebidas como úteis, são os elementos que permitem 
diferenciação, atraem a atenção e levam à fidelização do consumidor. 
Este consumidor deseja adquirir produtos e serviços com custo atraente, 
qualidade perceptível e indiscutível, assim como atendimento adequado 
e diferenciação.

As empresas, portanto, devem buscar a inovação para aumentar seus 
desempenhos e obter ganhos decorrentes das vantagens competitivas 
criadas. Desta forma, a inovação pode proporcionar:

Aumento da demanda para seus produtos e serviços com a 
criação de novos mercados, diferenciação clara em relação 
aos competidores e aumento da qualidade percebida;

Melhor defesa de sua posição competitiva por meio de 
produtos e serviços com alto grau de dificuldade para 
serem imitados;

Redução de custos com melhor eficiência de seus 
processos produtivos e gerenciais;

Ampliação de margens com produtos e serviços de alto 
valor agregado que lhes permita preço-prêmio diferenciado;

Aumento da competência para inovar com a prática de 
lançar produtos e serviços inovadores, que leva a empresa 
a aumentar sua habilidade, volume de conhecimento e 
atitude em relação à inovação. Ao longo do tempo, com 
capacitação e treinamento complementar, podem ocorrer 
lançamentos melhores e mais rápidos no mercado.

1.

2.

3.

4.

5.
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6.2  DESCOBERTA E INVENÇÃO_

A Descoberta é a revelação de coisas ou fenômenos da natureza. Quando 
o ser humano percebe esse fenômeno pela primeira vez, caracteriza-se 
uma descoberta. Como exemplo, A pedra magnetita, que atrai limalhas 
de ferro, foi descoberta na Magnésia (região da Grécia). Esse fenômeno 
ocorre independentemente da ação humana. Outro exemplo de descoberta 
foi a percepção de que os raios na natureza, em alguns casos, podem 
provocar fogo. O fenômeno ocorre independentemente da ação do ser 
humano, que apenas o percebe.

Já a invenção é algo inédito produzido pelo homem, independentemente 
de sua apropriação econômica ou utilidade prática – ou seja, se será 
comercializado –, e que pode ser fabricado, utilizado industrialmente 
ou patenteado. Há necessariamente a atuação do ser humano. O para-
raios, inventado por Benjamin Franklin, é utilizado para atenuar os 
efeitos dos raios na natureza, fenômeno descoberto pelo ser humano. 
O eletroímã, inventado por físicos que estudavam o eletromagnetismo, 
permite a geração e controle de campos magnéticos, o que viabilizou, 
posteriormente, a invenção dos motores.

Nem toda descoberta leva a uma invenção. E nem toda invenção leva 
a um produto. Em geral, são necessárias atividades adicionais para 
desenvolver tecnologias e chegar a um protótipo e, posteriormente, a um 
produto efetivamente comercializável.

Portanto, para poder gerar inovação, é necessário realizar atividades 
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), pois são necessárias atividades 
organizadas para a realização de um trabalho sistemático e criativo com o 
objetivo de aumentar o estoque de conhecimento e sua aplicabilidade em 
novos produtos, serviços e processos. Estas atividades são consideradas 
de P&D (OCDE; FINEP, 2005):

PESQUISA BÁSICA:
Realizada quando se pretende adquirir novos conhecimentos 
sobre fenômenos ou fatos observados, sem vinculação com 
um uso determinado. Por exemplo: pesquisa de laboratório 
para acompanhar a capacidade de um chimpanzé de 
reconhecer sinais em um display.

1.



120

PESQUISA APLICADA:
Realizada quando se pretende adquirir novos conhecimentos 
dirigidos para um objetivo prático. Por exemplo: pesquisa 
para identificar os tipos de sementes mais consumidos 
pelos pássaros de uma região. O objetivo final é conseguir 
uma nova forma de reflorestamento.

2.

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL:
Realizado com base em conhecimentos prévios, resultados 
da pesquisa ou experiência prática. É dirigido à produção de 
novos produtos, ao estabelecimento de novos processos, 
sistemas ou serviços ou à melhoria dos já existentes. Por 
exemplo: desenvolvimento de um novo tipo de massa de 
pão, mais macia e saudável, com base em outros tipos de 
massas produzidas.

3.

Embora não seja matéria operante deste livro, é pertinente apresentar 
alguns quadros com resumo dos principais conceitos acerca do tema 
“pesquisa”, com o objetivo de contribuir no entendimento sobre os 
aspectos técnicos de uma pesquisa avançada.

Imagem 28 – Matriz de relevância e rigor de uma pesquisa - 
elaborada pelo autor.
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FILOSOFIAS: Positivista, ou realista, ou interpretativista, ou pragmatista, ou 
sistêmica, ou fenomenológica, ou estruturalista ou pela dialética; 

ABORDAGENS: Dedutiva, indutiva, hipotético-dedutiva, indutiva-confirmável;

ESTRATÉGIAS: Experimentos, levantamentos (surveys), estudos de caso, 
pesquisa-ação, teoria fundamentada, etnografia, pesquisa documental; 

ESCOLHAS: Método único, métodos combinados, multimétodos;

RECORTE TEMPORAL: Transversal, longitudinal;

TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS: Coleta e análise de dados.

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS – VISÃO GERAL

Imagem 29 – Natureza das pesquisas 
- elaborada pelo autor.
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Feito este adendo sobre o tema “pesquisas”, será abordado a seguir os 
conceitos e tipos de inovação.

6.3  INOVAÇÃO – CONCEITO E TIPOS_

O conceito de inovação e sua classificação a ser refletido a seguir foram 
estabelecidos de acordo com o Manual de Oslo, traduzido e disponibilizado 
pela Finep. Esse manual também tem servido de base para outras 
organizações, como o Sebrae e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). O Manual de Oslo é uma publicação da 
Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) 
e do Gabinete de Eurostat, e é o principal documento a respeito das 
atividades de inovação no mundo.

6.4  INOVAÇÃO VERSUS INVENÇÃO_

Conforme estabelece o Manual de Oslo, inovação é: “A implementação 
de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, 
ou um novo processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 
de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2005).

A inovação está associada à introdução, com êxito, de um produto (ou 
serviço) no mercado ou de um processo, método ou sistema na organização. 
Essa implementação pode ser de algo que até então não existia ou que 
contém alguma característica nova e diferente do padrão em vigor (Finep, 
2011). Assim, para ser considerada inovação, é preciso sua implantação e 
obtenção de vantagem em relação aos demais competidores do mercado. 
De acordo com Mattos, Stoffel e Teixeira (2010), a inovação pode ser 
assim esquematizada:

Inovação = Ideia + Implementação de ações + Resultado
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Apresento também outras definições de inovação que utilizo com 
frequência em sala de aula:

Levando em consideração que a palavra inovar vem do latim 
e significa “tornar novo” bem como “renovar”, inovação é o 
ato de inovar;

Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. E 
sucesso para as empresas, por exemplo, significa aumento 
de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das 
margens de lucro, entre outros benefícios;

Inovação é o processo pelo qual exploramos a mudança 
como uma oportunidade para um negócio ou um serviço 
diferente;

Inovação significa novas combinações do sistema em que 
estamos inseridos que geram ruptura no status quo.

1.

2.

3.

4.

A seguir um quadro comparativo com conceitos clássicos de inovação 
para que você possa fazer uma análise crítica em relação a estes conceitos, 
comparando-os com conceitos descritos anteriormente:

Imagem 30 – Conceitos de Inovação - Adaptada pelo autor.
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Podemos concluir que inovação é diferente de invenção. Nem toda 
invenção se transforma em inovação. Pode-se inventar sem inovar. Pode-
se inventar e, posteriormente, inovar. Portanto, pode-se não inventar e 
inovar. Muitas vezes a invenção é originária de uma ideia genial, porém, 
se não for absorvida pelo mercado nem comercializada e não trouxer 
resultados para a empresa, a excelente ideia se torna invenção, mas não 
inovação. Tanto “invenção” como “inovação” exigem criatividade.

6.5  TIPOS DE INOVAÇÃO_

Neste livro, é utilizada uma classificação da inovação em cinco tipos 
principais: de produtos, de serviços, de processos, de marketing e 
organizacional (imagem 31). Há outras classificações dos mais diferentes 
autores, mas esta facilita o entendimento e os exemplos apresentados.

Imagem 31 – Tipos de Inovação - Adaptada pelo autor.

6.5.1  INOVAÇÃO EM PRODUTO_

“Uma inovação de produto é a introdução de um bem novo ou 
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou 
usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de 
uso ou outras características funcionais” (Manual de Oslo, OCDE, Finep, 
2005).
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Ao desenvolver e lançar inovações de produto, o foco principal da 
empresa é o aumento da receita de vendas. Pode-se, também, inovar em 
busca da redução de custos gerando menor custo e, consequentemente, 
maior margem de lucro.

Consiste em modificações nos atributos do produto, com mudança na 
forma como ele é percebido pelos consumidores.  

Exemplos de inovações de produtos: um automóvel com câmbio 
automático em comparação ao convencional; telhas feitas com tubos de 
pasta de dente e vasos de plantas antidengue; sacolas ecobag retornáveis 
– substituem a sacola plástica e diminuem a poluição do meio ambiente.

6.5.2  INOVAÇÃO EM SERVIÇO_

“Uma inovação em serviço é a introdução de um serviço novo ou 
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 
previstos. Estão inclusos melhoramentos significativos em especificações 
técnicas, softwares incorporados ou outras características funcionais” 
(OCDE,  2005).

O foco principal desse tipo de inovação é aumentar a receita de vendas 
e reduzir custos para obter maior eficiência ou maior agilidade, além de 
agregar novas funções ou novos serviços visando interação com os clientes.

São exemplos de inovações de serviços aqueles que auxiliam quem deseja 
viajar acompanhado de seu animal de estimação e aqueles que oferecem 
chuva artificial. Algumas empresas oferecem a autores a possibilidade de 
editar e/ou publicar seus livros de maneira independente, em pequenas ou 
grandes tiragens. Isso caracteriza inovação de serviços

6.5.3  INOVAÇÃO EM PROCESSO_

“Uma inovação em processo é a implementação de um método de 
produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-
se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 
As inovações de processo podem visar reduzir custos de produção ou de 
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distribuição, melhorar a qualidade ou ainda produzir ou distribuir produtos 
novos ou significativamente melhorados” (OCDE, Finep, 2005).

O foco principal desse tipo de inovação é a redução de custos de 
produção, de distribuição e aumento da qualidade do produto. São 
exemplos de inovações em processos: implantação de sistemas de 
rastreamento via etiquetas eletrônicas e introdução do sistema CAD; 
implantação do código de barras, pois permite um controle mais efetivo de 
insumos e produtos, reduz perdas e melhora significativamente o controle 
de estoques e de processos.

Todavia, a simples aquisição de determinado equipamento não é suficiente 
para caracterizar a inovação de processo. Tem de haver efetivamente a 
introdução desse equipamento nos processos da empresa e a obtenção 
de benefício.

Dentro da inovação de processos, consideramos também a inovação em 
modelos de negócios. São mudanças na forma como o produto ou serviço 
é oferecido. Não implica necessariamente em mudanças no produto ou 
mesmo no processo de produção, mas na forma como que ele é levado 
ao mercado.

Exemplo: Um automóvel é alugado a um consumidor por tempo 
indeterminado, que passa a pagar uma mensalidade pelo uso do veículo 
com direito a seguro, manutenção e possibilidade de troca por modelo mais 
novo a cada ano – no modelo de negócio tradicional o veículo é vendido.

6.5.4  INOVAÇÃO EM MARKETING_

“Uma inovação em marketing é a implementação de um novo método de 
marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em 
sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 
fixação de preços” (OCDE, Finep, 2005).

Ao implantar esse tipo de inovação, a empresa visa obter maior volume de 
vendas, maior fatia de mercado, mudanças de posicionamento, melhoria 
da marca e/ou da reputação.

Mudanças substanciais no design do produto (na forma e na aparência, 
mas não no desempenho) e na embalagem, introdução de novos métodos 
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de venda (franquias, vendas diretas, licenciamento) e de apresentação 
e demonstração de produtos também são consideradas inovações de 
marketing.

São exemplos de inovações em marketing: criar um quiosque para 
degustação de queijos e vinhos em uma panificadora e elaborar embalagem 
de presente para entrega de pizza; investir em uma vitrine “viva” (com 
pessoas no lugar de manequins) para divulgação de uma loja.

6.5.5  INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL_

“Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método 
organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do 
seu local de trabalho ou em suas relações externas” (OCDE, Finep, 2005).

Estão incluídos nesse tipo de inovação novos métodos para difundir 
conhecimento dentro da empresa e para reduzir faltas dos funcionários, 
além de novos métodos de operações de abastecimento e novas 
práticas que levam a maior participação dos funcionários nas decisões 
organizacionais.

O foco primordial desse tipo de inovação são as pessoas e a organização 
do trabalho, bem como a redução de custos administrativos, custos de 
suprimentos e melhoria das competências. 

São exemplos de inovações organizacionais: a implementação de 
parcerias para aquisição de conhecimentos e de novas formas de 
conduzir reuniões; a introdução de técnicas de e-learning para ajudar na 
capacitação dos funcionários. A ginástica laboral contribui para melhoria 
no desempenho profissional, pois diminui a fadiga corporal e mental; por 
este motivo, também é um exemplo de inovação organizacional.

Muitas vezes, é difícil classificar a inovação, pela provável complexidade 
de optar por determinada classificação. Entretanto, há casos em que a 
inovação torna-se um mix de dois ou mais tipos, mas é sempre possível 
optar pelo que melhor a caracteriza. A classificação exata, na maioria das 
vezes, não é fundamental, com exceção de quando se vai apresentar um 
projeto para um órgão de fomento ou financiamento e seja exigida uma 
identificação específica. Normalmente, a implantação de uma inovação 
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não ocorre de forma isolada. Há um desencadeamento de outras inovações 
associadas a uma principal. Entretanto, mais importante do que definir 
com exatidão o tipo de inovação é ter clareza de que se trata realmente 
de inovação.

6.6  INOVAÇÃO VERSUS MUDANÇAS_

Há muitas mudanças, ou melhorias, que não se caracterizam como 
inovação. Pequenas alterações de tamanho de um produto (como redução 
ou aumento da embalagem de um produto alimentício ou de uma garrafa 
de bebida) não significa inovação, mas uma simples mudança. 

Também não caracterizam inovação:

Customização, mesmo que o produto tenha ficado 
diferente do anterior. Por exemplo, apenas colocar um 
artefato em uma vestimenta não resulta em inovação;

Realizar serviços de personalização: não significa inovação 
em série;

Comércio de produtos novos: considerando-se que a 
comercialização é inerente ao negócio;

Reduções ou ampliações no tamanho ou nos setores da 
empresa;

Lançamentos de versões com poucas modificações é 
característica de mudança: nesse caso, a questão principal 
a ser considerada é verificar se tal modificação agregou 
algum tipo de valor (econômico, financeiro, ambiental e/
ou social);

Aumento do capital social pode valorizar a empresa, mas 
não é considerado inovação;

Alteração do visual de uma loja pode ser considerada 
apenas novidade.
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Logo, “melhoria” não é inovação, “adequação” não é inovação e 
“criatividade” não é sinônimo de inovação. Além disso, como já observado 
anteriormente, inovação não se resume aos produtos e não é somente 
sobre tecnologia. Uma simples mudança não caracteriza uma inovação, 
e o mesmo ocorre quando há pequenas melhorias que não contribuem 
efetivamente para agregar valor.

De forma a contribuir na análise do que é uma inovação, faça as seguintes 
perguntas:

Será que o cliente está disposto a pagar mais pela nova 
versão criada?

Essa nova versão agregou valor (econômico, financeiro, 
ambiental e/ou social para o inovador) significativo ao produto/
serviço e trouxe benefícios expressivos para a empresa?

Para consolidar a diferença entre invenção, melhoria e inovação, a 
imagem 32 apresenta nove quadrantes com base na novidade da ideia 
(abrangência) e no resultado esperado:

Imagem 32 – Inovação x Melhoria x Invenção - Scherer; Carlomagno, 2009.
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No quadrante superior direito, observa-se que quanto maior a novidade e o 
resultado esperado maior o grau de inovação. Por outro lado, baixo resultado 
esperado e baixa novidade caracterizam-se apenas como melhoria.

A seguir serão abordadas as três intensidades da inovação: incremental, 
semirradical e radical.

6.7  INOVAÇÃO INCREMENTAL_

A maioria das inovações decorre de uma melhoria significativa em algo 
já existente, agregando vantagem sem alterar o padrão de referência. 
Ocorre inovação incremental de um produto quando há melhoria ou 
aperfeiçoamento significativo, por meio do acréscimo ou substituição de 
novos materiais que o tornam mais fácil de utilizar, mais ergonômico, bem 
como prático e, por consequência, algum tipo de resultado (econômico, 
financeiro, ambiental e/ou social para o inovador) incremental.

Da mesma forma, ocorre inovação incremental de processo quando há 
melhorias significativas em um processo, resultando em um desempenho 
notadamente superior em relação ao já existente.

Em ambos os casos, o produto ou processo caracterizado como 
inovação incremental cria expectativa e desejo nos consumidores, o que 
melhora a competitividade da empresa.

Reflete pequenas melhorias contínuas em produtos ou em linhas de 
produtos. Geralmente, representam pequenos avanços nos benefícios 
percebidos pelo consumidor e não modificam de forma expressiva a forma 
como o produto é consumido ou o modelo de negócio.

Exemplo: evolução do CD comum para CD duplo, com capacidade 
de armazenar o dobro de faixas musicais. O produto comercializado 
não mudou, mas a forma de ser disponibilizado ao consumidor evoluiu, 
agregando valor à embalagem, assim como aumentou o ticket de compra 
sem onerar na mesma proporção o custo do produto.
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6.8  INOVAÇÃO SEMIRRADICAL_

Envolve mudança substancial no modelo de negócios OU na tecnologia 
de uma organização – mas não em ambas. Na maioria dos casos, uma 
depende da outra para ser radical.

Exemplo: O Walmart percebeu que um grande segmento de consumidores 
nos Estados Unidos tinha interesse em produtos de baixo preço, mas 
também que fossem de boa qualidade. Atender de maneira eficiente esta 
demanda exigiu uma mudança total no modelo de negócio vigente nos 
tradicionais negócios de varejo da época.

6.9  INOVAÇÃO RADICAL_
(ALGUNS AUTORES CHAMAM DE INOVAÇÃO DISRUPTIVA)

Quando uma nova ideia resulta em produto ou processo totalmente novo, 
inexistente no mercado, surgindo uma nova referência muito superior (em qualidade, 
capacidade, rapidez, etc.) em relação à anterior, ocorre inovação radical.

As inovações radicais estabelecem uma ruptura estrutural e criam novo 
segmento, nova indústria e até mesmo novo mercado. Representa uma 
mudança drástica na maneira que o produto ou serviço é consumido. 
Geralmente traz um novo paradigma ao segmento de mercado, que modifica 
o modelo de negócios e a tecnologia vigente.

Exemplo: Evolução do CD de música para os arquivos digitais em MP3. 
A evolução dos meios de armazenamento de arquivos digitais como um 
todo ao longo dos últimos anos exemplifica inovação radical de produto. À 
medida que surgiram novos meios de armazenamento e transporte foi criado 
um novo padrão de referência, ficando o anterior praticamente obsoleto.

As inovações radicais estabelecem uma ruptura estrutural e criam 
novo segmento, nova a drástica na maneira que o produto ou serviço é 
consumido. Geralmente traz um novo paradigma ao segmento de mercado, 
que modifica o modelo de negócios e a tecnologia vigente.

A imagem 33 apresenta a Matriz da Inovação para identificação da inovação:
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Imagem 33 – Inovação Incremental x Semirradical x Radical 
(Scherer; Carlomagno, 2009).

6.10  ABRANGÊNCIA DA INOVAÇÃO_

6.10.1  PARA A EMPRESA_

A empresa pode, inicialmente, implementar inovações limitadas ao 
ambiente interno, como desenvolver e implantar um produto/serviço já 
adotado por concorrentes, e que na avaliação do empresário vale a pena 
investir. Nesse caso, haverá inovação para a própria empresa.

Da mesma forma, ao introduzir um processo novo, um método de 
marketing ou uma técnica de gestão pela primeira vez na própria 
empresa, mesmo que já exista no mercado ou que os conhecimentos 
necessários já estejam difundidos em outros lugares, estará ocorrendo 
inovação de processo, de marketing ou organizacional. Uma indústria, 
por exemplo, introduz um novo equipamento em seu processo industrial. 
Essa inovação de processo aumenta a velocidade de produção e agrega 
valor à organização. Portanto, inovou para a empresa.
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Alguns pesquisadores não consideram esse tipo de ação como inovação 
propriamente dita. Contudo, quando a organização opta por observar 
o mercado, servir-se de um produto/serviço da concorrência como 
referência, adquirir insumos, internalizar conhecimentos, desenvolver 
um produto/serviço e lançá-lo, está em processo de amadurecimento e 
aprendizagem em termos de Gestão da Inovação.

Muitas vezes, esse processo – ainda que inicialmente intuitivo – serve 
de base para promover, em um futuro próximo, um desenvolvimento mais 
rápido da inovação, o lançamento de inovações melhores ou originais da 
própria empresa e, principalmente, o estabelecimento de uma Gestão da 
Inovação contínua e sistemática.

6.10.2  PARA O MERCADO_

Uma empresa também pode ser a primeira a introduzir uma inovação 
em seu mercado, seja em âmbito regional ou setorial. Nesse caso, seus 
gestores podem ter observado a ideia em outro mercado ou região e 
acreditaram ser significativo investir e lançar em âmbito regional ou 
setorial. Essa inovação é caracterizada como voltada para o mercado, 
e denota maior arrojo do que a voltada para a própria empresa, pois 
o risco é maior. Por exemplo, a Adimax, em 2007, trouxe para o Brasil 
o sistema PetZip: espécie de zíper colocado em embalagens plásticas 
para proporcionar um fechamento que contribuísse para a conservação 
do alimento. O sistema era inédito na América Latina4.

4 Adimax Pet, 2009. Disponível em: <http://www.adimaxpet.com.br/noticias/novidades/dupla-
de-sucesso-nas-provas-de-pastoreio>.

6.10.3  PARA O MUNDO_

Ocorre em casos que uma empresa introduz um produto ou serviço pela 
primeira vez nos mercados nacional e internacional, ou seja, tal oferta 
não existia em outras empresas no país ou no exterior. Logo, tal produto 
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ou serviço é inédito; houve inovação em âmbito mundial. Em geral, são 
produtos de maior conteúdo tecnológico e que necessitam de atividades 
sistematizadas de P&D. Por exemplo: a Honda Amazônia lançou a primeira 
moto com motor bicombustível do mundo, a CG Titan Mix.

Dependendo de suas características, a organização pode optar por ser 
seguidora da inovação (inovando para a empresa e, algumas vezes, para 
o mercado) ou ser pioneira (inovando para o mercado e/ou para o mundo).

Também há a opção de fazer da inovação algo ocasional, esporádico 
e totalmente dependente de insights (revelação inesperada ou clareza 
súbita na mente do indivíduo). Pode, ainda, ser intencional, no caso de a 
inovação estar prevista na estratégia da organização, o que a estimula a 
inovar sempre.

Muitas empresas só inovam quando há pressão de clientes por mais 
qualidade, menor custo, mais novidade, maior diferenciação. Outras, 
por ameaça de perda imediata de mercado em função do surgimento ou 
crescimento de concorrentes. São empresas típicas de atitude reativa.

Outras optam por inovar pelo empreendedorismo, em busca de 
diferenciação constante da concorrência. Usualmente, esse comportamento 
está atrelado à vocação do principal dirigente para gerar mudança. Esse 
tipo de organização visa ser líder de mercado, que tem típica atitude 
proativa.

Uma empresa, ao iniciar sua busca por inovação, tem a opção de difundir 
os conceitos de forma gradual. Este início pode ocorrer em um setor (de 
forma localizada) e, depois, promover a disseminação de novos conceitos 
e comportamentos por toda a organização (de forma sistêmica).

O fundamental, entretanto, é começar, mesmo que de forma empírica 
(experimental, por tentativa e erro), e avançar para uma forma de Gestão 
da Inovação sistemática (com processo e metodologia). Entretanto, há 
a necessidade de adotar, ao longo de seu processo de aprendizado, 
uma abordagem disciplinada em relação à inovação (GOVINDARAJAN; 
TRIMBLE, 2010).

As questões a seguir devem servir como reflexão em relação à sua 
empresa:
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A inovação é mais ocasional ou intencional?

A atitude é reativa ou proativa quando se trata de inovação?

Os conceitos de inovação são difundidos? 

De forma mais localizada ou sistêmica (na empresa como 
um todo)?

Ela é mais intuitiva ou a inovação já está sistematizada?

Após o entendimento do papel, da importância e dos conceitos 
relacionados à inovação, o próximo passo é compreender os modelos de 
inovação e identificar o mais adequado. 

6.11  MODELOS DE INOVAÇÃO_

Organizações públicas e privadas necessitam de rapidez para realizar 
inovações de valor em razão de oportunidades percebidas com seus 
consumidores e clientes.

A empresa deve conhecer os diferentes modelos de inovação para 
poder escolher o mais adequado à sua realidade. Em seguida, precisa 
aproveitar melhor seus recursos (pessoas, infraestrutura, financeiro, etc.) 
para gerenciar seu processo de inovação no dia a dia.

A seguir, serão apresentados os quatro principais modelos de inovação 
praticados em nível global: modelo linear, modelo paralelo, modelo de 
Tidd, Bessant e Pavitt e modelo de inovação aberta ou open innovation.

6.11.1  ORIGEM DOS MODELOS DE INOVAÇÃO_

Produtos e serviços são cada vez mais valorizados pelo grau de 
conhecimento neles contidos. Em outras palavras, quanto mais inovadores 
forem, quanto mais informação e conhecimento forem transformados e 
incorporados em novas funcionalidades de um produto, em novas formas 
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de produção e de atendimento, entre outros, maior será o valor agregado 
pela inovação para a empresa.

Com o aumento da importância da inovação em consequência da economia 
baseada no conhecimento, a organização precisa ter clareza quanto aos 
modelos de inovação a serem adotados. Esses modelos tiveram sua origem 
nas construções teóricas de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), o 
qual relacionou diretamente o desenvolvimento de produtos e processos 
produtivos de uma empresa com seu desempenho econômico, constituindo 
pela primeira vez a inovação como fator crítico para transformações na 
esfera econômica de longo prazo (Schumpeter, 1982).

Esse debate levou à formulação de uma diversidade de modelos de 
inovação. Mas, afinal, o que são modelos de inovação? O conceito de 
modelos é utilizado para compreender os processos que levam à inovação. 
As empresas se deparam com vários modelos no seu dia a dia, como 
os financeiros que regulam o mercado de ações, os de comportamento 
do consumidor, os de planejamento estratégico, entre tantos outros. Os 
modelos de inovação são constituídos por fases que evoluem do mais 
simples para o mais complexo à medida que se adquire maturidade de 
conhecimento. 

A seguir, serão apresentados os modelos mais utilizados pelas organizações 
evidenciados por estudos acadêmicos desde a década de 1970.

6.11.2  MODELO LINEAR_

Surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial e orientou, durante muitos 
anos, o pensamento sobre o papel da ciência e da tecnologia e a melhor 
forma de realizá-las. A imagem 34 traz esse modelo de forma esquemática:

Imagem 34 – Traduzido e adaptado de Kline; Rosenberg, 1986.
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As etapas desse processo são sequenciais, burocráticas e bem 
definidas. Iniciam-se com a pesquisa básica, depois passam pela pesquisa 
aplicada, pelo desenvolvimento experimental, pela produção e chegam 
à comercialização. Esse modelo parte do princípio de que a pesquisa 
científica pode ser a fonte mais adequada para a geração de novas 
tecnologias. As equipes de trabalho em cada etapa, inclusive, podem ser 
totalmente independentes.

O modelo linear do processo de inovação dominou políticas 
governamentais e programas e práticas de Ciência & Tecnologia (C&T) dos 
países industrializados até a década de 1990. Resulta de um movimento 
liderado, de um lado, pela ciência e, preliminarmente, pela pesquisa 
pública, o science push ou empurrado pela ciência; e, de outro lado, 
liderado pelo mercado, o market pull ou puxado pelo mercado.

O modelo science push, com base na teoria ofertista, fundamenta-se 
no argumento de que a pesquisa provoca transformações na produção e 
gera novos produtos ou processos. Nesse caso, os investimentos iniciais 
se concentram na pesquisa científica básica, cujos resultados poderiam 
ser transformados, ao final da cadeia de transformação, em processos e 
produtos potencialmente úteis para a sociedade. Um exemplo da aplicação 
desse modelo são os estudos do nitrato de prata, cujas propriedades 
permitiram as primeiras aplicações na reprodução de imagens (fotografias). 
O precursor da aplicação desse processo químico de reprodução foi 
Hercule Florence (1804-1879), francês radicado no Brasil.

O modelo market pull coloca o mercado e seu impacto na economia e na 
sociedade como o grande demandante das necessidades que influenciam 
as atividades de invenção, implementação e adequado posicionamento 
mercadológico de novos produtos e serviços. Essas atividades, em 
menor ou maior grau, aceleram a pesquisa e a dinâmica de absorção 
de novas tecnologias e estimulam a ciência básica. Um exemplo é o 
desenvolvimento do transistor, já que as tecnologias de telecomunicações, 
em especial os aparelhos telefônicos, demandavam aparatos menores e 
mais convenientes, o que fez com que a Bell Labs investisse em P&D 
orientada pelas necessidades desse mercado em expansão.

Cada uma das forças do modelo linear gerou controvérsias, pois cada 
classe dominante – de um lado, a científica e, de outro, a governamental 
e empresarial – defendia seus interesses considerando os resultados 
de uma ou de outra abordagem. Nesses debates da eficácia do tipo de 
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modelo, venceu o pesquisador Christopher Freeman (1921-2010) (Kline; 
Rosenberg, 1986). Ele constatou que os interesses desses grupos sociais 
“modelam” as perguntas a serem feitas de forma a buscar resultados que 
os satisfaçam e que, se as pesquisas tiverem por base dados quantitativos 
mal embasados e/ou citados de forma incompatível, podem fornecer 
evidências frágeis da eficiência de cada um dos modelos.

Com isso, fica consolidada a noção de sistemas de inovação em que 
organizações empresariais públicas e privadas e instituições de ensino 
e pesquisa podem produzir inovações que jamais poderão ser isoladas 
e atribuídas a um fator crítico inicial, já que o que se considera como 
elemento transformador na economia é a diversidade das fontes de ciência 
e tecnologia e o grau de difusão dessas inovações.

Por fim, é importante levar em consideração que caso a empresa utilize 
exclusivamente o modelo linear, poderá desenvolver produtos e serviços 
não necessariamente relevantes para seu mercado de atuação. Com 
isso, despenderá esforços para inovação que não se transformarão em 
competitividade e lucros.

6.11.3  MODELO PARALELO_

Resulta da evolução do modelo linear em razão de constatações da 
existência de várias outras formas de relacionamento entre as diversas 
fases e as diferentes organizações que trazem à tona a dinâmica de um 
processo gerador de inovação.

A relação entre a ciência (básica e aplicada) e o mercado surge em 
razão das interferências do sistema econômico em que determinada 
organização está inserida. Os avanços do conhecimento podem ser 
aproveitados pelas empresas para gerar produtos e serviços (com ou 
sem tecnologia) ou para retroalimentar a ciência com contribuições de 
avanços tecnológicos. Portanto, a relação entre ciência, tecnologia e 
inovação ocorre em diferentes sentidos.

Um processo de desenvolvimento de um novo produto ou serviço 
significativamente melhorado (processo de inovação) pode ser gerado 
considerando demandas da sociedade traduzidas em oportunidades, 
tendo ou não processos inventivos precedentes. Estes são gerados na 
própria empresa ou adquiridos /negociados com instituições de pesquisa, 
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universidades ou até mesmo outras organizações. Instituições de ensino e 
pesquisa beneficiadas com os conhecimentos e tecnologias possibilitam 
gerar novos conhecimentos, pesquisas básicas e aplicadas e, assim, 
aumentar o grau de conhecimento científico em temas de interesse para a 
sociedade. A imagem 35 mostra o esquema do modelo de inovação paralelo:

Imagem 35 – Modelo de inovação paralelo - Traduzido e adaptado de Kline; Rosenberg, 1986.

A adoção do modelo paralelo cresce quando as empresas iniciam 
a formalização de seus modelos de desenvolvimento de produto e 
reconhecem seu caráter evolutivo e complexo, devendo ser adaptado 
para a correta tomada de decisões.

Originado pelo modelo paralelo, o chain-linked model evidencia os 
estágios descritos por meio de interações e feedbacks entre atividades 
iniciadoras e finalizadoras de um ciclo (Kline; Rosenberg, 1986), conforme 
a imagem 36:

C

Imagem 36 – Modelo de inovação chain-linked - Traduzido de Kline; Rosenberg, 1986.
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O uso prático dos componentes do modelo de Kline e Rosenberg é 
observado no caso do transporte coletivo da cidade de Curitiba, com 
as estações-tubo, que permitem embarque e desembarque rápido de 
passageiros e integram terminais com tarifa única.

No processo paralelo – ao longo dos estágios de pesquisa, desenvolvimento 
até comercialização da inovação de produto –, a empresa busca e usa 
informações a respeito da necessidade de potenciais clientes (sociedade) 
e de novas tecnologias (conhecimentos científicos e tecnológicos). Com 
isso, a ideia, que se transformou em oportunidade de inovação, tem mais 
chances de realmente se transformar em inovação.

O modelo paralelo de inovação é amplamente utilizado – com adaptações 
– por muitas organizações empresariais e governamentais e vem sendo 
cada vez mais praticado por instituições de ensino e pesquisa que visam 
aproximar a ciência das aspirações da sociedade.

Contudo, o modelo paralelo permite à empresa desenvolver produtos e 
serviços levando em conta aspectos do mercado, bem como conhecimentos 
disponíveis nas instituições de ensino e pesquisa. Esses produtos e serviços 
têm maior potencial de atender às novas necessidades do consumidor 
e de ser, realmente, inovadores. Por outro lado, a empresa, por meio 
das suas parcerias, pode contribuir para que instituições de ensino e 
pesquisa compreendam melhor as necessidades dos consumidores e se 
aproximem ainda mais delas.

6.11.4  MODELO TIDD, BESSANT E PAVITT_

Um dos modelos mais difundidos que vem embasando processos 
sistematizados de inovação é o proposto por Tidd, Bessant e Pavitt 
(2008), representado pela imagem 37:
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Imagem 37 – Modelo de inovação Tidd, Bessant e Pavitt. 
Adaptado de Tidd; Bessant; Pavitt, 2008.

Esse modelo pode ser utilizado por toda e qualquer organização, seja 
na produção de bens, seja na produção de serviços, de maneira ampla e 
genérica, já que considera as seguintes fases:

BUSCAR: Levantamento de novas oportunidades 
considerando necessidades de mudanças impostas pelo 
mercado, pressões políticas, concorrentes e competidores;

SELECIONAR: Priorização de acordo com definições 
estratégicas da empresa levando em conta sinais de 
oportunidades tecnológicas e de mercado, capacitação 
tecnológica e consistência com a estratégia da organização;

IMPLEMENTAR: Aplicação de etapas necessárias ao 
desenvolvimento e lançamento da ideia de algo novo que 
possa ser aceito pelo mercado-alvo, por meio da execução de 
projetos e atendendo a critérios de prazo, custos e qualidade;

APRENDER: Reflexão sobre o processo de inovação, 
por meio do registro das lições aprendidas, estimulando o 
reinício do processo e aplicando as mudanças necessárias 
em novos produtos e serviços.
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Assim como ocorre com os demais modelos, diversas influências de 
contexto precisam ser consideradas. Por exemplo, empresas inseridas em 
setores intensivos de tecnologia – caso das tecnologias de informação e 
comunicação, em que a capacidade inovadora é essencial para as etapas 
de o modelo fluírem com êxito – necessitam ter consciência de sua 
maturidade para inovar. Igualmente importante é o contexto estratégico 
em que estão, pois o mercado não é mais localizado, podendo estar ao 
lado de qualquer concorrente em uma página da web.

Diferentemente das organizações intensivas em tecnologias, os setores 
dinâmicos de serviços – que ampliam cada vez mais o leque de opções 
apresentado aos seus diferentes clientes – devem estar atentos às várias 
modalidades de negócio que se abrem à medida que os softwares da web, 
algoritmos de busca e novas tecnologias de tecnologia da informação (TI) 
agilizam o processamento de seus negócios.

Na adoção do modelo de Tidd, Bessant e Pavitt pelas empresas 
brasileiras, é comum a formalização dos processos que concentram a fase 
de execução dos projetos de inovação. Já as atividades de busca e seleção 
normalmente não são formalizadas e estão fortemente atreladas ao perfil 
dos dirigentes das organizações e seus vínculos com o ambiente externo 
na busca de informações de parceiros, competidores, colaboradores e 
fornecedores. Já a fase de aprendizagem é bastante informal e geralmente 
praticada à medida que os mais experientes relatam suas situações de 
sucesso e fracasso para novos colaboradores.

Este modelo proporciona um processo interessante, com etapas bem 
claras, o que permite à empresa experimentar o melhor caminho para 
chegar à inovação. O processo pretende ser bastante interativo, pois há 
atividades relacionadas a clientes, consumidores, parceiros, fornecedores, 
instituições de ensino e pesquisa, entre outros.

À proporção que a difusão das ferramentas web aumenta, evolui a 
capacidade de compartilhamento intraorganizacional e, consequentemente, 
sua relação com outras importantes organizações da cadeia de negócios.

6.11.5  MODELO DE INOVAÇÃO ABERTA (OPEN INNOVATION)_

Incorpora todos os conceitos de interação dos modelos anteriores e 
conduz a empresa para além das fronteiras internas em virtude da adoção 
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de práticas conjuntas de busca, seleção, implementação e aprendizagem, 
tanto no sentido de dentro para fora da organização quanto no sentido de 
fora para dentro.

O modelo de inovação aberta (imagem 38) é bem mais abrangente do 
que processos tradicionais de desenvolvimento de novos produtos, pois 
requer a combinação de ideias criativas, consistentes e com valor dentro 
e fora da organização, fazendo o melhor uso de recursos e gerenciando 
riscos, principalmente o de falhas.

Imagem 38 – Modelo de inovação aberta (open innovation) - 
Traduzido e adaptado de Chesbrough, 2003.

No modelo de inovação aberta, entre as várias formas de interagir 
com o ambiente externo para pesquisar, desenvolver ou comercializar, 
destacam-se:

INTERNALIZAÇÃO DE IDEIAS E TECNOLOGIAS:
Buscar em empresas ou instituições de ensino e pesquisa 
conhecimentos, ideias ou tecnologias de seu interesse e 
iniciar seu próprio processo de pesquisa, desenvolvimento e 
comercialização;
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INTERNALIZAÇÃO DE PATENTES/KNOW-HOW PARA 
DESENVOLVIMENTO:
Reflexão sobre o processo de inovação, por meio do 
registro das lições aprendidas, estimulando o reinício do 
processo e aplicando as mudanças necessárias em novos 
produtos e serviços.

INTERNALIZAÇÃO DE PROTÓTIPOS PARA SCALE-UP

LICENCIAMENTO DE PATENTES :
Desenvolver tecnologia e/ou produto e, em vez de colocá-lo 
em produção, licenciá-lo para outra(s) empresa(s).

Criar uma empresa para desenvolver atividade que 
complemente as atividades primárias ou secundárias da 
organização e mantenha o foco estratégico nos negócios. 

(Criação de uma empresa independente pela venda ou distribuição 
de ações de uma empresa existente - empresa-mãe - ou divisão 
de negócios. Em geral, a empresa criada advém de uma área que 
não tem mais uma relação direta no negócio da empresa-mãe - 
negócios não relacionados, divisões de suporte como logística ou 
manutenção)

SPIN-OFFS

(Migração de um processo ou produção de laboratório para um 
processo de planta piloto, possibilitando a escalabilidade de 
produção/ volume)

Buscar em empresas protótipos de produtos de seu interesse 
e iniciar um processo de produção em larga escala, desde 
que tenha condições para tanto;

Mas o que difere esse modelo de inovação dos anteriores? A imagem 
39 mostra os principais aspectos que diferenciam inovação aberta de 
inovação fechada.
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O controle da Propriedade Intelectual 
(PI) é fundamental para evitar que os 
concorrentes se apropriem e lucrem 

com nossas ideias.

Imagem 39 – Princípios da inovação fechada e da inovação aberta, 
Traduzida e adaptada de Chesbrough, 2003.

Outras práticas comuns à inovação aberta são:

Estudos realizados com consumidores para entender se 
houve deslocamento de função no produto, ou seja, se ele o 
utiliza de maneira diferente da prevista, assim como avaliar 
a atribuição de valor ao produto e estabelecer uma rede de 
confiança mútua com esse grupo de clientes;

(Clientes de Chave) 
KEY ACCOUNTS 
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Investimento em empresas pequenas e de crescimento 
rápido e busca de modelos de negócios inovadores.

(Investimento de risco em negócios potencialmente promissores) 
CORPORATE VENTURE  

A imagem 40 apresenta algumas práticas com as respectivas fontes 
que podem apoiar o processo de inovação aberta:

As organizações podem melhorar a maturidade de seus atuais modelos 
de inovação se conseguirem combinar aqueles mais adequados às 
suas características (indústria/comércio/prestador de serviços, setor 
econômico, porte e contexto macroeconômico). É importante que comecem 
por um deles, por mais simples que possa inicialmente parecer. À medida 
que a empresa avança rumo a uma postura realmente inovadora, adquire 
conhecimentos, ganha confiança e utiliza modelos mais avançados e 
complexos.

De maneira geral, a dificuldade de imitação de uma inovação é o que a 
faz mais valiosa.

Imagem 40 – Fontes de informação da inovação aberta.
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6.12  FUNDAMENTOS DA INOVAÇÃO_

A inovação tende a proteger os ativos tangíveis e intangíveis do business 
contra a erosão do mercado. Não se trata simplesmente de um elemento 
“que é bom ter”, tampouco algo que possa surgir espontaneamente. É 
um imperativo para o crescimento tanto do comando, quanto da base da 
empresa. Produz mudanças essenciais para a sobrevivência de qualquer 
companhia. Não é discussão de fórmulas secretas; ela trata essencialmente 
de um tipo diferente de gestão.

Embora eu não seja muito adepto a “regrinhas”, abrirei uma exceção 
para contribuir no entendimento de algumas rotinas voltadas para uma 
Gestão da Inovação:

Incentivar a criação de agendas inovadoras com valor real;

A inovação deve fazer parte da mentalidade de negócios da 
empresa;

A inovação deve estar alinhada com a estratégia de negócios 
da empresa;

Estabelecer um equilíbrio entre criatividade e captação de valor;

Neutralizar anticorpos organizacionais capazes de minar ideias;

Desenvolver redes internas e externas de inovação; 

Ter indicadores e recompensas para tornar o processo 
gerenciável.

Desta forma, podemos considerar cinco funções para um sistema de 
inovação:

Eficiência;

Comunicação;

Coordenação;

Aprendizado;

Alinhamento.

1.

2.

3.

4.

5.
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6.13  DIAGNÓSTICOS DA INOVAÇÃO_

6.13.1  ESTRATÉGIA_

Alinhamento estratégico entre iniciativas de inovação e a 
estratégia dos negócios;

Estratégia de inovação amplamente entendida e apoio 
declarado da administração;

Plataformas sólidas de inovação;

Entendimento muito bem definido das necessidades dos 
clientes;

Abordagem clara em relação aos tipos de inovação 
(incremental, semirradical e radical).

6.13.2  PROCESSOS_

Sólida informação de mercado e coleção de insights dos 
clientes/consumidores;

Processos geradores de ideias;

Processos eficientes de avaliação de ideias;

Boa disciplina em gestão de projetos;

Processo de inovação ágil e fluído;

Aperfeiçoamento constante.

6.13.3  RECURSOS_

Departamentos de negócios e tecnologia alinhados e 
colaborativos;
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Equipes multidisciplinares com os profissionais mais 
capacitados possíveis;

Pessoas com raciocínio diferenciado;

Desenvolver parcerias estratégicas.

6.13.4  ORGANIZAÇÃO_

Sistema de incentivos que gratifique as pessoas pela inovação;

Alto índice de interação e cooperação interfuncionais 
construtivas;

Responsabilidade explícita dos altos executivos pelos 
resultados das inovações;

Liderança eficiente e eficaz.

Com base em todos os conceitos analisados até então, podemos 
concluir que a inovação é composta por 1% de inspiração e 99% de 
transpiração (INOV + AÇÃO). Precisamos ter criatividade e principalmente 
raciocínio lógico e holístico para conectarmos os pontos, ter convicção e 
coragem no que fazemos e também foco; assim como método, disciplina e 
persistência. Como dizia Tomas Edson, “inovação sem ação, é invenção”.

A seguir, a imagem 41 demonstra a inovação na prática:

Imagem 41 – Inovação na prática – Criada pelo autor.

O QUE O USUÁRIO
DESEJA?
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6.14  ONDAS DA INOVAÇÃO_

ferro, engenharia hidráulica, mecanização, indústria têxtil e comércio;
entre 1785 e 1845
1ª ONDA 

telégrafos, trens, aço, e algodão;
entre 1845 e 1900 
2ª ONDA 

eletricidade, engenharia química e motor a combustão;
entre 1900 e 1950 
3ª ONDA 

petroquímica, eletrônica, aviação e engenharia espacial;
entre 1950 e 1990
4ª ONDA 

redes digitais, biotecnologia e informática;
entre 1990 e 2020 
5ª ONDA 

sustentabilidade, nanotecnologia e energia renovável.
a partir de 2020 
6ª ONDA 

Este ponto será encerrado com algumas frases de reconhecidos autores 
que podem contribuir na sua compreensão de “inovação na prática”. 

O próximo capítulo apresentará um modelo de processo de inovação 
sistemático e contínuo que pode ser aplicado na maioria das empresas, 
independentemente do porte ou setor de atuação.
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Se perguntasse a meus compradores o que eles queriam, 
teriam dito cavalos mais rápidos.

Henry Ford

Não conquisto mercados. Eu os crio.
Aiko Marita

Ao longo da história da humanidade e dos animais, 
aqueles que aprenderam a colaborar, e improvisar de 

forma eficaz, foram os que prevaleceram.
Charles Darwin
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 A necessidade de ofertar melhores produtos e serviços torna o 
ambiente competitivo repleto de mudanças, e a única alternativa é inovar 
para não sair do mercado. No entanto, não basta inovar uma vez. Para as 
organizações terem longevidade e lançarem novos produtos e serviços de 
maneira sistemática e contínua, precisam gerenciar bem a inovação.

Este capítulo apresenta um processo estruturado de Gestão da Inovação 
composto de atividades que permitem às organizações utilizarem recursos 
(de competências, de infraestrutura, tecnológicos e financeiros) para 
aumentarem sua capacidade inovativa. Esse processo tem por base o 
modelo de Tidd, Bessant e Pavitt.

Também serão descritos exemplos de empresas de diferentes portes 
que adotam ações em comum ao gerenciar seu processo de inovação.

7. PROCESSO DE 
GESTÃO DA INOVAÇÃO_

7.1  FUNIL DE OPORTUNIDADES E 
ETAPAS PARA INOVAR_

Os processos de Gestão da Inovação praticados pelas organizações 
não evoluíram com os ambientes dinâmicos de negócios, especialmente 
em razão da imprevisibilidade dos resultados provenientes de atividades 
relacionadas à inovação. Embora muitas práticas empresariais e 
acadêmicas tenham sido publicadas, não há evidências confirmando a 
melhor forma de gerenciar e organizar a inovação, ou seja, não há uma 
fórmula universal a ser adotada para obtenção de sucesso.

Os processos de Gestão da Inovação praticados pelas organizações 
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não evoluíram com os ambientes dinâmicos de negócios, especialmente 
em razão da imprevisibilidade dos resultados provenientes de atividades 
relacionadas à inovação. Embora muitas práticas empresariais e 
acadêmicas tenham sido publicadas, não há evidências confirmando a 
melhor forma de gerenciar e organizar a inovação, ou seja, não há uma 
fórmula universal a ser adotada para obtenção de sucesso.

Quatro fatores afetam a Gestão da Inovação: tipos, estágio e escopo da 
inovação e tipo da organização (Tidd, 2001). Assim, qualquer generalização 
de um processo de Gestão da Inovação deve ser ajustada considerando 
esses fatores que ajudam a definir etapas coerentes com o contexto 
organizacional.

Um processo coerente, além de considerar competências e tecnologia, 
deve levar em conta principalmente atividades críticas que envolvem 
a empresa: produção, logística, atendimento ao cliente, sistemas de 
informação, entre outras. Todas essas atividades impactam na Gestão da 
Inovação e são afetadas por ela.

Em uma empresa, o fluxo criativo em que as oportunidades de 
inovação transitam (imagem 42) pode ser representado por um funil. As 
oportunidades são analisadas, selecionadas e avaliadas segundo critérios 
fundamentais para a tomada de decisão:

Imagem 42 – Funil de oportunidades de inovação – 
I2M Innovation To Market, 2011.

LISTA DE IDEIAS
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Imagem 43 – Funil de oportunidades de inovação – Criado pelo autor.

Desta forma, fica clara a necessidade de entendermos os clientes e 
consumidores. Mais importante que perguntar é observar, não só o cliente, 
mas toda a sua jornada. Por meio da antropologia podemos entender 
como as pessoas interagem física e emocionalmente com os produtos. Já 
mediante a experimentação, se busca os acertos por tentativa e erro. Se 
houver fracasso, o ideal é que ocorra no início, para sua rápida correção. 
Por fim, cruzar soluções testando soluções já implementadas por outros 
e em outros problemas como referenciais para dirimir erros.

Ao longo do funil, o fluxo equivale às etapas do processo, que se inicia 
com a de levantamento; passa pela seleção, definição de recursos, 
implementação; e chega à aprendizagem, como mostra a imagem 44:
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A seguir serão detalhadas cada uma dessas etapas.

7.1.1  LEVANTAMENTO_

Essa etapa se assemelha à “boca do funil”, em que passa a maior 
quantidade possível de ideias. Já as subsequentes (seleção, definição 
de recursos e implementação) são mais restritivas e rígidas, pois, a 
cada etapa, uma ou várias oportunidades de inovação são avaliadas e 
descartadas.

É o momento de buscar sistematicamente oportunidades de inovação 
(ideias) com o objetivo de antecipar tendências de novos produtos, 
processos e serviços, observando sinais de mudança no ambiente 
competitivo.

As ações de prospecção contínua de oportunidades com o cliente 
devem ser realizadas nessa etapa de levantamento. As principais são 
(Sebrae/NA, 2011b):

Imagem 44 – Processo de Gestão da Inovação. – Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009.
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Enxergar além do que está visível, aparente, agindo de forma 
proativa na busca de novos mercados, produtos, processos, 
serviços, etc.;

Perceber novos canais para distribuição de seus produtos e 
serviços e novos modelos de negócio (por exemplo: marketing 
pela Internet e vendas associadas a outros serviços);

Identificar sinais que podem implicar mudanças em produtos 
e negócios (por exemplo: aumento da concorrência e novos 
insumos);

Identificar oportunidades para eliminar desperdícios (de 
tempo, espaço, materiais e energia) de forma sustentável;

Efetuar comparações entre os concorrentes em aspectos 
críticos (de serviço, qualidade, custo, tempo de entrega, 
entre outros).

Exemplos:

Empresas de pequeno e grande porte que inovaram por meio das ações 
realizadas na etapa de levantamento:

A indústria de lácteos Mu-Mu observou seus concorrentes e 
inovou no design de embalagem, assim como no conceito de 
comunicação. Como resultado, obteve o reposicionamento 
de seus produtos, saindo da última posição em participação 
de mercado para a primeira em nove meses;

A indústria cosmética Natura se inspirou nos banhos de 
cheiro, hábito em algumas regiões do Brasil, e lançou a linha 
de águas de banho. Além disso, associou o produto ao uso 
sustentável de ativos da biodiversidade.

7.1.2  SELEÇÃO_

Momento de analisar as opções de oportunidades de inovação, escolher 
uma (ou mais) e definir a estratégia de inovação mais adequada. As ações 
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Entender os parâmetros-chave (preço, qualidade, velocidade, 
regulamentação) de competitividade do setor;

Entender o diferencial de suas competências, do conhecimento 
disponível na empresa, bem como saber como pode ser 
adquirido o conhecimento complementar;

Analisar as opções/oportunidades de inovação, oferecendo 
alternativas para a tomada de decisões e de ações;

Escolher criteriosamente uma ou mais opções/oportunidades 
de inovação;

Definir a estratégia de inovação mais adequada;

Passar a visão do novo produto/processo para a equipe 
destacando os benefícios;Envolver todas as pessoas da 
empresa em etapas do processo de inovar;

Envolver os fornecedores-chave e usuários líderes desde o 
início do processo de inovar.

Exemplos:

Empresas de pequeno e de grande porte que inovaram por meio de ações 
realizadas na etapa de seleção:

A prestadora de serviços de manutenção Mecânica 
Grauquemar identificou problemas de desperdício 
de tempo e recursos. Então, selecionou tecnologias 
de controle de tempo por ordem de serviço. Depois, 
integrou a equipe em grupos de trabalho e comunicou os 
objetivos. Além disso, inseriu clientes-chave no processo 
de melhoria da prestação de serviços externos, o que 
permitiu aumentar a qualidade da empresa;

de seleção precisam envolver os colaboradores nos processos de tomada 
de decisão, destacando os benefícios dos novos produtos e serviços e 
passando a visão do todo para a equipe.

As principais ações são (Sebrae/NA, 2011b):
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A URBS, prestadora de serviços de urbanização, identificou 
uma oportunidade para os empresários eliminarem 
desperdícios de recursos financeiros e os usuários terem 
um transporte público mais rápido na cidade de Curitiba: 
implantou o cartão de transporte eletrônico, que permite 
o acesso direto ao sistema de bilhetagem eletrônica.

7.1.3  DEFINIÇÃO DE RECURSOS_

Nessa terceira etapa, ocorre a definição de recursos (humanos, 
financeiros, de infraestrutura e tecnológicos) necessários para introduzir 
e/ou implementar as oportunidades de inovação selecionadas. 

As ações dessa etapa precisam identificar as formas de acesso (compra, 
desenvolvimento interno, entre outras) aos recursos mais adequados às 
oportunidades de inovação a serem desenvolvidas e/ou implementadas.

As principais ações são (Sebrae/NA, 2011b): 

Definir o conjunto de recursos necessários para introduzir e/ou 
implementar as oportunidades escolhidas na etapa anterior;

Compatibilizar os recursos necessários com as competências 
internas;

Saber comprar, licenciar e contratar novidades fora da 
empresa:

Identificar as formas de acesso aos recursos:

Compra de insumos, tecnologias e serviços;
Parcerias com institutos, universidades e/ou centros de 
excelência;
Subcontratação;
Formação de pessoal próprio;
Criação de uma área de desenvolvimento de inovações;
Desenvolvimento com pessoal próprio;
Contratação de especialistas;
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Após a definição dos recursos (com as respectivas estimativas) e a forma 
de acesso a eles, é importante escolher entre utilizar recursos próprios, 
financiamento, fomento ou fazer um mix dessas possibilidades.

Exemplos:

Empresas de pequeno e de grande porte que inovaram por meio de 
ações realizadas na etapa de definição de recursos:

O planejamento consistente do portfólio de produtos da 
Hidro Metalúrgica ZM Bombas permitiu definir uma nova 
estratégia de desenvolvimento de tecnologias de energia 
eólica de pequeno porte, direcionando a empresa para 
a captação de recursos financeiros subvencionados em 
editais públicos e privados;

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) identificou 
tecnologias, insumos e equipamentos que permitiram 
substituir o sistema de iluminação pública, gerando economia 
de mais de 22% em pequenos municípios.

7.1.3  DEFINIÇÃO DE RECURSOS_

Nessa quarta etapa, ocorre a execução dos projetos de inovação, com 
o acompanhamento de seu desenvolvimento em termos de prazo, custos 
e qualidade, sempre considerando as integrações necessárias com outros 
setores da empresa (logística, marketing e vendas, por exemplo). 

Nas ações dessa etapa, devem ser utilizados padrões de gestão e 
ferramentas que apoiem o gerenciamento de projetos de inovação, 
garantindo o uso eficiente de recursos, cumprimento de prazos e 

Realização de associações, alianças estratégicas, redes 
de empresas, etc.;
Pesquisa cooperativa;
Benchmarking;
Joint venture.
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qualidade das oportunidades de inovação a serem desenvolvidas e/ou 
implementadas.

As principais ações são (Sebrae/NA, 2011b):

Definir o escopo do projeto da inovação a ser introduzido e/
ou implementado;

Estabelecer datas e formas de acompanhamento (prazo, 
custos e qualidade);

Preparar o lançamento da inovação;

Alinhar as atividades de introdução da inovação de produto 
com marketing e vendas.

Exemplos:

Empresas de pequeno e de grande porte que inovaram por meio de 
ações realizadas na etapa de implementação:

A utilização de padrões de qualidade e a customização de 
processos de produção civil permitiram à construtora Doria 
cumprir seus prazos de entrega em razão do aumento de sua 
produtividade;

A Embraer utiliza práticas avançadas de gestão de projetos 
com múltiplos fornecedores e adota técnicas, tecnologias 
e ferramentas de engenharia de alta complexidade que a 
permitem realizar a venda do projeto antes mesmo de o avião 
ter sido produzido. Com isso, garante a entrega do produto 
e acordo com os altos padrões internacionais de exigência 
regulatória, em especial as aeronaves utilizadas em sistemas 
de defesa.



162

É o momento de refletir sobre todo o processo, revisar etapas, ações e 
ferramentas e registrar as lições aprendidas.

Nessa etapa, pode-se fazer uso de práticas e ferramentas que apoiem 
o processo de aprendizagem, em especial as relacionadas à gestão do 
conhecimento.

As principais ações são (Sebrae/NA, 2011b):

Refletir sobre o processo de inovação como um todo: o que 
aconteceu, o que funcionou bem, o que não deu certo, os 
resultados obtidos, novas ideias, etc.;

Registrar as lições aprendidas;

Lançar novos produtos e processos, considerando 
as reflexões sobre mudanças necessárias a partir do 
aprendizado anterior;

Estimular o reinício do processo (“reinovação”).

Atualmente, o compartilhamento de informações pelas redes sociais facilita 
a constituição de saberes. A imagem 45 relaciona algumas ferramentas que 
podem apoiar a etapa de aprendizagem pelo compartilhamento de acertos, 
erros e melhores práticas durante todo o processo da Gestão da Inovação.

7.1.5  APRENDIZAGEM_

Imagem 45 – Técnicas e ferramentas que apoiam a etapa de aprendizagem.
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Essas ferramentas funcionam hoje como grandes repositórios de 
informações, e sua utilização pode estar centrada em aspectos pessoais 
(a exemplo do Facebook) ou de cunho profissional e de compartilhamento 
técnico (LinkedIn).

De qualquer forma, o principal fator para a escolha dessas ferramentas é 
a capacidade do usuário e da própria tecnologia de permitir a recuperação 
da informação por mecanismos de busca ou de sugestão (ferramentas 
que, pela proximidade semântica, sugerem opções espontâneas aos 
usuários). Essas técnicas possibilitam uma melhor gestão do conteúdo, 
permitindo, portanto, acelerar o processo de aprendizagem em novos 
ciclos de desenvolvimento de um novo produto ou serviço.

As práticas e ferramentas de gestão do conhecimento apresentadas não só 
apoiam o processo de aprendizagem, como podem ser utilizadas em todas 
as demais etapas. O levantamento, em especial, pode fazer uso intensivo 
de ferramentas da web para as atividades de buscas contextualizadas de 
informações que subsidiem o processo de Gestão da Inovação.

7.2  PROCESSO PRÁTICO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO_

O processo a ser demonstrado a seguir foi elaborado com base nas cinco 
etapas do processo de Gestão da Inovação e é composto de formulários 
que podem ser utilizados pela empresa:

Oportunidades de inovação;
FORMULÁRIO 1.1 

Checklist para revisão das oportunidades de inovação;
FORMULÁRIO 1.2 

Seleção das oportunidades de inovação;
FORMULÁRIO 2

Recursos e formas de acesso à oportunidade de inovação;
FORMULÁRIO 3

Implementação;
FORMULÁRIO 4

Aprendizagem.
FORMULÁRIO 5
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As etapas detalhadas a seguir orientam a empresa para a aplicação do 
processo completo de Gestão da Inovação.

PRIMEIRA ETAPA:
LEVANTAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

O empresário e sua equipe de líderes devem se reunir em grupos (com 
colaboradores-chave) para a elaboração individual de cinco sugestões 
de inovações a serem registradas na primeira linha do Formulário 1.1 
“Oportunidades de inovação” (minhas ideias), sendo uma para cada 
tipo com a seguinte diferenciação: inovação de produto (bem), inovação 
de produto (serviço), inovação de processo, inovação de marketing 
e inovação organizacional. Na sequência, o grupo, após discussões e 
argumentações, registra a melhor proposta na linha “Ideias do grupo”.

Imagem 46 – Formulário 1.1 – Oportunidades de inovação.
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A classificação da inovação em cinco tipos é útil para estimular a 
proposição de ideias relacionadas a todas as formas de inovação. 
Entretanto, a empresa pode optar pela geração de ideias de apenas 
alguns dos cinco tipos em razão da especificidade de seu negócio.

Para preencher a primeira linha do formulário, o moderador da 
reunião deve apresentar brevemente o contexto e objetivo da atividade, 
destacando a importância da criatividade dos participantes. A segunda 
linha do formulário serve para registrar as ideias formuladas por todos os 
participantes e para destacar a que seja considerada pelo grupo a melhor 
ideia de cada tipo.

No preenchimento do formulário, não há uma resposta padrão. 
O importante é invocar a reflexão e, no fim do checklist, decidir se a 
oportunidade deve ser descartada (abandonada), mantida, melhorada 
(redigida novamente) ou substituída (por nova oportunidade).

A participação de toda a empresa precisa ser incentivada a fim de 
os conhecimentos serem construídos com as diferentes percepções e 
experiências de cada área e colaborador da organização. É recomendável 
que um grupo gestor analise se todos conseguiram caracterizar 
adequadamente os diferentes tipos de inovações, questionando as 
motivações dos colaboradores para gerarem as inovações propostas 
e verificando se elas estão aderentes com a estratégia, mercado e 
capacidade tecnológica e de gestão da empresa.

Ainda nessa etapa, o grupo analisa as oportunidades de inovação 
propostas no formulário anterior, revisando-as, reescrevendo-as, 
respondendo às questões em relação a cada uma das oportunidades 
(Formulário 1.2) e avaliando se elas podem gerar bons negócios.
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As empresas devem incentivar os colaboradores a ficarem atentos aos 
sinais externos, por meio da pesquisa de informações de mercado, da 
identificação das necessidades imediatas e antecipadas dos clientes e do 
monitoramento de tendências de negócio com o objetivo de potencializar 
inovações para gerarem valor e serem aceitas pelo mercado. No ambiente 
de negócios, muitas vezes uma oportunidade inicial considerada 
promissora, ao ser analisada por diferentes colaboradores e por áreas e 
experiências distintas, pode ser mudada radicalmente de sua proposta 
original ou até mesmo descartada. Pensar em outra nova oportunidade 
deve ser estimulado.

Imagem 47 – Formulário 1.2 – Checklist para revisão das oportunidades de inovação.
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SEGUNDA ETAPA:
SELEÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

Nessa etapa, o objetivo é “afunilar” as oportunidades identificadas, ou 
seja, estabelecer prioridades de acordo com critérios preestabelecidos. 
A equipe de líderes e os colaboradores preenchem o Formulário 2, com 
base nestas instruções:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - Preencher com fatores-chave que auxiliem 
os empresários na tomada de decisão, trazendo maior assertividade nas 
escolhas das oportunidades de inovação.

Exemplos de critérios:

Contribuição na redução de custos (de processos e 
organizacionais);

Contribuição na redução de prazos (de processos e 
organizacionais);

Aceitação pelo cliente (todos os tipos);

Tamanho do mercado a ser atendido (produto e serviço);

Facilidade de financiamento do desenvolvimento (produto, 
processo e serviço);

Facilidade de desenvolvimento/implantação/produção 
(produto, processo e serviço);

Relação lucro/investimento (produto, processo e serviço).

AVALIAÇÃO - Atribuir nota a cada uma das oportunidades de inovação 
sob análise.

JUSTIFICATIVA - Explicar a nota atribuída.

SOMATÓRIO - Colocar o resultado do somatório das notas. Havendo 
empate, a oportunidade deve ser reavaliada.
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TERCEIRA ETAPA:
DEFINIÇÃO DE RECURSOS

Consiste em definir recursos e formas de acesso necessários para a 
oportunidade de inovação selecionada na segunda etapa (Formulário 2).

As principais atividades que o grupo gestor realiza são:

Definir o conjunto de recursos (humanos, financeiros, 
tecnológicos e de infraestrutura) necessários para introduzir 
e/ou implementar as oportunidades selecionadas;

Compatibilizar o conjunto de recursos necessários com a 
base de competências disponível internamente;

Saber comprar, licenciar, contratar novidades fora da 
empresa;

Identificar as formas de acesso adequadas. O Quadro na 
página ao lado explica as principais formas de acesso:

ju st . ju st .

Imagem 48 – Formulário 2 – Seleção das oportunidades de inovação.



169

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

Imagem 49 – Principais formas de acesso. – Adaptado de Sebrae/NA, 2011a.
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O formulário de recursos e formas de acesso à oportunidade de inovação 
permite detalhar recursos do projeto de inovação de acordo com as 
orientações de preenchimento:

FORMAS DE ACESSO - Identificar as formas de acesso a serem 
utilizadas para desenvolver a oportunidade de inovação, de acordo com a 
imagem 48. Pode ser adotada mais de uma forma de acesso;

RECURSOS HUMANOS - Especificar os recursos humanos necessários 
em termos de função e esforço, como quantidade de horas, semanas ou 
meses de alocação no projeto de inovação;

INFRAESTRUTURA - Listar os valores para a manutenção das 
edificações, móveis, equipamentos, ferramentas, máquinas produtivas 
e administrativas necessários ao desenvolvimento da oportunidade de 
inovação. A infraestrutura deve condizer com o porcentual da capacidade 
instalada da empresa a ser utilizado no projeto de inovação em questão;

TECNOLOGIA - Identificar as tecnologias-chave, ou principais, a serem 
compradas, desenvolvidas ou “parceirizadas” para o projeto de inovação.

Imagem 50 – Formulário 3 – Recursos e formas de acesso à oportunidade de inovação.
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QUARTA ETAPA:
IMPLEMENTAÇÃO

O formulário da implementação permite detalhar melhor o projeto 
executivo da oportunidade de inovação (Formulário 4). A seguir, as 
orientações de preenchimento:

Escopo da inovação - Identificar funcionalidades 
e características da oportunidade de inovação a ser 
introduzida no mercado ou implementada na empresa;

Benefícios para a empresa - Elencar benefícios 
econômicos tangíveis ou intangíveis presentes na 
oportunidade de inovação;

Custos - Fazer estimativas dos custos para desenvolver 
a oportunidade de inovação;

Recursos financeiros - Identificar recursos próprios, 
financiamentos e fomentos necessários;

Formas de acesso - Especificar formas de acesso aos 
recursos necessários;

Retorno esperado - Prever retorno (econômico ou não) 
da oportunidade;

Prazo para desenvolver - Fazer estimativas de prazos 
para ter a oportunidade de inovação pronta para ser 
vendida ou utilizada;

Interação com clientes durante o desenvolvimento- 
Estabelecer formas de interação com os clientes para testar 
a oportunidade ainda durante o desenvolvimento dela;

Lançamento provável - Determinar data limite para 
lançamento da inovação no mercado;

Alinhamento com vendas e marketing - Definir formas 
de participação e preparação do pessoal de vendas e de 
marketing para aumentar o sucesso da oportunidade de 
inovação.
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Imagem 51 – Formulário 4 – Implementação.

QUINTA ETAPA:
APRENDIZAGEM

É o momento de reflexão, de discussão e de socialização dos erros e 
acertos do que foi realizado com a implementação do projeto executivo da 
inovação. Uma forma de realizar esse processo é solicitar às equipes de 
líderes e de colaboradores que preencham individualmente o Formulário 5.
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Imagem 52 – Formulário 5 – Aprendizagem.

Após a análise dos formulários preenchidos, é possível promover ciclos 
de aprendizagem por meio de reuniões, cafés empresariais ou outros 
momentos descontraídos que estimulem o compartilhamento das lições 
aprendidas.

Mesmo que a empresa tenha restrições de tempo e recursos para realizar 
a etapa de aprendizagem, os gestores devem estimular os colaboradores 
a adotar princípios simples e úteis:

Buscar aprender com os mais experientes ou procurar 
soluções já implantadas;

Valorizar o aprendizado contínuo mesmo que advenha de 
experiências aparentemente malsucedidas;

Estimular o reinício do processo de inovação.

O grupo gestor pode estimular a troca de ideias e opiniões. Cada ponto de 
vista deve ser valorizado. É possível iniciar uma reunião de aprendizagem 
com trechos de filmes ou documentários reveladores e instigantes.
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7.3  PRÁTICAS DE APOIO À 
GESTÃO DA INOVAÇÃO_

A adoção de algumas práticas de apoio à Gestão da Inovação aumenta as 
chances de a empresa se tornar inovadora de forma sistemática e contínua.

As recomendadas são, entre outras, análise de mercado, prospecção 
tecnológica, benchmarking, análise de patentes, criatividade, gestão 
dos direitos de propriedade intelectual, gestão de interfaces, gestão de 
projetos, gestão financeira e de riscos, trabalho em rede, trabalho em 
equipe, gestão de mudanças, produção enxuta, análise de valor, melhoria 
contínua, gestão do conhecimento e práticas de sustentabilidade e 
responsabilidade social.

A seguir, as principais práticas serão abordadas de forma detalhada.

7.3.1  ANÁLISE DE MERCADO_

Com o objetivo de obter informações e, dessa forma, alimentar o 
processo de inovação, as empresas precisam analisar continuamente o 
mercado em que estão inseridas conforme já mencionei na introdução 
deste livro. 

Essa prática busca identificar tendências de mudanças no mercado, 
movimento dos competidores e dos produtos potencialmente competitivos, 
além de demandas e necessidades dos clientes.

Carvalho, Cavalcante e Reis (2009) recomendam a adoção das seguintes 
ações para uma análise eficaz:

Até então, este capítulo permitiu ao leitor compreender as etapas e 
principais ações do processo de Gestão da Inovação, além de possibilitar 
a vivência prática desse processo. Entretanto, somente um processo e 
um conjunto de formulários não são suficientes para garantir a busca 
contínua e sistemática por inovações. São necessárias práticas de apoio 
a esse processo conforme veremos a seguir.
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Agir de forma proativa na busca de novos mercados, 
produtos, processos e serviços;

Pesquisar novos canais para distribuição de produtos e 
serviços e novos modelos de negócio;

Identificar necessidades do cliente, criando formas de 
escuta sistemática na empresa;

Compreender as ameaças e oportunidades sinalizadas 
pelo mercado;

Reconhecer sinais de que podem ocorrer mudanças nos 
produtos e no negócio;

Identificar oportunidades para eliminar desperdícios e atuar 
de forma sustentável;

Efetuar comparações entre os concorrentes;

Buscar fontes confiáveis de informação, como simpósios, 
revistas, jornais, entre outros. Para tanto, é conveniente 
fazer uma lista de todos os jornais e revistas da área e ficar 
atento a eventos regionais, nacionais e internacionais; 

Listar as organizações e associações de classe na área de 
atuação;

Identificar quem oferece cursos na área;

Identificar grupos de pesquisa e pesquisadores na base 
da Plataforma Lattes do CNPq e no Portal Inovação do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);

Listar sites das empresas atuantes na mesma área ou 
vinculadas aos mesmos fornecedores e clientes;

Identificar a empresa líder na área de atuação;

Cadastrar-se em serviços1 de alerta informatizados com 
os termos típicos da área de atuação;

Verificar a localização de incubadoras de empresas, polos 
e parques tecnológicos na região.

Para conhecimento:

INCUBADORA DE EMPRESAS: Mecanismo que estimula a criação 
e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de 
prestação de serviços e empresas de base tecnológica ou de manufaturas 
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leves, por meio do apoio administrativo e da formação complementar do 
empreendedor   em aspectos técnicos e gerenciais.

POLO: Aglomeração ou concentração de empresas de setores 
tradicionais da economia com necessidades similares.

PARQUE TECNOLÓGICO: Empreendimento promotor da cultura da 
inovação, da competitividade e do aumento da capacitação empresarial. 
Fundamenta-se na transferência de conhecimento e tecnologia entre 
atores, como universidades, centros de pesquisa e empresas, com o 
objetivo de incrementar a produção de riqueza.

No caso de desenvolvimento de novos produtos, há três técnicas 
diferentes de análise de mercado (Cotec, 1998) utilizadas de forma isolada 
ou em conjunto. Essas técnicas, descritas na imagem 53, são a conjoint 
analysis (CA), o conceito de usuário líder (UL) e a matriz qualidade, que 
representa o elemento-chave da técnica quality function deployment 
(QFD) ou o desdobramento da função qualidade:

Imagem 53 – Descrição das técnicas de análise de mercado. - 
Traduzido e adaptado de Cotec, 1998.
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A prática da CA normalmente é responsabilidade do departamento de 
marketing. Alguns softwares que auxiliam sua aplicação não requerem 
investimentos muito elevados para empresas de médio porte que utilizam 
frequentemente essa técnica. Por outro lado, aquelas que não a adotam 
regularmente, como as MPEs, podem recorrer a especialistas, como 
consultorias e/ou universidades (esse é um bom ponto de partida para o 
novo usuário de CA se familiarizar com a técnica e se beneficiar de todo 
o potencial dela).

O QFD, por sua vez, em geral fica sob responsabilidade dos departamentos 
de P&D e também de marketing. Entretanto, a teoria sobre gestão de 
interfaces demonstra que também se deveria incluir o departamento de 
produção no processo de desenvolvimento de novos produtos. O QFD pode 
ser útil em empresas estruturadas de forma tradicional e contribuir para 
romper as habituais barreiras entre departamentos funcionais. Algumas 
organizações podem chegar a definir o processo empresarial seguindo 
esse processo. A quantidade de reuniões das equipes de QFD depende 
da frequência da introdução de produtos ou do benefício percebido pela 
técnica. O processo pode ser suspenso no momento em que se obtenha 
benefício suficiente. O custo de aplicação da técnica é pouco significativo, 
principalmente se os gestores estiverem cientes do valor do planejamento 
prévio para o desenvolvimento do produto.

Atrair a cooperação dos ULs é tarefa mais complexa, uma vez que, além 
dos departamentos de marketing e de P&D, também requer a participação 
da alta direção da organização. Esta tem papel importante na hora de 
identificar o UL correto e estabelecer contato, convidando-o a participar 
do processo de desenvolvimento de novos produtos. Além disso, a alta 
direção é fundamental para gerir com êxito o verdadeiro processo de 
desenvolvimento entre as empresas. A cooperação dos ULs normalmente 
tem um custo, pois eles podem solicitar diferentes recompensas pela 
participação, como contratos exclusivos de entrega e concessões de 
preços ou direitos conjuntos sobre patentes geradas.

7.3.2  PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA_

Quando a empresa busca inovações incrementais, a análise de mercado 
é uma ferramenta interessante. Mesmo porque adotar práticas de gestão 
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já utilizadas por outras organizações também é inovação. Entretanto, se 
a empresa tem em vista inovações radicais, então a análise de mercado é 
insuficiente, pois, com essa prática, obtém-se, em alguns casos, o que já 
existe (embora a escuta das necessidades dos clientes possa dar origem 
a inovações radicais).

Mas, se a empresa pretende ser inovadora, olhar para o futuro, deve 
realizar a prospecção. Nesse caso, precisa estar atualizada quanto 
aos desenvolvimentos tecnológicos que ainda vão se transformar em 
produtos. Eventualmente esses desenvolvimentos, que, hoje, ainda estão 
em universidades ou institutos de pesquisa, podem vir a ser excelentes 
oportunidades de negócios ou, ainda, ameaças aos negócios.

Para os pesquisadores Lacerda et al. (2001), “prospecção tecnológica é o 
processo de antecipar os desenvolvimentos futuros da ciência e da tecnologia”.

Na prática, as empresas podem realizar a prospecção tecnológica 
aproximando-se dos centros pesquisadores de tecnologias ainda não 
disponíveis comercialmente; é o caso das universidades e institutos de 
pesquisa. A participação em congressos nacionais e internacionais na área 
em que atuam é uma ação importante para a prospecção, especialmente 
para verificar resultados de pesquisas. Outra técnica para a prospecção, 
embora mais cara que a participação em congressos, é o Método Delphi, 
que consiste em consulta interativa a diferentes especialistas, buscando, 
após diversas rodadas de questionamentos, uma convergência de opiniões 
para saber o futuro relacionado a determinado tema.

Embora conceitualmente exista uma diferença entre vigilância tecnológica 
– voltada a coletar e analisar sistematicamente as informações científicas e 
tecnológicas no momento presente – e prospecção tecnológica – voltada para 
o futuro –, muitas vezes ocorre sobreposição de ações entre essas práticas.

7.3.3  BENCHMARKING_

É uma prática que ajuda a identificar as ações que permitiram aos líderes 
em seu segmento de atuação se tornarem os melhores. Essa identificação 
e a consequente adoção das ações contribuem para as organizações 
melhorarem o desempenho delas.
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O benchmarking não deve ser uma ação isolada, mas um processo 
contínuo que conduz a uma melhor compreensão dos próprios processos.

Benchmarking consiste em comparar processos, produtos e/ou serviços 
de uma empresa com aqueles correspondentes nas empresas líderes, ou 
seja, com os melhores processos e serviços.

O Temaguide (Cotec,1998) apresenta oito tipos de benchmarking de 
acordo com o objetivo que a empresa tem.

COMPETITIVO – Comparação dos resultados da 
empresa com um de seus concorrentes, o líder ou aquele 
a que se quer igualar;

DE PROCESSO – Medição e comparação de um 
processo específico realizado na empresa com um 
processo similar nas melhores organizações;

FUNCIONAL – Variação do tipo anterior, compara uma 
função na organização com a mesma função em outras 
organizações;

GENÉRICO – Também variação do benchmarking de 
processo, compara processos similares de duas ou mais 
organizações, mesmo em áreas diferentes de atuação;

SETORIAL – Comparação somente entre processos de 
organizações de um mesmo setor, não necessariamente 
concorrentes;

DE PRODUTO – Comparação direta entre os atributos 
de funcionalidade do produto fabricado com os dos 
concorrentes;

ESTRATÉGICO – Estudo do planejamento estratégico de 
empresas reconhecidas como as melhores nos processos 
que apoiam essas estratégias e adaptação dessas 
estratégias à realizadora desse tipo de benchmarking;

TÁTICO – Mais uma variação do benchmarking de 
processos, compara processos de curto prazo com os de 
longo prazo.
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Ao praticar o benchmarking, o empresário precisa proceder à 
identificação e à correta seleção das empresas a serem observadas, as 
benchmarks. O recolhimento de informações sobre a empresa observada 
exige uma aproximação adequada, pois há implicações legais e éticas 
no caso de se buscarem informações confidenciais. As organizações 
observadas não precisam ser necessariamente do mesmo setor, ou seja, 
algumas excelentes ideias de gestão podem advir de empresas de um 
setor completamente diferente.

Os principais passos (Cotec, 1998) para realizar o benchmarking são:

Decidir a área de atuação do benchmarking na empresa, ou 
seja, por meio de auditorias internas, identificar processos 
(ações, setores, etc.) que se encontram fragilizados;

Compreender os processos que precisam ser melhorados;

Identificar e compreender os mesmos processos nas 
empresas líderes e recolher dados;

Analisar e comparar resultados;

Elaborar plano de melhoria para superar os líderes nos 
processos focados pelo benchmarking;

Implementar ações e controlar os planos de ação;

Estabelecer práticas de melhoria contínua para não “parar 
no tempo”.

7.3.4  GESTÃO DE PORTFÓLIO_

Poucas são as organizações com tempo e recursos financeiros e 
humanos para implementar muitos projetos simultaneamente. A busca 
pelo equilíbrio entre riscos e benefícios é chamada “gestão de portfólio” 
ou “gestão de carteira”.

A necessidade de gestão de portfólio ocorre com maior frequência 
entre empresas de médio e de grande porte do que entre as MPEs em 
razão do reduzido número de projetos que estas necessitam realizar 
simultaneamente. 
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A gestão de portfólio não pode, evidentemente, ficar desvinculada 
da avaliação de projetos individuais, pois é a comparação entre ações 
necessárias, riscos, custos, competências necessárias, etc. que oferece 
o caminho para a escolha dos projetos.

Os critérios a seguir, já adotados na seleção das oportunidades, também 
podem ser usados, sem grandes custos, no momento de se fazer a opção 
(Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009):

Contribuição na redução de custos (de processos e 
organizacionais);

Contribuição na redução de prazos (de processos e 
organizacionais);

Aceitação pelo cliente (todos os tipos);

Tamanho do mercado a ser atendido (produto e serviço);

Facilidade de financiamento do desenvolvimento (produto, 
processo e serviço);

Facilidade de desenvolvimento/implantação/produção 
(produto, processo e serviço);

Relação lucro/investimento (produto, processo e serviço).

Quando voltada a grandes empresas, a gestão do portfólio de 
projetos, além de debates para auxiliar a tomada de decisão, necessita 
de ferramentas e técnicas de alguma complexidade, como matrizes 
bidimensionais ou tridimensionais (representações gráficas de diversas 
variáveis), bem como do uso de programação matemática, baseada em 
algoritmos matemáticos voltados à otimização do portfólio, o que requer 
o apoio de computadores.

7.3.5  GESTÃO DE MUDANÇAS_

As empresas, de modo geral, necessitam realizar mudanças. Aliás, esta 
é a chave da inovação: a busca pela mudança, por fazer melhor, mais 
rápido, mais preciso, com menor custo, etc.
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Eventualmente essas mudanças implicam transformações radicais. 
Entretanto, habitualmente, a mudança consiste em melhorias graduais ou 
pequenas iniciativas para melhorar produtos, serviços ou processos.

Diferentemente do item gestão de portfólio, na gestão de mudanças as 
pequenas empresas normalmente apresentam mais facilidades do que 
as grandes, pois respondem com mais prontidão às necessidades do 
mercado.

À medida que a empresa aprimora suas competências sobre gestão 
de mudanças, consegue solucionar problemas e aproveitar novas 
oportunidades em benefício de todos: clientes, colaboradores e os 
próprios sócios da empresa.

O Temaguide (Cotec, 1998) identifica alguns fatores-chave que podem 
inibir as mudanças em MPEs:

Pouca amplitude e ousadia dos objetivos dos dirigentes;

Falta de solidez financeira;

Entendimento inadequado das oportunidades;

Fragilidades estruturais;

Pessoal pouco cooperativo;

Processos de gestão ineficazes;

Falta de clareza e força de vontade dos gestores. 

Algumas orientações para a gestão de mudanças são apresentadas por 
Michael Crisp (1991):

Ter uma boa razão para fazer a mudança  - As 
mudanças são normalmente agradáveis porque retiram as 
pessoas da chamada “zona de conforto”. O empresário 
deve levar a sério as dificuldades que encontrará para 
implementá-las. Deve certificar-se de que compreendeu 
bem a razão e os motivos pelos quais a mudança está 
sendo feita;
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Além das práticas de gestão citadas neste capítulo, é possível adotar 
outras relacionadas à criação de um ambiente propício à geração de 
inovações.

Envolver as pessoas na mudança - Uma excelente 
forma de influenciar as pessoas para resistirem menos às 
mudanças é envolvê-las no processo de mudanças para 
que se sintam partícipes. Fazer parte do processo de 
planejamento e transição dá à pessoa uma sensação de 
controle.

Escolher uma pessoa respeitada como encarregada 
do processo de mudança - Cada mudança necessita 
de um líder; por isso, a empresa deve selecionar alguém 
por quem a equipe tenha elevada consideração;

Dar formação em novos valores e comportamentos  - 
As pessoas precisam de orientação para perceber o que 
o “novo caminho” significa e por que é mais desejável. 
A formação mantém os grupos unidos e permite-lhes 
expressar suas preocupações e reforçar as competências 
recentemente aprendidas;

Trazer ajuda de fora - Muitas vezes, as pessoas de uma 
organização consideram mais a fala de alguém de fora do 
que de dentro da empresa;

Estabelecer símbolos da mudança - Encorajar o 
desenvolvimento de cartas informativas, novos logotipos 
ou slogans e/ou a promoção de eventos que evidenciem 
a mudança e ajudem a celebrá-la;

Agradecer e premiar pessoas  - Logo que a mudança 
comece a produzir efeitos, a empresa precisa reconhecer 
as realizações das pessoas que contribuíram para isso.

7.4  PRÁTICAS DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO_

De pouco adianta a adoção de práticas de gestão envolvendo métodos, 
técnicas e ferramentas se, simultaneamente, não for tratada a questão do 
fator humano no processo de inovação.
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7.4.1  CAPACITAÇÃO_

A inovação é obtida pelo esforço de pessoas. O uso de técnicas, 
ferramentas e metodologias é ineficaz se as pessoas não participarem 
do processo. Para tanto, as pessoas precisam ser capacitadas. Portanto, 
há um laço muito forte entre capacitação de pessoas e capacidade de 
inovação.

A capacitação faz evoluir a capacidade da empresa em desenvolver/
produzir produtos e serviços com inovações em design, qualidade, 
desempenho, entre outros.

Os passos seguintes devem ser seguidos para a implantação da 
capacitação (Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009):

Algumas práticas de gestão, relacionadas diretamente com a figura do 
gestor, ajudam a criar um ambiente organizacional propício para que as 
demais, referentes às ferramentas e técnicas operacionais, funcionem a 
contento.

A criatividade e a implantação de um programa de reconhecimento 
e recompensas pela criação de ideias que podem virar inovações são 
abordadas em outros volumes desta coletânea. 

A seguir, serão mostradas as práticas de capacitação de pessoas, 
comunicação, trabalho em equipe e liderança.

Identificar capacidades técnicas e humanas a serem 
aprimoradas – As empresas precisam conhecer as 
competências dos colaboradores nas áreas de interesse 
da organização a fim de direcioná-los para os cargos 
certos. Isso também permite detectar as fragilidades da 
equipe e as áreas que necessitam de capacitação; 

Estabelecer grupos de capacitação como parte de 
um programa de educação continuada – Conhecendo 
as fragilidades, a organização pode criar, formalmente, 
grupos de colaboradores para definir um programa de 

1.

2.
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3.

4.

educação continuada com o objetivo de capacitar as 
pessoas nas áreas de interesse da empresa. Deve haver 
uma sinergia entre os interesses organizacionais e os 
do colaborador no que se refere ao planejamento dos 
programas de capacitação;

Envolver os colaboradores nas escolhas de 
fornecedores da capacitação – Quantas vezes os 
empresários tomam a decisão de escolher um fornecedor 
para uma capacitação e nem sequer consultam os 
colaboradores que serão capacitados? O funcionário, 
motivado por interesse próprio, pode ter contatos 
e informações importantes sobre fornecedores de 
capacitação;

Avaliar se a capacitação supriu as necessidades 
– A capacitação dos colaboradores exige investimento 
financeiro. Assim, o empresário precisa avaliar se o 
investimento supriu, de fato, as necessidades que 
deram origem à capacitação. Medir os resultados da 
capacitação em forma de aumento de faturamento ou 
de vendas, por exemplo, e divulgá-los possibilitam que 
as próximas capacitações encontrem menor resistência 
por parte de todos, empresários e colaboradores. 
Comumente, o empresário se questiona: Vale a pena 
investir na capacitação? E o risco de o colaborador, 
depois de capacitado, sair da empresa e até abrir 
um negócio concorrente? A resposta é simples. Ao 
capacitar o colaborador, corremos, sim, o risco de 
perdê-lo. Contudo, ao não capacitá-lo, já o perdemos, 
pois trabalhar com pessoas não capacitadas diminui 
a produção e a qualidade, aumenta os prazos e os 
custos, entre outros. Além disso, vários estudos já 
comprovaram que existem diversas formas de reter os 
colaboradores, como ambientes de trabalho agradáveis, 
planos de carreira, remuneração adequada, estímulos e 
recompensas, etc.;

Estimular o uso dos conhecimentos na prática dos 
negócios – Muitas empresas promovem a capacitação 
de seus colaboradores, mas, estranhamente, não 
permitem que esses conhecimentos sejam usados. É 
a cultura da resistência às mudanças. O empresário 
deve estar disposto a adotar novas técnicas, novas 
ferramentas, novas formas de fazer o que sempre fez;

5.
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Estimular o compartilhamento do conhecimento – 
Criar grupos de trocas de conhecimento é uma prática 
muito interessante. Existem empresas que estimulam 
reuniões em que os participantes repassam o que 
aprenderam em determinado curso ou o que aprenderam 
com a leitura de um livro ou com a participação em 
palestras. O conhecimento a ser compartilhado não 
precisa ser oriundo de capacitações, pode também advir 
da experiência de trabalho de cada colaborador;

Desenvolver o hábito da aprendizagem – Tão 
importante quanto oferecer programas de capacitação 
para os colaboradores é estimulá-los a aprenderem 
continuamente e a buscarem o conhecimento na área 
em que atuam. Enfim, fazer da busca pelo conhecimento 
uma atividade rotineira e agradável que os colaboradores 
realizem por prazer.

6.

7.

7.4.2  COMUNICAÇÃO_

As organizações precisam estar cientes da importância de um processo 
de comunicação interna eficaz, pois, quanto melhor for o processo de 
comunicação entre os dirigentes e seus colaboradores, menor será a 
resistência às mudanças. Ao receber a informação, processá-la e realimentar 
o processo, confirmando o entendimento, o colaborador se torna partícipe 
do processo de inovação e, portanto, corresponsável por ele.

Também um processo eficaz de comunicação externa é fundamental 
para que, de fato, ocorra a inovação. De que adianta a empresa criar um 
novo produto/serviço, se os clientes não souberem disso? Muitos casos 
de introdução de novos produtos ou serviços foram malsucedidos em 
razão da fragilidade no processo de comunicação externa.

Algumas premissas para que a comunicação seja eficaz:

A comunicação deve ser clara – Clareza sobre o que se quer comunicar 
caracteriza a verdadeira comunicação, que é uma via de mão dupla: alguém 
emite uma informação, por qualquer meio, e outrem confirma que recebeu 
e entendeu a mensagem. Contudo, há casos em que as empresas apenas 
informam, ou seja, a via é de mão única, não havendo a realimentação da 
recepção e do entendimento. Aí surgem problemas, como este:
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– Por que você não participou da reunião com os gestores? 
– Mas não era reunião só “de” gestores?

Diferentes formas de comunicar devem ser adotadas – Com o 
advento das novas tecnologias de informação e comunicação, chamadas 
de “TICs”, a comunicação na empresa ficou mais rápida e, normalmente, 
com maior abrangência. O empresário deve optar pelas formas de 
comunicação mais adequadas ao perfil de seus colaboradores.

Informações críticas devem ser protegidas – Ao mesmo tempo em 
que a comunicação deve ser ampla, há que se cuidar com o aspecto 
relacionado às informações críticas. É importante definir os grupos de 
colaboradores que podem ter acesso a determinados tipos de informação.

Como implantar a comunicação em um processo de inovação:

1. Definir informações importantes a serem 
comunicadas no processo de inovação – O uso 
das TICs massifica a informação. Resultado disso, no 
caso dos e-mails, é o conhecido spam, informações 
dirigidas a centenas ou milhares de endereços eletrônicos 
que “entulham” as caixas postais eletrônicas. Esse 
excesso de mensagens contribui para que informações 
realmente importantes acabem por não serem percebidas 
rapidamente. Recomenda-se que os colaboradores 
e empresários tenham no mínimo dois endereços 
eletrônicos: um para assuntos da empresa e outro 
para assuntos pessoais. Dessa forma, o uso do e-mail 
corporativo fica limitado a assuntos de trabalho.

Definir os meios para divulgar as informações – 
Algumas informações devem ser enviadas por e-mail; 
outras, fixadas em mural de avisos ou passadas por 
telefone, etc. Qualquer que seja o meio de divulgação, 
não se pode esquecer de que a comunicação só 
ocorre quando houver uma realimentação de receptor 
confirmando o entendimento da mensagem.

Estabelecer períodos de atualização – Nem todos os 
colaboradores trabalham em frente a um computador. 
Nesse caso, é preciso combinar com eles que acessem o 
e-mail uma vez por semana, por exemplo, ou consultem o 

2.

3.
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quadro de avisos, pois as informações serão atualizadas 
periodicamente. Evidentemente, cada tipo de trabalho 
realizado exigirá períodos de atualização específicos.

Estipular o “prazo de validade” da informação – 
Muitas vezes nos deparamos com uma placa na estrada: 
“Devagar, obras à frente”. Reduzimos e... nada de obras. 
Ou seja, a informação estava “vencida”. Nas empresas, 
ocorre o mesmo. Ao transmitir a informação, é necessário 
definir seu prazo de validade, ou seja, o período em que 
estará em vigor. É para sempre? É só uma semana?

Garantir que os receptores entenderam as 
mensagens – Esse é o princípio básico da comunicação. 
Sem essa garantia, não há comunicação. No âmbito 
interno da empresa, muitas vezes são enviados e-mails 
para quem está do outro lado de um biombo. Esse 
procedimento garante uma formalização, mas o ideal 
é ainda perguntar: Recebeu? Entendeu? Ou solicitar 
resposta.

Avaliar se os meios foram adequados – Após o 
processo de comunicação estabelecido é o momento de 
refletir sobre ele. Os meios utilizados permitiram obter 
a realimentação do recebimento e da compreensão? 
Essa avaliação permite escolher os mais adequados nas 
próximas iniciativas de comunicação.

4.

5.

6.

7.4.3  TRABALHO EM EQUIPE_

Gestores normalmente trabalham com grupos de pessoas. Eles 
podem obter melhor produtividade ao conseguir que os colaboradores 
desenvolvam plenamente seu potencial e por se considerarem não apenas 
como um grupo, mas como equipe.

Alguns aspectos são comuns às equipes de sucesso:

Os membros das equipes reconhecem que tanto os 
objetivos pessoais como os do grupo são atingidos mais 
facilmente com apoio mútuo. Nenhum dos integrantes 
visa obter ganho pessoal à custa dos outros; há um 
sentimento de interdependência e colaboração;
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Por estarem focados nos objetivos que ajudaram a 
estabelecer, os integrantes das equipes sentem-se 
corresponsáveis pelo seu trabalho e pela empresa;

Há um clima de confiança, e todos são encorajados 
a exprimirem abertamente suas ideias, opiniões e 
sentimentos. Questionamentos são bem-aceitos;

A comunicação é aberta e franca. Todos se esforçam 
para compreender e aceitar o ponto de vista dos outros 
integrantes;

As pessoas buscam participar de programas de 
capacitação e aplicam o que aprenderam;

Os membros da equipe reconhecem que o conflito é 
um aspecto normal da interação humana. Todos veem 
uma situação de conflito como uma oportunidade para o 
surgimento de novas ideias e para explorar a criatividade.

Há ainda algumas atitudes que um líder deve adotar para a melhoria de 
desempenho de suas equipes:

Selecionar os membros da equipe que atendam aos 
requisitos da função e se relacionem bem com os outros;

Não ter dúvidas na hora de substituir aqueles que não 
conseguem obter níveis adequados de desempenho 
depois de acompanhamento apropriado. Esse é um 
ônus de quem assume cargos de liderança em uma 
organização;

Despertar nos colaboradores o senso de 
corresponsabilidade ao envolvê-los no momento de 
estabelecer objetivos e de solucionar problemas;

Construir um sistema aberto e franco de comunicação 
interna, encorajando a participação ativa de todos;

Incentivar os membros da equipe a se conhecerem e a 
aprenderem a confiar e respeitar as diferenças individuais.
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7.4.4  LIDERANÇA_

Em empresas que inovam, a liderança é fundamental. 

Para os empresários que buscam tornar suas empresas inovadoras, as 
sugestões seguintes de atitudes e comportamentos apoiam a criação de 
um ambiente propício à inovação (Carvalho; Reis, 2010):

Buscar continuamente a colaboração entre todos – 
Promover o desenvolvimento do senso de colaboração 
entre os membros da equipe, pois a ajuda mútua leva ao 
sucesso coletivo;

Criar um ambiente de corresponsabilidade – 
Não adianta o departamento de vendas ir bem, se a 
produção vai mal. Não adianta a produção ir bem, se 
o setor de compras vai mal. Todos os setores têm a 
responsabilidade de agir de forma a possibilitar o sucesso 
da organização;

Reunir aliados – A importância de formar uma coligação 
de apoiadores é óbvia. Entretanto, esse é um dos 
aspectos mais negligenciados;

Olhar para além das fronteiras – Mover-se além dos 
limites definidos para descobrir o que de diferente pode 
ser feito;

Partilhar os méritos – Mesmo que a ideia inicial seja 
do empresário, é preciso repartir os créditos. As pessoas 
precisam saber que são reconhecidas;

Ser motivador e automotivado – O líder não é apenas 
motivado, também motiva e inspira quem o rodeia;

Preocupar-se com o tratamento das pessoas – O 
empresário inovador é justo e sensível, ajudando os 
colaboradores a alcançarem o sucesso;

Ser persistente – Quando surgem problemas na 
realização do projeto e tudo parece difícil, não é hora de 
desistir. O empresário deve procurar soluções alternativas 
e outros apoiadores para que o sucesso aconteça;
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Saber delegar – Delegar atribuições, responsabilidades e 
autoridade, nessa ordem;

Ter caráter – Caráter é uma poderosa fonte de 
credibilidade. A primeira pedra da liderança é a clareza 
dos valores pessoais;

Correr riscos – Um empresário que quer transformar 
sua empresa em um ambiente propício à inovação 
corre riscos. Aceita maiores riscos quando percebe a 
possibilidade de sucesso;

Tomar decisões – Se a indecisão perdurar no grupo, o 
empresário deve decidir e assumir as responsabilidades;

Ter compromisso com a mudança – Acreditar que o 
futuro da organização depende de uma mudança bem-
sucedida Enfrentar a mudança como algo estimulante e 
compensador;

Transmitir simpatia e bom humor – Antipatia e mau 
humor nunca foram sinônimos de liderança. Muito pelo 
contrário, denotam fragilidades na autoconfiança;

Dar a cada colaborador a possibilidade de propor 
ideias – O empresário inovador sabe que não é o 
único a deter conhecimento dentro da empresa. Os 
colaboradores são uma das maiores fontes de inovação, 
principalmente de processos de fabricação;

Não punir erros ou fracassos pela tentativa de inovar – 
Se o empresário punir algum colaborador que tentou inovar, 
jamais vai conseguir o apoio dos outros colaboradores;

Inovar quando tudo corre bem na empresa – Deve-
se buscar a adoção das práticas citadas anteriormente 
nos momentos em que os clientes estão comprando, os 
fornecedores estão fornecendo, os colaboradores estão 
satisfeitos, o clima está positivo. Se o empresário esperar 
a percepção da necessidade de inovar, já pode ser tarde.
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Ouvir os clientes – Os clientes são a maior fonte de 
inovação que qualquer empresa pode ter;

Trabalhar em rede – Inovar sozinho é difícil. Trabalhar 
com clientes, fornecedores e mesmo concorrentes 
facilita o trabalho, diminui custos, riscos e o tempo de 
desenvolvimento. O que “se perde” em exclusividade “se 
ganha” em eficácia;

Capacitar os funcionários – Como já abordado neste 
capítulo, a capacitação dos colaboradores é fundamental. 
É preciso, inclusive, capacitá-los para substituírem os 
chefes imediatos;

Ter uma estrutura organizacional adequada – Para a 
empresa crescer, são necessárias estruturas hierárquicas 
que não prejudiquem a mobilidade e a iniciativa;

Avaliar continuamente os conhecimentos e as 
tecnologias usadas pela empresa – Criar um 
“observatório de tecnologia” e realizar benchmarking dos 
processos empresariais;

Criar um programa formal de incentivo e recompensa 
por ideias geradoras de inovações – É uma ótima 
prática de gestão para a geração de inovações;

Gerir os direitos de propriedade intelectual e industrial 
– Proteger as ideias com patentes ou direitos de autor;

Tornar a inovação a regra e não a exceção – Mudar 
imediatamente e sempre.

Foram destacadas algumas práticas de estímulo à inovação; 
evidentemente, diversas outras são possíveis. A adoção de algumas delas 
ajuda a transformar a empresa em um ambiente propício ao surgimento 
de inovações. 

A seguir, serão abordados alguns instrumentos que possibilitam à 
organização saber se as práticas de estímulo à inovação e as práticas de 
apoio deram resultado.
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7.5  DIAGNÓSTICO 
E IMPLANTAÇÃO_

Após compreender os aspectos relacionados à inovação, aos modelos 
de inovação, ao processo de Gestão da Inovação e às práticas de apoio 
e estímulo, chega o momento de praticar. Assim, a empresa precisa saber 
como está, saber planejar sua evolução e, principalmente, iniciar essa 
trajetória.

Para tanto, trarei um conjunto de premissas para inovar, além de diversas 
ferramentas de autodiagnóstico, e sugiro os passos básicos para implantar 
a Gestão da Inovação por meio de um Plano de Inovação.

7.5.1  PREMISSAS PARA IMPLANTAR A GESTÃO DA INOVAÇÃO_

Para obter êxito na implantação da Gestão da Inovação, é preciso que 
a empresa respeite algumas premissas antes de efetivamente dar início 
à implantação. Essas premissas envolvem o empresário e sua equipe 
de líderes (grupo gestor), além dos colaboradores de outros níveis, 
abrangendo também cuidados vinculados à infraestrutura da empresa, 
viabilidade econômica, entre outros.

De início, o grupo gestor deve assumir a liderança para a inovação, 
comprometendo-se explicitamente com o processo de inovação tanto no 
discurso quanto nas ações e tendo em vista que a inovação precisa estar 
inserida na visão e missão da empresa, pois tem um importante papel 
para a competitividade, lucro e sucesso da organização.

Esse grupo gestor principal deve mostrar exemplos (reportagens, filmes, 
etc.) de estratégias de empresas inovadoras e dos resultados por elas 
alcançados, discutir e refletir sobre essas estratégias com todos os seus 
líderes internos para, em seguida, compará-las com diagnósticos sobre 
a percepção dos colaboradores. Por meio desse diálogo constante, o 
empresário perceberá o “clima da inovação” na empresa.

Gestores de áreas e produtos já consolidados, tradicionais na empresa, 
podem oferecer resistência à implantação de um processo de Gestão 
da Inovação sistemático e contínuo. A empresa deve se preparar para 
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gerenciar reações que possam advir do marketing, da produção, das 
vendas, da gestão de pessoas, da TI e do setor de finanças (Govindarajan; 
Trimble, 2010).

Nesse processo de troca de ideias e análise, um importante ponto a 
ser observado é o equilíbrio entre a criatividade e a parte comercial. Ou 
seja, a criatividade precisa ser estimulada, mas sem perder de vista a 
necessidade das vendas, pois sem esta não haverá recursos nem para 
dar vazão à criatividade, nem para a inovação na empresa.

É necessário considerar que a inovação deve ser encarada como 
investimento. Portanto, parte do faturamento, mesmo que mínima, precisa 
ser reservada para gerar produtos e serviços inovadores a fim de garantir 
a sobrevivência da empresa em longo prazo. 

O grupo gestor também deve se preocupar com uma estrutura 
organizacional que facilite e estimule a comunicação, ou seja, a troca de 
informações e conhecimento, uma vez que as informações, quando tratadas 
adequadamente, tornam-se conhecimento e este, quando devidamente 
utilizado, transforma-se em inovação de produtos e processos.

Para incentivar a troca de ideias, pode-se, por exemplo, mudar 
diariamente o local do cafezinho, onde os colaboradores costumam bater 
papo. Já a comunicação interna pode ser melhorada identificando-se 
alternativas, além das tradicionais, para os colaboradores se contatarem 
– com esse fim o Messenger e o Facebook são ferramentas que também 
contribuem para a geração de inovações.

Além de as formas de comunicação serem aperfeiçoadas, os 
colaboradores devem ser permanentemente capacitados – colaborador 
capacitado inova mais.

Nesse contexto, a identificação de indivíduos-chave auxilia a 
disseminação dos conceitos e das práticas de inovação pela empresa, 
muitas vezes por meio de demonstrações (mostrar o que dá certo e os 
resultados). Normalmente, esses indivíduos apresentam os exemplos 
de sucesso (por meio de palestras, workshops internos) e colocam em 
prática o que observaram.

A empresa pode ainda investir em cursos via web e na disponibilização 
de livros, sites e materiais de apoio sobre o tema “inovação”, como o 
Manual de Inovação do Movimento Brasil Competitivo (Mattos et al., 
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2008), pois isso ajuda a estabelecer uma empatia maior entre o tema e os 
colaboradores.

Também é importante reservar um espaço físico para a realização 
de atividades e disponibilizar elementos lúdicos, como, por exemplo, 
calendário sem mês e ano, cubo com ideias inscritas em cada uma das 
faces, etc. Ao desenvolverem essas atividades, além de estimular a 
criatividade, os colaboradores exercitam a percepção da importância dos 
clientes externo e interno para a empresa.

O trabalho em equipe é um fator importante para a capacitação dos 
indivíduos e aprimoramento criativo. Por isso, pode ser exercitado antes 
mesmo de ser efetivamente colocado em prática. A empresa pode 
propor pequenos experimentos e desafios para a equipe perceber que o 
resultado do trabalho conjunto é incontestavelmente melhor do que o de 
um indivíduo atuando de forma isolada.

Contudo, é preciso considerar que apenas ser criativo e ter um ou outro 
insight momentâneo não garantem a implementação de produto ou serviço 
inovador. É preciso ser criativo e ter ideias ao longo do tempo, de forma 
contínua e sistemática, e explorá-las na medida em que for necessário.

Para tanto, além de conhecer bem seu mercado, assim diminuindo os 
riscos de uma inovação malsucedida, a empresa pode, inicialmente, focar 
na inovação incremental, o que a ajudará a ganhar confiança, ou ainda 
iniciar pela melhoria contínua, aplicando os princípios advindos da área da 
qualidade. Essa, por sinal, é uma escolha importante para a implantação 
da Gestão da Inovação.

Seja qual for a opção da empresa, além das premissas apresentadas, é 
necessário sistematizar e gerenciar o processo de Gestão da Inovação, e 
para isso o autodiagnóstico é o primeiro passo.

Para a empresa ter maior clareza de como está em termos de Gestão 
da Inovação, deve fazer uma autoavaliação que lhe permita perceber, por 
meio de indicadores, seus pontos frágeis e refletir sobre oportunidades 
de melhoria.

Os itens seguintes são alternativas de ferramentas para autodiagnóstico. 
A escolha pode recair apenas sobre uma ou pode ser feita uma combinação 
que mais se adapte às características da empresa, porte e segmento de 
atuação. O diagnóstico ajuda a acompanhar a evolução.
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INDICADORES PINTEC

O principal instrumento de avaliação do comportamento inovador 
das empresas brasileiras é a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da Pesquisa de Inovação 
Tecnológica (Pintec).

São cinco os principais aspectos de avaliação das empresas:

Estratégias adotadas;

Esforços empreendidos;

Incentivos;

Resultados obtidos;

Obstáculos.

Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2010, do total de 100.496 
indústrias que participaram do levantamento, 38.299 implementaram 
um produto e/ou processo novo ou substancialmente melhorado no 
período de dois anos. Entretanto, desse número, apenas 3.232 empresas 
introduziram produtos ou serviços inovadores no mercado nacional e 
somente 267 implantaram inovações de âmbito mundial. Isso evidencia o 
grande caminho que o Brasil tem pela frente.

A imagem 54 mostra que indústrias de maior porte (mais de 500 
colaboradores) apresentaram taxas de inovação bem maiores (71,9%) do 
que as de menor porte (40,1% para indústrias com 50 a 99 colaboradores). 
Portanto, há um bom espaço para as micro, pequenas e médias empresas 
crescerem em inovação.



197

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

Imagem 54 – Pesquisa Pintec: porcentual de empresas que 
implementaram inovações em produto no período de dois anos.

As indústrias de maior porte também inovaram mais em processo, o que 
fica evidenciado na imagem 55.

Imagem 55 – Pesquisa Pintec: porcentual de empresas que 
implementaram inovações em produto no período de dois anos.
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Poucas MPEs nascem totalmente focadas em inovação ou para explorar 
desde o início uma oportunidade percebida pelo empresário. A pesquisa 
realizada pelo Sebrae/SP (2008) mostra claramente essa característica 
(imagem 56). Os dados encontrados podem ser expandidos para outras 
regiões do país, provavelmente com realizações de inovação menores ainda.

A maioria das MPEs raramente inova. Entretanto, as que desejam obter 
mais lucros necessitam estabelecer metas para alcançar o amadurecimento 
na Gestão da Inovação. Para tanto, devem identificar seu atual estágio 
por meio de um diagnóstico com base em indicadores.

Os indicadores utilizados para avaliar uma empresa em termos de 
inovação podem ser qualitativos (estabelecidos pela percepção pessoal do 
respondente) ou quantitativos (estabelecidos com informações precisas). 
Ambos os tipos de indicadores (obtidos com questionários ou entrevistas) 
servem para auxiliar a empresa a:

Estabelecer uma comparação de seus produtos/serviços e 
resultados com os de outras empresas de seu segmento ou 
região;

Imagem 56 – Nota atribuída pelo próprio empresário à frequência com que a empresa 
realiza aperfeiçoamentos e introduz inovações, melhorias ou novidades no seu negócio. - 

Base de dados: 400 respondentes. Fonte: SEBRAE/SP, 2008.
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Outras autoavaliações podem complementar os indicadores Pintec 
auxiliando as organizações a orientarem seus esforços de melhoria.

Perceber sua posição competitiva, classificando-a em 
relação às demais;

Orientar esforços para melhorar seus indicadores.

DIAGNÓSTICO NUGIN

Para empresas de base tecnológica de pequeno e médio portes, podem 
ser utilizados os indicadores para a Gestão da Inovação compilados com 
a metodologia Nugin (núcleo de apoio ao planejamento de Gestão da 
Inovação em empresas de pequeno e de médio porte). Essa metodologia 
foi desenvolvida pelo Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina (IEL/SC) 
em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (Coral; 
Ogliari; Abreu, 2008).

São três conjuntos de indicadores: entradas, processos e saídas. A 
imagem 57 mostra o indicador com a respectiva fórmula e periodicidade:



200

Essa autoavaliação é útil para empresas de base tecnológica por permitir 
o monitoramento contínuo de esforços, processos e resultados.

Imagem 57 – Indicadores para Gestão da Inovação - Fonte: Coral; Ogliari; Abreu, 2008.
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DIAGNÓSTICO ASSESSMENT DA INOVAÇÃO

O diagnóstico proposto pela Innoscience (2010), empresa da qual meu 
amigo Max Carlomagno é sócio, permite à empresa visualizar graficamente 
como está seu desempenho em relação as oito dimensões da inovação: 
liderança, estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo 
e funding (Scherer; Carlomagno, 2009). Cada uma das vinte e quatro 
afirmativas (imagem 58) deve ser pontuada com uma nota entre 1 e 9.
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Imagem 58 – Questões Assessment da Inovação. - Fonte: Scherer; Carlomagno, 2009.

Essas 24 perguntas são agrupadas segundo as 8 dimensões (Scherer; 
Carlomagno, 2009):
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Liderança: questões 9, 13 e 16

Estratégia: questões 1, 6 e 17

Relacionamento: questões 15, 19 e 21

Cultura: questões 3, 7 e 22

Pessoas: questões 4, 14 e 23

Estrutura: questões 2, 5 e 8

Processo: questões 11, 18 e 20

Funding: questões 10, 12 e 24

Depois de respondidas as questões da imagem 58, é tirada a média das 
três respostas e elaborado o gráfico radar. A média máxima pode ser até 9,0:

Imagem 59 – Gráfico radar do Assessment da Inovação (Innoscience) - Elaborado pelo autor.
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No exemplo da imagem 60, a empresa avaliada está muito bem nas 
dimensões “estratégia” e “estrutura”. Por outro lado, precisa se reorientar 
nas dimensões “processo” e “cultura”. Para tanto, deverá desenvolver 
atividades que conduzam a um ambiente mais estimulador à inovação. 
Além disso, terá de organizar, sistematizar ou implantar novas atividades 
para consolidar seu processo de Gestão da Inovação.

Perguntas para contribuir na avaliação da sua empresa:

1. Liderança – A sua empresa possui algum vice-presidente, 
diretor, gerente, coordenador, ou algum líder de inovação, 
seja com a nomenclatura que for? Caso não exista, este 
é o primeiro passo que você deve implantar na empresa, 
pois sem alguém que responda pelo processo de 
inovação, é praticamente impossível implantar uma gestão 
voltada para a inovação;

Imagem 60 – Gráfico radar gerado no modelo Innoscience.- 
Fonte: Adaptado de Scherer; Carlomagno, 2009.

1
2
3
4
5
6

7

8

9
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2. Estratégia – Existe alguma estratégia de crescimento da 
empresa no qual tenha que advir de projetos de inovação? 
É necessário que algum porcentual de crescimento da 
empresa tenha que ser por meio de projetos de inovação. 
Isso é ter o conceito de inovação implantado na raiz do 
negócio;

Relacionamento – Além das equipes internas, a 
sua empresa envolve recursos humanos externos na 
concepção de projetos de inovação? É muito difícil que 
sejam desenvolvidos projetos robustos utilizando somente 
recursos humanos internos da organização, uma vez 
que os funcionários são, via de regra, contaminados 
com o cotidiano do negócio. Costumo utilizar o conceito 
da “quintuplice hélice”, que se baseia na perspectiva 
das universidades como indutoras das relações com os 
consumidores, as instituições fomentadoras de inovação 
como o Sebrae, as empresas (setor produtivo de bens 
e serviços) e o governo (setor regulador e fomentador 
da atividade econômica), visando à produção de novos 
conhecimentos mediante inovação tecnológica e 
desenvolvimento econômico. A inovação é compreendida 
como resultante de um processo dinâmico de experiências 
nas relações entre ciência, tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento nas universidades, nas empresas, nas 
instituições fomentadoras de inovação, nos consumidores 
e nos governos, em uma espiral de “transições sem fim”;

Cultura – É importante salientar que não se cria uma 
cultura de inovação da “noite para o dia“. É necessário 
todo um processo de aculturamento por meio de 
programas com benefícios para quem sugerir projetos 
inovadores, promovendo, assim, a cultura de inovação 
dentro da organização;

Pessoas – Para desenvolver projetos de inovação, é 
altamente recomendável integrar aos times de inovação 
pessoas com mentes heterogêneas, que pensam de 
modo diferente, com skills complementares e diversidade 
de experiências, que sejam capazes de contribuir para o 
desenvolvimento de projetos de inovação eficazes;

Estrutura – Não menos importante que as demais 
questões acima, possuir um local que estimule projetos de 
inovação, faz bastante diferença. Além disso, é importante 
também definir uma agenda sistemática para encontros 

3.

4.

5.

6.
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dos times de inovação, podendo ser realizados a cada 
semana, a cada mês, ou até mesmo a cada trimestre. 
O importante é ter uma rotina definida de encontro para 
análise dos projetos de inovação;

Processo – Este é um dos itens mais problemáticos no 
Brasil. Eu tive acesso nos últimos anos a mais de mil 
empresas de todos os portes, e o maior problema, que 
reconheço por meio da aplicação do assessment da 
inovação, é a falta de metodologia para desenvolvimento 
de inovação. Infelizmente, as empresas, em sua grande 
maioria, não possuem métodos consistentes para 
desenvolver projetos de inovação. Ou seja, sem um 
processo para criar inovação na prática, isso dificilmente 
passará de um sonho;

Funding – Trata-se de financiamento das iniciativas de 
inovação. Toda empresa que deseja entrar para o time 
das organizações inovadoras, necessita ter um orçamento 
específico voltado a projetos de inovação. 

7.

8.

DIAGNÓSTICO GIT

O modelo de diagnóstico de Gestão da Inovação Tecnológica (GIT) 
surgiu no âmbito do curso de Especialização em Gestão Estratégica 
de Tecnologia e Inovação, desenvolvido durante uma parceria entre o 
Instituto Euvaldo Lodi do Paraná (pertencente ao Sistema Federação das 
Indústrias), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a 
Finep. O objetivo é avaliar a capacidade das empresas participantes de 
gerar inovações. 

Nesse modelo, os indicadores buscam, principalmente, identificar estes 
elementos (Fayet et al., 2010):

Os esforços realizados para a empresa ser inovadora;

Os resultados desses esforços;

A cultura organizacional voltada para a inovação;

O grau de maturidade nos processos de inovação;

O nível de conhecimento e de experiência em práticas de 
gestão de tecnologia.
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O índice de inovação na empresa (IIE) é formado por dois agrupamentos 
(imagem 61): oito indicadores de esforços de inovação (IEI), que incluem 
os aspectos da cultura, dos processos e das práticas de gestão de 
tecnologia; e seis indicadores de resultados da inovação (IRI).

Imagem 61 – Indicadores que compõem o índice de inovação na 
empresa. - Fonte: Fayet et al., 2010.
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As fórmulas para calcular os índices são as seguintes:

Índice de esforços (IEI) = IRH + IPD + TIR + COI + EFI + CUL + PGT + GMI

Índice de resultados (IRI) = NPI + PFI + EIP + VTT + PAT + PRE

Índice de inovação (IIE)* = (0,5 x IEI) + (0,5 x IRI)

A metodologia GIT é adequada quando se deseja um detalhamento 
aprofundado da capacidade de inovação tecnológica de uma empresa.

*Valor máximo é 1.

DIAGNÓSTICO NGT-SEBRAE/NA

Esse modelo foi originalmente desenvolvido pelo Núcleo de Gestão de 
Tecnologia e Inovação (NGT) da UTFPR para o Sebrae/NA e para o curso 
de Gestão da Inovação. Trata-se de um diagnóstico simplificado e mais 
apropriado às MPEs primordialmente de base não tecnológica (Carvalho; 
Cavalcante; Reis, 2009).

Nesse modelo, são utilizados quatro conjuntos de indicadores principais:

Esforços da empresa voltados à inovação;

Processo de Gestão da Inovação;

Estímulos à inovação;

Resultados advindos da inovação.

A avaliação tem por base um conjunto de quatro formulários (Formulários 
1 a 4), um para cada conjunto de indicadores. Ao final de cada formulário, 
o respondente assinala, em conformidade com as respostas anteriores, 
sua percepção sobre sua situação atual naquele indicador.
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O resultado final obtido em cada um dos quatro formulários é transferido 
para o Formulário 5. Na coluna “S”, são somados os números de “x” de 
cada linha. A coluna “P” apresenta os pesos para as respostas da escala. 
A coluna “R” é o resultado de “S” x “P”. O resultado do somatório é 
utilizado para indicar, de forma aproximada, o estágio em que a empresa 
se encontra rumo à inovação (imagem 67).
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Imagem 62 – Formulário 1 - Fonte: Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009.

Com o resultado dos formulários, é possível avaliar o estágio da empresa 
inovadora, conforme a imagem 67:
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Imagem 63 – Formulário 2 - Fonte: Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009.

Inexistem
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Imagem 64 – Formulário 3 - Fonte: CARVALHO; CAVALCANTE; REIS, 2009.

infraestrutura, pessoas,
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Imagem 65 – Formulário 4 - Fonte: CARVALHO; CAVALCANTE; REIS, 2009.
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Com o resultado dos formulários, é possível avaliar o estágio da empresa 
inovadora, conforme a imagem 67:

Imagem 66 – Formulário 5 - Fonte: Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009.

Imagem 67 – Estágios rumo à empresa inovadora. - Fonte: Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009
adaptado de Instituto Inovação citado por Moreira et al., 2007.
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A imagem 68, a seguir, descreve as características principais de cada um 
dos estágios em que a empresa pode estar e aquele que almeja alcançar:

Imagem 68 – Estágios rumo à empresa inovadora.
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As sugestões e ferramentas apresentadas a seguir podem ser utilizadas, 
inclusive, de forma combinada.

O processo de Gestão da Inovação é composto de cinco etapas 
principais. Cada etapa é formada por um conjunto de atividades, conforme 
o Formulário 2.

A empresa pode optar por implantar as atividades das etapas em partes, 
segundo um planejamento cuidadoso para o desenvolvimento da Gestão 
da Inovação. Esse planejamento deve resultar em um Plano de Inovação 
(Formulário 6), que identifica quais serão implantadas considerando 
“quando”, “quem”, “como” e “quanto”. Não há necessidade de adotar 
todas as atividades, mas, no mínimo, deve haver uma em cada etapa.

Ciente de suas limitações e potenciais, a empresa pode, agora, 
estabelecer um conjunto de atividades que lhe permita aumentar 
sua capacidade de inovar. Considerando os conceitos abordados e o 
diagnóstico feito, é possível elaborar um plano de implantação de Gestão 
da Inovação na empresa, assunto tratado a seguir.

PLANO PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO

Após ter utilizado qualquer uma das ferramentas de diagnóstico anteriores, 
a organização precisa determinar sua meta para dois e cinco anos (imagem 
69). Lembrando apenas que meta não é sinônimo de “Planejamento 
Estratégico” conforme abordado no capítulo 3 deste livro. Pois não faz mais 
sentido fazer um Planejamento Estratégico para mais do que três anos. Ou 
seja, é necessário especificar em que estágio pretende estar através de 
metas para se tornar uma empresa inovadora.

Imagem 69 – Metas empresariais para implantação da Gestão da Inovação. - 
Fonte: Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009.
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Imagem 70 – Formulário 6 - Fonte: Carvalho; Cavalcante; Reis, 2009.
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Para preenchimento das quatro colunas, é preciso considerar:

Quando” se refere à data específica de implantação da 
atividade;

“Quem” se refere ao responsável, dentro da empresa, 
pela implantação;

“Como” se refere aos meios necessários para 
implantação. Normalmente, diz respeito a buscas de 
informações, capacitação gerencial, etc. Por exemplo:

Parcerias com universidades e institutos de pesquisa;
Contratação de consultorias;
Capacitação no Sebrae;
Contratação de especialistas;
Aquisição de bases de dados;
Implantação de infraestrutura;
“Quanto” se refere ao investimento necessário para 
implantar a atividade.

Quanto maior a ousadia da inovação, maior o lucro. Mas inovação e 
lucro dependem da necessidade do mercado, do tipo de inovação a ser 
introduzida, do risco calculado que o empresário está disposto a assumir 
e da disponibilidade financeira da empresa naquele momento.

Para a empresa ser inovadora, precisa atender a um conjunto de 
características tais como e não exclusivamente:

Ter um empresário persistente, além de criativo;

Aproveitar as oportunidades de negócio;

Ser capaz de liderar e de assumir riscos;

Conhecer o mercado em que atua;

Realizar parcerias;

Qualificar os colaboradores e reconhecer os talentos deles;

Ter produto, serviço ou processo diferenciado em relação 
aos concorrentes e que seja difícil de ser imitado;

Possibilitar a percepção de valor pelo cliente.
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Inovação, portanto, é essencialmente um “estado de espírito” – um 
mix de processos, atitudes, comportamentos e práticas – que leva uma 
empresa ou organização a desenvolver uma capacidade dinâmica de 
mudança.

A inovação deve ser introduzida no dia a dia da empresa – desde a 
produção até o marketing, passando pela logística, e assim por diante – e 
não apenas como vertente sofisticada atrelada à tecnologia. Na maioria 
das empresas não há obrigatoriedade de haver um setor específico de 
P&D, com uma equipe de pesquisadores exclusivamente para gerar 
inovação. Os colaboradores podem contribuir com ideias, pois boa parte 
das inovações não necessita de tecnologia de ponta.

A inovação pode advir de pesquisas na fronteira do conhecimento 
tecnológico por meio de atividades de P&D. Mas, na maioria das vezes, e 
principalmente para as MPEs, pode resultar da utilização e/ou combinação 
de conhecimentos e tecnologias já existentes. Portanto, a aprendizagem e 
consolidação da Gestão da Inovação ocorrem por meio de um sistemático 
e contínuo processo de experimentação. Em outras palavras:

É necessário inovar, sempre. Entretanto, a inovação 
não deve ser encarada como um fim em si mesmo, 
mas, sim, como um meio. Ela não é um projeto nem 
um departamento, é uma atitude e um pensamento 
sistemático que permeia todas as atividades da empresa.

Mattos et al., 2008

7.5.2  RADAR DA INOVAÇÃO_

Para uma melhor compreensão do que é chamado de “Dimensões da 
Inovação”, apresentarei a seguir o radar da inovação por meio de um estudo 
realizado pela doutora em administração Neila Conceição Viana da Cunha 
(FEA/USP), pela bacharel em administração Mayra Suelen de Lima Carvalho 
(Universidade Federal de São Carlos) e pela  bacharel em administração 
Ana Laura Crisci Bartone (Universidade Federal de São Carlos).



224

No contexto organizacional, a inovação é vista como elemento 
essencial para a competitividade das empresas. Uma forma de promover 
a capacidade de inovação dentro de uma organização é analisá-la e 
gerenciá-la sob diferentes perspectivas de forma a contemplar todas 
as áreas organizacionais. A obra de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 
permite uma análise ampla da organização no que se refere à inovação. 
Os autores propõem uma análise a partir do que eles denominam radar 
de inovação.

Para elaborar um embasamento teórico conceitual para esta obra, 
recorreu-se a literatura para identificar a capacidade de inovação e os 
componentes organizacionais que virão a compor a estrutura conceitual 
de análise.

A inovação está no cerne da mudança econômica. Schumpeter (1961) 
propôs, na primeira metade do século XX, algumas formas de inovação: a 
introdução de um novo produto ou a mudança de alguma característica em 
um produto já existente; um novo processo de produção numa determinada 
indústria; a entrada ou criação de um novo mercado; o desenvolvimento 
de uma nova fonte de fornecedores de matéria prima; e mudanças na 
própria organização industrial. É importante saber por que as mudanças 
tecnológicas ocorrem e por que as empresas inovam. De acordo com os 
escritos do autor, uma das razões é a busca de receitas pelas empresas.

“Inovação é a introdução de um produto, processo ou serviço novo 
no mercado. A inovação resulta de uma exploração comercial do 
conhecimento no mercado” (Betz, 1998, p. 4). Entende-se por inovação a 
implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado, um processo, um novo método de marketing ou um novo 
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 
de trabalho ou nas relações externas da empresa (OCDE, 2005).

Complementando o raciocínio, Reichert e Zawislak (2014) dizem que 
os lucros podem vir de lançamentos de novos produtos ou marcas, mas 
nem sempre é a única fonte. As margens altas podem resultar também 
de ajustes de processos, estrutura organizacional e ações de marketing.

De acordo com Bastos e Bueno (2002, p. 184) “capacitar é tornar capaz, 
habilitar, pois o conceito apoia-se no potencial das pessoas e na qualidade 
que cada um possui para exercitar uma determinada habilidade, aptidão, 
que precisam ser valorizadas na empresa para tornar o processo mais 
eficaz”.
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A capacidade de inovação das empresas depende de muitos fatores, 
entre eles: os esforços para criar novos produtos; a melhoria dos processos 
de produção; a extensão da capacidade da mão de obra; a habilidade 
para aprender e o ambiente geral dentro do qual as empresas operam 
(Papaconstantinou, 1997). A capacidade de inovação de uma empresa 
pode ser compreendida como o seu potencial para gerar resultados 
inovadores (Neely e Hii, 1999).

Para Molina-Palma (2004), a capacidade de inovação é o potencial interno 
de uma empresa para gerar novas ideias, identificar novos mercados e 
oportunidades tecnológicas, alavancando recursos e competências. O 
mesmo autor afirma que empresas que trabalham com inovação são aquelas 
que capturam ou geram novas ideias constantemente. Necessidades 
práticas, tecnologias disponíveis, introspecção, infraestrutura, problemas, 
oportunidades levam a descoberta de novos conhecimentos. Esses 
conhecimentos podem ser transformados em invenções, novas tecnologias 
ou melhorias que podem ser incorporadas ao produto ou aos processos.

Segundo Zawislak et al. (2014), as empresas são responsáveis pelo 
modo como alocam o seu conhecimento e segundo seu estudo baseado 
na integração das quatro capacidades (desenvolvimento; operacional; 
de gerenciamento e de mudança) é possível explicar porque empresas 
inseridas em contextos não tecnológicos também são capazes de inovar 
e alcançar sucesso.

A partir da caracterização de empresa inovadora de Tidd, Bessant e 
Pavitt (1997), é possível entender o que é capacidade de inovação por 
meio da identificação de alguns componentes que tornam a empresa 
capacitada para a inovação, tais como: estrutura; indivíduos-chave 
(pessoas); clientes; ambiente organizacional (cultura organizacional); 
aprendizagem organizacional.

Os autores destacam que a inovação não é simplesmente influenciada 
pela estrutura, mas por muitas outras dimensões do processo 
organizacional, tais como liderança, grupos de trabalho e participação. É 
também importante reconhecer que a inovação organizacional não está 
confinada dentro da empresa, mas cada vez mais sendo aplicada nas 
relações interfirmas.

Na mesma perspectiva, Dobni (2010) afirma que a orientação da 
organização para a inovação é definida num contexto multidimensional. 
Este contexto inclui: o interesse da organização em ser inovadora, a 
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infraestrutura para sustentar a inovação, o comportamento do pessoal 
de nível operacional para influenciar a orientação para o mercado e o 
ambiente para sustentar a implementação da inovação.

A capacidade de inovação é entendida tanto no processo de 
aprendizagem tecnológica da empresa, traduzido nas capacidades de 
desenvolvimento de tecnologia e capacidades de operações, como as 
rotinas gerenciais e transacionais, representadas pelas capacidades de 
gestão e de transação. A integração entre essas quatro capacidades 
de forma eficaz (desenvolvimento de tecnologia, operações, gestão e 
transação) promove a inovação que cria vantagem competitiva (Zawislak 
et al., 2012).

Segundo Zawislak et al. (2014) é possível afirmar que o tipo da empresa, 
sua tecnologia e o modo como formaliza suas ações inovadoras vão 
permitir identificar qual será seu desempenho na inovação.

A capacidade tecnológica é o resultado de um processo cumulativo de 
aprendizagem, que requer uma capacidade absortiva, ou seja, habilidade 
para aprender e resolver problemas a partir de conhecimentos existentes 
que vão gerar novos conhecimentos (Sobanke et al., 2014).

Segundo este autor, a capacidade tecnológica depende de fatores 
internos e externos à empresa. Entre os fatores internos, destacam-se: 
qualidade de recursos humanos, cientistas e engenheiros qualificados, 
treinamento e líderes empreendedores. Entre os fatores externos, 
destaca-se a iniciativa de interação entre os setores públicos e privados 
que importam, modificam e difundem novas tecnologias. A interação 
com diversos atores (universidades, institutos de pesquisa, associações 
profissionais e comerciais, concorrentes, consumidores, fornecedores 
e instituições financeiras de desenvolvimento) ajuda na obtenção de 
informações sobre mercado e novas tecnologias (Sobanke et al., 2014).

A obra de Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) mostra que uma empresa que 
queira inovar seu negócio deve olhar a organização sob 12 perspectivas ou 
dimensões que os autores denominam radar da inovação. As 12 dimensões 
têm quatro eixos principais: produtos (o quê), clientes (quem), processos 
(como) e localização (onde) da empresa. Outras oito dimensões aparecem 
como suporte às anteriores. Essas dimensões são: plataforma onde são 
produzidos os produtos; soluções - criação de produtos customizados 
que geram valor para o cliente; a experiência do cliente que contribui 
para modificações no produto ou geração de novos produtos. A empresa 
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aproveita todas as oportunidades para descobrir os interesses do cliente; 
captura de valor - redefine como a empresa adquire ou cria novos fluxos 
de rentabilidade a partir das inovações; processos – redesenhar processos 
essenciais para aumentar eficiência e eficácia; organização – muda forma, 
função ou escopo de atividade da empresa; cadeia de suprimentos – 
pensar diferentemente sobre a origem e o desempenho da matéria prima; 
presença ou localização – definir novos canais de distribuição ou pontos 
de localização inovadores, incluindo espaços onde o produto possa ser 
comprado ou consumido pelo cliente; networking – criar uma rede central 
inteligente e integrada de oferta de produtos; marca – alavancar a marca 
dentro dos novos domínios. O radar proposto pelos autores pode ser 
observado na imagem 71, a seguir.

Imagem 71 – Radar da inovação - Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006, p. 77).

O sucesso na inovação de um negócio requer cuidadosa 
consideração de todos os aspectos do negócio. Um ótimo 
produto com um canal de distribuição ruim falhará tão 
espetacularmente como uma ótima tecnologia nova que não 
apresenta um valor de aplicação para o usuário final. Por isso, 
quando inova, uma empresa deve considerar todas as dimensões 
do sistema de negócio.

Sawhney, Wolcott e Arroniz, 2006, p. 4
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Imagem 72 – Radar da inovação – Adaptada pelo autor.

Goswami e Mathew (2011) desenvolveram um arcabouço teórico e 
identificaram nove competências que foram utilizadas para um estudo 
sobre as competências organizacionais que promovem a inovação. 
Este estudo foi realizado em empresas de tecnologia da informação, na 
Índia. As competências identificadas pelos autores foram: aprendizagem 
organizacional; recursos humanos estratégicos, recursos humanos 
efetivos, desenvolvimento de novos negócios; rede de conhecimento 
social; aquisição tecnológica diversificada; adaptabilidade para inovação; 
variedade de produtos para diferentes clientes; processo de produção 
eficiente.

Os resultados do estudo destes autores mostraram que o sucesso da 
inovação requer uma cuidadosa identificação de um desenho organizacional 
que permita a construção destas competências. É muito importante 
criar um equilíbrio entre estratégia organizacional, visão, gerenciamento 
da mudança, cultura do trabalho e práticas de recursos humanos. As 
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l ideranças do topo, a equipe de recursos humanos, os gerentes de P&D, 
os estrategistas de negócios e os consultores de mudança podem traduzir 
a estratégia do negócio dentro de um novo aprendizado e de um novo 
desempenho que facilite a busca por inovação. 

Partindo dos estudos de Tidd, Bessant e Pavith (1997) que concluem 
que as organizações não aprendem, mas as pessoas que trabalham nela 
aprendem, constata-se a importância das pessoas dentro da organização 
para a geração de inovação. Logo, a dimensão pessoas torna-se importante 
dentro do estudo da capacidade de inovação. Os mesmos autores 
também apresentam as dimensões estrutura; ambiente organizacional 
(cultura organizacional); e aprendizagem organizacional que não estão 
contempladas no Radar de Inovação proposto por Sawhney, Wolcott e 
Arroniz (2006).

Pelos estudos de Molina-Palma (2004), pode-se agregar a dimensão 
cultura organizacional ao estudo da capacidade de inovação. Analisando 
a obra de Dobni (2010), percebem-se as dimensões infraestrutura para 
sustentar a inovação; comportamento do pessoal de nível operacional; 
ambiente para sustentar a implementação da inovação. A partir de Goswami 
e Mathew (2011), é possível identificar mais duas importantes dimensões 
para análise da capacidade de inovação: aprendizagem organizacional; 
Recursos humanos. 

Aprimorando as pesquisas, Zawislak et al. (2014) apresentam um 
modelo baseado em capacidade que é dividido em um conjunto de 
quatro capacidades complementares que estão presentes em todas as 
empresas, mas variam de acordo com a indústria e as especificidades 
do setor, bem como a posição da empresa na cadeia de suprimentos e 
o mercado abordado. Tais capacidades são: desenvolvimento, geração, 
gestão e capacidade de transação da tecnologia.

As empresas precisam de tecnologia e gerenciamento de pessoas para 
desenvolver dois importantes papéis: relacionamento externo e interno, 
permitindo integração e percepção de mudança de mercado através da 
cadeia de suprimentos sejam eles clientes ou fornecedores (Zawislak et 
al., 2014). 

De acordo com as obras analisadas, pode-se entender que, para 
analisar a capacidade de inovação de uma organização são necessárias 
as seguintes dimensões: produto; plataforma de produtos; soluções 
customizadas; clientes; experiência do cliente; captura de valor; processos 
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(redesenho) para aumentar eficiência/eficácia; organização do processo 
produtivo; cadeia de suprimentos; localização da empresa; networking; 
marca; pessoas; aprendizagem; ambiente organizacional (cultura); 
estrutura/ infraestrutura. 

Partindo das obras apresentadas, é possível identificar algumas 
dimensões que podem ser estudadas para caracterizar a capacidade de 
inovação dentro de uma organização, como mostra a imagem 73.

Imagem 73 – Dimensões da capacidade de inovação – Neila Cunha, Mayra Carvalho e Ana Bartone.
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7.5.3  GRAU DE INTERDEPENDÊNCIA_

O Grau de interdependência avalia o desenho da estratégia de inovação 
entre inovação autônoma e inovação sistêmica conforme a imagem 74.

Imagem 74 – Grau de interdependência – Elaborada pelo autor.

A seguir, na imagem 75, apresento a integração dos três níveis de análise.

Imagem 75 – Integração dos três níveis de análise – Elaborada pelo autor.
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Por fim, é importante observarmos alguns cuidados em relação à 
implementação desses conceitos. A seguir, observaremos três patologias 
da inovação.

Patologias de intensidade: ocorre quando a empresa 
foca apenas em melhorias e com isso não consegue gerar 
saltos de competitividade. 

Patologias de dimensão: ocorre quando a empresa é 
direcionada para apenas uma única das 12 dimensões. 
Ocorre, às vezes, pelo sucesso na introdução de 
determinada inovação. 

Patologias de portfólio: ocorre quando a empresa 
não estabelece nenhuma articulação entre as diferentes 
iniciativas de inovação existentes na empresa (entre áreas).
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 Implementar uma gestão voltada para a inovação não é uma tarefa 
simples e que qualquer pessoa está apta a executar. É necessário um 
tipo de raciocínio específico, bem como ter uma forma peculiar de atitude 
para desempenhar tal processo. 

Estou falando de um novo tipo de profissional, que infelizmente é muito 
difícil de encontrar no mercado brasileiro. Pois vejo muita gente que lê 
apenas a primeira edição de alguma teoria e já sai por aí se vendendo 
como especialista em algum assunto, inclusive em inovação, por estar 
na moda. Mas quando são testados na prática e de forma profunda, 
infelizmente não sai nada de produtivo. 

O novo profissional precisa ter um driver voltado à entrega de resultados 
consistentes e duradouros e também ter habilidade de trabalhar com muitas 
pessoas diferentes. É necessário ter em mente também que muito se fala 
que metas ambiciosas ajudam a motivar as pessoas a correr atrás dos 
resultados. No entanto, metas não são somente números. Elas precisam 
ser aspiracionais e se relacionarem com o sonho das pessoas. Isso vale 
tanto para a empresa, quanto para as equipes, e individualmente. Ou seja, 
para ir ao encontro desse novo profissional é preciso que as empresas, 
por sua vez, tenham claro que é preciso estabelecer metas realistas e que 
tenham relação com o sonho das pessoas.  

No final das contas, o que vai contribuir para o valor do profissional 
dentro de uma empresa é o resultado que ele é capaz de entregar, e não 
as eventuais explicações sobre o que deu certo ou errado. Um trabalho 
bem feito não precisa de explicações. Pois explicações são necessárias 
quando existem falhas. Por isso é importante não olhar só para o esforço 
que se coloca nas tarefas no dia a dia, mas sim também no resultado que 
essas tarefas geram. 

Por mais que o resultado para o acionista seja a prioridade de uma 
empresa, é preciso entender que quem sustenta a longevidade da 

8. METODOLOGIA JPB_
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companhia é o consumidor – portanto, a opinião do consumidor é muito 
importante nas decisões de negócio.

O mercado atual encontra-se em um momento em que as mudanças 
são, a cada instante, mais intensas, rápidas e profundas.  Sob esta 
ótica, as empresas têm interesses na criação de opções de alternativas 
diferenciados a fim de enfrentarem a avalanche de produtos/serviços e a 
complexidade de informações trazidas pelo mercado atual. Assim, para 
que as organizações continuem sendo competitivas no mercado em que 
atuam, faz-se necessário melhorar constantemente seus resultados e, 
consequentemente, os processos que as levam aos mesmos. Desta forma, 
para que os negócios continuem sendo competitivos, faz-se necessário 
ter uma visão estratégica voltada para a inovação; é preciso, ainda 
analisar  consumidores, competidores e o mercado, a fim de traçar os 
melhores caminhos para atingir objetivos e metas, bem como desenvolver 
ou manter a vantagem competitiva.

Outra questão operante que precisamos observar é que quando, via-de-
regra, realizamos alguma atividade que dá certo através de alguma ação 
que colocamos em prática, é bastante provável que quando realizarmos 
novamente a atividade, com a mesma ação, ela não tem a mesma 
performance, em função do dinamismo do mercado (imagem 76).

Imagem 76 – Elaborada pelo autor.
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Exatamente neste momento, em que o que foi realizado anteriormente 
não tem mais a mesma eficácia, é que entra em cena a inovação, que 
é a melhor ferramenta para obtenção de vantagem competitiva. E uma 
das definições práticas sobre o que é inovação que mais aprecio é da 
Innoscience, conforme a imagem 77.

Inovação é, então, projeto alinhado à estratégia da organização que 
apresente alto grau de novidade perante o mercado em que está inserido 
e impacte substancialmente em algum tipo de resultado gerado. Inovação 
é o somatório de estratégia com a geração de novidade e através de 
uma metodologia que gere resultados relevantes. Metodologia esta que 
na sequência apresentarei o passo a passo de como executá-la. Antes 
de evoluirmos para a aplicação da Metodologia JPB, gostaria de voltar  
ao novo tipo de profissional necessário para implantação de uma gestão 
voltada para a inovação. Abaixo um diagrama (imagem 78) com os skills 
que este novo profissional precisa ter, pois, caso contrário, não terá 
capacidade cognitiva de gerar inovação. 

Imagem 77 – Definição de Inovação - Scherer; Carlomagno, 2009.

Imagem 78 – Elaborada pelo autor.
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Este novo profissional precisa ter um raciocínio estratégico que é a 
capacidade de enxergar mais adiante em relação aos outros. Ele precisa 
ser ao mesmo tempo Hi Potential e Hi Performance. É este raciocínio 
estratégico que motiva a capacidade de gerar negócios inovadores. 

Imagem 79 – Elaborada pelo autor.

É necessário, também, ter a capacidade de realizar e entregar, 
concomitantemente. Infelizmente o que mais observo são profissionais 
que apresentam bem apenas uma dessas capacidades. E por fim, 
mas não menos importante, o outro quesito é a capacidade de gerar 
conhecimento. Ou seja, é a capacidade de unir teoria com prática e gerar 
novo conhecimento através de experiências comprovadas.   No gráfico 
abaixo, podemos perceber que existem profissionais que apenas executam 
trabalhos, mas que entregam pouca relevância. São os profissionais do 
“Velho Mundo”, e tenho certeza que são a maioria dos que você conhece. 
Existem também profissionais medianos que conseguem “enganar” por 
um tempo, entregando trabalhos razoáveis e com média relevância. Mas  
acabam sendo deixados para trás até mesmo pelos profissionais do 
“Velho Mundo”,  mais baratos, mas principalmente pelos profissionais 
do “Novo Mundo”, que geram entregas com extrema relevância e, por 
consequência, oportunizam crescimentos exponenciais.
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8.1  CONSTRUINDO O RACIOCÍNIO 
DA METODOLOGIA JPB_

O que motivou a minha reflexão em torno da criação de uma metodologia 
para concepção de inovação, foi o fato de perceber que a grande maioria 
dos processos para construção de projetos de inovação iniciava a partir 
de um modelo cartesiano de “tempestade de ideias” (brainstorming). Ou 
seja, consistência absolutamente frágil. É o mesmo que iniciar com vários 
“chutes”. E como executivo de grandes empresas, bem como professor 
de MBA, não posso trabalhar com “chutes”.

Foi então que iniciei uma vasta pesquisa teórica e prática para chegar a 
um modelo orbital e que está em constante evolução. Não é uma fórmula, 
senão teria somente uma configuração e serviria para todas as situações 
de forma igualitária. Mas como atuamos em mundo matricial, em rede e 
dinâmico, a Metodologia JPB é uma modelagem, pois tem um raciocínio 
adaptável para cada contexto e influencia tomadas de decisão em todos 
os papeis de compra (imagem 81).

Imagem 80 – Elaborada pelo autor.



239

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

A inspiração iniciou no conceito da Dinâmica dos Sistemas, que é uma 
abordagem criada para entender o comportamento de sistemas complexos 
no tempo. Ele lida com ciclos de retroalimentação interna e atrasos que 
afetam o comportamento de um sistema como um todo. O que faz o uso da 
Dinâmica dos Sistemas diferente de outras abordagens para o estudo de 
sistemas complexos é a utilização de ciclo de retroalimentação (feedback) 
e estoque e fluxos (stocks and flows). Esses elementos ajudam a descrever 
como mesmo sistemas aparentemente simples mostram uma confusa não 
linearidade (nonlinearity).

A Dinâmica dos Sistemas é uma metodologia e técnica de simulação 
com inspiração computacional para esquematizar, entender e discutir 
problemas e assuntos complexos. Originalmente desenvolvida nos anos 
50 para auxiliar executivos corporativos a melhorarem seu entendimento 

Imagem 81 – Elaborada pelo autor.
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de processos industriais, a Dinâmica dos Sistemas está atualmente sendo 
utilizada em vários setores públicos e privados para análise de projetos.

A Dinâmica dos Sistemas é um aspecto da Teoria dos Sistemas (systems 
theory) como um método para o entendimento do comportamento de sistemas 
complexos. A base do método é o reconhecimento de que a estrutura 
de qualquer sistema — a maioria circular, fechado, algumas vezes 
com atrasos entre os relacionamentos de seus componentes — é, com 
frequência, tão importante na determinação de seu comportamento 
quanto os próprios componentes individuais. Exemplos são a Teoria 
do Caos (chaos theory) e Dinâmicas Sociais (social dynamics). Ela 
é também demandada porque existe frequentemente propriedades 
do todo que não podem ser encontradas entre as propriedades dos 
elementos e em alguns casos o comportamento do todo não pode 
ser explicado em termos do comportamento das partes.

Foi então que evoluí para a teoria da Dinâmica dos Negócios (Business 
Dynamics) que apresenta modelos de dinâmica de sistemas para a análise 
de políticas e estratégias, com ênfase em aplicações comerciais. Ela 
permite a construção de simulações por sistemas complexos, podendo 
então ser usadas para testar a eficácia de diferentes políticas em resultados 
comerciais.

Contudo, foi possível observar que somente compreender os fundamentos 
ou seguir uma trajetória, não é suficiente. É a combinação de todos os 
elementos que compõem um sistema mercadológico que permite a 
execução sólida e pode levar ao sucesso.

Desta forma a Metodologia JPB tem como objetivos primários:

Entender onde estamos e para onde desejamos/podemos ir;

Enxergar coisas que os outros não enxergam;

Fazer coisas que os outros nem cogitam;

Evitam erros que podem comprometer até mesmo os 
melhores;

Oportunizar o entendimento claro do potencial máximo do 
negócio.
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Iniciar a utilização da Metodologia JPB tendo o entendimento desses 
objetivos faz com que o usuário tenha consciência de que o futuro não 
é o lugar para onde estamos indo. É o lugar que estamos construindo e 
que dependerá daquilo que fizermos no presente. A melhor maneira de 
prever o futuro é criá-lo. Pois aqueles que constroem o próprio futuro, 
tendem a construir também o futuro dos outros. Essa compreensão está 
se tornando uma questão de sobrevivência. 

Administrar bem um negócio é administrar seu futuro. E administrar 
seu futuro é administrar informações. O futuro não é mais somente sobre 
tecnologia. É também sobre informação processada como conhecimento. O 
futuro nos reservará a separação entre os que sabem e os que não sabem.

8.1.1  ENTENDENDO A DINÂMICA DO SISTEMA_

Precisamos ter em mente que existem diferenças entre máquinas e 
humanos. As máquinas possuem inteligência que é a capacidade de 
resolver problemas, seja explorando, prevendo e/ou criando. Já nós 
humanos trabalhamos com a cooperação através da consciência, que é a 
capacidade de sentir as coisas. Essas diferenças começaram a fazer com 
que as tomadas de decisão entre as máquinas e os humanos estejam 
cada vez mais distantes. Pois enquanto nós humanos, tomamos decisões 
com base em processos emocionais, através de nossos referenciais, as 
máquinas não tomam decisões por nenhuma motivação em especial. É 
sempre 100% racional. Mesmo que existam pessoas na qual digam que 
tomam decisões de forma racional, não existe absolutamente ninguém no 
planeta que tome uma decisão sem nenhuma motivação emocional por 
menor que seja.

Este contexto está gerando novos tipos de éticas, uma vez que as 
máquinas estão começando a reconhecer padrões e tomar decisões de 
uma forma que nenhum ser humano podia emular ou prever até pouco 
tempo atrás. Isso significa que daqui para frente, dificilmente os humanos 
terão capacidade para realmente prever onde e como a inteligência 
artificial se desenvolverá. 

A questão operante passará a estar na relação entre utilidade e 
valorização, onde útil é um julgamento normativo em algum nível e valor 
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será em relação à história que contaremos transformando storytelling em 
storydoing para que o consumidor decida o que tem valor.

Você pode estar pensando agora que isso não faz sentido e que não 
acontecerá enquanto estiver vivo. Mas para auxiliar na sua reflexão, a 
seguir algumas frases de pessoas célebres que desafiaram a evolução da 
humanidade.

“Tudo que podia ser inventado, já foi inventado” – Charles H. Duell, 
comissário do serviço de patentes dos USA em 1899.

“A televisão não será capaz de se manter no mercado depois dos 
primeiros seis meses de funcionamento. As pessoas vão se cansar de 
ficar olhando para uma caixa de madeira todas as noites” - Darryl F. 
Zanuck, presidente da 20th Century Fox em 1946.

“O conceito é interessante e bem estruturado, mas para merecer uma 
nota maior que 5, a ideia deveria ser viável” – Examinador da Universidade 
de Yale sobre a tese de Fred Smith propondo um serviço confiável de 
malote. Mais tarde, Smith fundou a Fedex.

Para não perdermos oportunidades, devemos nos fazer quatro perguntas 
básicas:

O que nós fazemos bem?

Quais as capacidades necessárias para realizarmos bem 
essas atividades?

Quem realiza bem essas atividades?

Como será organizado e gerenciado todo o sistema?

Respondidas, podemos escolher entre dois caminhos; o da Relevância 
e dos Desejos ou o caminho dos Benefícios e do Preço. Se você escolheu 
o segundo, este livro não é para você, pois trabalharemos apenas com o 
primeiro caminho.

Para criarmos relevância, operamos três premissas básicas:
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Buscar formas de satisfazer os desejos dos clientes tornando 
a vida deles mais fácil e conveniente (proposta de valor ao 
cliente / consumidor);

Ter estratégias financeiras para gerar “dinheiro novo” 
(proposta de valor para a empresa);

Oferecer vantagens lícitas para os aliados do seu negócio 
para proteger o seu sistema mercadológico (proposta de 
valor para o sistema).

Fazendo essas análises, poderá avaliar a construção da relevância de 
forma tridimensional, conforme a imagem 82.

É com este tipo de análise que as Organizações Exponenciais no Vale do 
Silício atuam. Inclusive a pergunta mais feita por lá atualmente é se a sua 
empresa está trabalhando em algo que pode mudar o mundo para melhor? 
Pois teremos nos próximos seis anos um novo tipo de consumidor no mundo 
com um mindset completamente diferente dos consumidores de hoje.

Imagem 82 – Elaborada pelo autor.
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Outra pergunta frequente realizada no Vale do Silício é se sua empresa 
está preparada para quando chegar o “Uber” ou o “Airbnb” do seu 
segmento de atuação?

Estas questões trazem para reflexão a diferença entre empresas com 
pensamento linear e organizações com pensamento exponencial.

Mas o que é de fato uma Organização Exponencial (ExO)? É aquela cujo 
impacto (ou resultado) é desproporcionalmente grande - pelo menos dez 
vezes maior - comparado aos seus pares, devido ao uso de novas técnicas 
organizacionais que alavancam as tecnologias aceleradas conforme os 
exemplos na imagem 83.

O pensamento linear tem sido superado pelo pensamento exponencial, 
não só na ciência, mas nas empresas, principalmente. E como esse novo 
tipo de empresa tem conseguido causar um impacto 10 vezes maior que 
as organizações tradicionais, acelerando o metabolismo da economia? 

Todas as Organizações Exponenciais possuem um “P.T.M.” (propósito 
transformador massivo). Ele indica o que a empresa pretende fazer, e 
não o que ela já faz (por isso é um propósito). Tem que se tratar de uma 
transformação e não de uma leve melhoria. E precisa atingir um bom 
número de pessoas para ser massivo. Para termos uma ideia mais clara, o 
P.T.M. do Google é “Organizar a informação do mundo” - é um propósito, 
é transformador e é massivo. Um P.T.M bem elaborado tem o poder 
de inspirar uma comunidade de pessoas dentro e fora da organização, 
atraindo talentos e clientes apaixonados. 

Imagem 83 – Elaborada pelo autor.
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Com o P.T.M. criado, a empresa precisa começar pensando da porta 
para dentro. Para isso, existem cinco características:

Quando queremos saber se uma empresa é poderosa, 
uma das perguntas que mais se faz é Quantos 
funcionários ela tem?. Empresas exponenciais buscam 
exatamente o contrário: aproveitar ao máximo as pessoas 
de fora, que recebem pelo que trabalham e não têm 
nenhum vínculo formal. Quantos motoristas o Cabify 
contrata? Nenhum! Eles são pessoas comuns, de fora da 
empresa, acionados apenas quando necessário. Isso dá 
ao Cabify o poder de estar em várias partes do mundo 
sem a necessidade de uma grande equipe, que é difícil 
de gerenciar e custa muito caro. Isso os torna muito mais 
ágeis e flexíveis. Essa característica chama-se “Staff on 
demand” (staff sob demanda). 

Uma empresa com um P.T.M. inteligente conquista um 
exército de fãs apaixonados, que podem ser membros da 
equipe, fornecedores, parceiros, clientes ou o público em 
geral. Essas milhares de mentes se tornam uma extensão 
da própria empresa. Quantas pessoas defendem hoje a 
Apple ou o Netflix, por exemplo? Mas essa multidão de 
apaixonados não surge do nada: é preciso conversar 
com eles, ouvir suas opiniões, para que eles tenham seu 
espaço. Essa característica chama-se “Comunidade + 
multidão”.

Quando uma pessoa usa o Facebook, ela visualiza os 
posts dos amigos mais próximos e visualiza propagandas 
do que pode interessar. Dificilmente vemos uma 
propaganda de esmalte se for homem ou de creme de 
barbear, se for mulher. Essa tecnologia ajuda a manter o 
público mais engajado. Empresas exponenciais geralmente 
usam algoritmos para automatizar processos e entender 
como a comunidade pensa. 

Da mesma forma que possuir um grande número de 
funcionários deixou de ser uma vantagem, possuir 
caminhões, escritórios e outros ativos também não faz 
muito sentido para as organizações exponenciais. Pense 
novamente na Apple: os iPhones são produzidos na 
China, na fábrica da Foxconn. Para Apple é muito melhor 
contratar os serviços de uma indústria do que ter uma. 
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Só vale a pena possuir recursos que são escassos, os 
demais podem perfeitamente ser alugados, contratados ou 
compartilhados. É muito melhor acessar do que possuir. 
Essa característica se chama ativos alavancados.

A última das características é o engajamento. Empresas 
de crescimento extraordinário dão um jeito de permitir que 
os humanos se comportem como humanos. As pessoas 
gostam de dar ideias e contribuir. Isso tudo deixa a 
comunidade mais feliz, à vontade e fiel à marca

Com isso, temos o conceito S.C.A.L.E, que lida com criatividade, 
incerteza e crescimento.

Integra equipes internas e externas em projetos.
S = Staff sob demanda

Integra as comunidades nos projetos.
C = Comunidade + multidão

Desenvolve algoritmos que façam acontecer resultados superiores.
A = Algoritmos

Traduzido para português. Usa de ativos externos, sob forma de 
locação, permuta ou compartilhamento. 

L = Ativos Alavancados 

Cria meios de engajar pessoas na realização de tarefas mediante 
jogos, sistemas de reputação e prêmios. 

E = Engajamento. 

Com o S.C.A.L.E. criado, a empresa precisará também pensar “da porta 
para fora” através de outras cinco características:

A enorme quantidade de dados e processos gerados pelos 
fatores externos precisa ser controlada internamente. 
Nesse caso, as interfaces são essenciais no gerenciamento 
da abundância. São processos, padronizações ou 
metodologias. Se o Google Adwords não tivesse uma 
interface automatizada para receber os anúncios, precisaria 
de muito mais funcionários e procedimentos manuais. Isso 
afetaria o crescimento deles.
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Outro tipo de automatização são os dashboards, que 
ajudam a reunir dados e indicadores em tempo real, 
acessíveis a todos na empresa. Assim, todos conseguem 
tomar decisões mais rápidas, descentralizadas e com base 
em números de verdade.

Outro fator importantíssimo é a experimentação. 
Resumindo, é saber o que os clientes querem antes de 
produzir. Por incrível que pareça, quase todo mundo faz 
o contrário. Produz algo que ninguém quer e depois fica 
tentando empurrar para as pessoas.

Também tem a autonomia. Empresas exponenciais têm 
equipes multidisciplinares, que não precisam de gerentes, e 
com autoridade descentralizada. Nada de coordenadores, 
supervisores ou analistas plenos. As equipes são menores e 
têm mais independência, mas obviamente todos alinhados 
com o board.

E por último, essas empresas usam tecnologias sociais. 
Diversas ferramentas que ajudam todos a trabalhar de 
qualquer lugar e sem burocracia. E-mails, intranets, 
compartilhamento de arquivos, ferramentas de 
comunicação e gestão de tarefas, tudo para tornar as 
decisões mais rápidas.

Ao juntar essas características, temos o conceito “I.D.E.A.S.” Um P.T.M. 
+ I.D.E.A.S (porta para fora) + S.C.A.L.E. (porta para dentro) é a fórmula 
pra uma empresa escalável. E quando essa empresa implanta a maioria 
dos requisitos e cresce, se torna uma PLATAFORMA, e acaba ajudando 
outras pessoas ou empresas a também se tornarem exponenciais e 
enxutas. Marcas como o Waze, Uber, Airbnb, Netflix e etc., além de serem 
exponenciais, ajudam pessoas e empresas a chegarem lá também.

Imagem 84 – Elaborada pelo autor.
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Com isso temos o conceito I.D.E.A.S que lida com ordem, controle e 
estabilidade.

São ferramentas que efetivem os elementos chaves do negócio. 
I = Interfaces

São mecanismos de acompanhamento efetivo e em tempo real.
D = Dashboard

São processos de experimentação que possam testar e validar 
ideias inovadoras. 

E = Experimentação

São estruturas que propiciam flexibilidade e, se possível, criam paixão 
no colaborador.

A = Autonomia

São tecnologias sociais que permitam iterações e circulação adequada 
de informações.

S = Social 

Imagem 85 – P.T.M. + I.D.E.A.S. + E.S.C.A.L.E.

O que fica claro é que não temos muita escolha, pois em muitos setores 
(e logo na maioria), a aceleração já está em andamento através das 
características de uma empresa exponencial “6D´s”. 
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Digitalizada

Disfarçada

Disruptiva

Desmaterializada

Desmonetizada

Democratizada

E falando em “6 D´s”, não podemos deixar de fazer uma observação 
relevante sobre a evolução do marketing mix em relação aos 4 P´s. 

Infelizmente ainda vemos muitas empresas construindo suas estratégias 
de ida ao mercado através dos 4 P´s. Entretanto, é preciso ter em mente 
que o marketing mix já evoluiu para os 7 P´s agregando a análise das 
pessoas que passaram a pensar de forma diferente, dos processos que 
se tornaram mais dinâmicos e dos contextos de consumo que evoluem 
constantemente. Na sequência houve uma evolução para 4 C´s e, por 
fim, para os 4 E´s conforme a imagem 86. Todavia, é importante ressaltar 
que esta dinâmica está sempre em evolução e pode ser que quando você 
esteja lendo este livro, já tenham ocorridas novas evoluções.

Imagem 86 – Evolução do Marketing Mix – Elaborada pelo autor.
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Mais importante do que apenas conceber um produto, é 
fazer com que ele tenha valor para os clientes e, acima de 
tudo, seja amado por quem o consome;

Mais relevante do que apenas construir uma arquitetura 
de preços analisando os custos envolvidos é analisar toda 
a relação de troca envolvida na ocasião de consumo. Não 
poderemos entregar apenas um produto ou serviço por 
dinheiro. Precisamos disponibilizar muito mais atratividades 
como status, confiança e mais serviços agregados. O 
consumidor precisa pagar pelo produto ou serviço achando 
que está pagando muito barato por todos os benefícios 
intrínsecos e extrínsecos que está recebendo;

Mais impactante do que a logística envolvida e a 
conveniência oferecida, a questão agora é muito simples: 
nosso produto ou serviço precisa estar à disposição de 
consumidor em todo momento que ele desejar, em todo 
lugar ou em todas as plataformas;

Mais eficaz do que apenas promover ou comunicar um 
produto ou um serviço, é fazer com que seja gerada uma 
experiência positiva no seu consumidor toda vez que ele 
tiver contato com sua marca, empresa, produtos e serviços.

A análise do marketing mix dentro da Metodologia JPB serve para 
identificar os seguintes drivers:

Como gerar SURPLUS?
(Quanto o consumidor pagaria a mais);

Desenvolver NETWORK EFFECTS
(Efeitos de rede / sistêmicos)

Mapear o CUSTOMER OWNER
(Entender quem é o dono do cliente)

Analisar os FRAMEWORKS
(Análise das estruturas)
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Através destes drivers, podemos identificar o que chamo de “O.D.S.S.”:

Propriedade e controle;
O = Ownership Control 

Diferenciação;
D = Differentiation 

Adequado;
S = Suitable 

Satisfazer desejos.
S = Satisfactory

8.1.2  O CONTEXTO TECNOLÓGICO DE 
IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA JPB_

Nunca antes os profissionais de marketing e comunicação foram 
bombardeados com tantos termos e conceitos sobre inteligência artificial. 
Talvez você não saiba que mídia programática, por exemplo, possui um 
sistema que aprende os comportamentos realizados pelos consumidores 
para definir melhor público para disponibilizar um anúncio. Ou que sites de 
busca e redes sociais mudaram seu algoritmo para disponibilizar anúncios 
utilizando princípios de inteligência artificial para reterem seus usuários e 
mantê-los engajados com base no interesse deles e não nos propósitos 
das marcas de divulgarem seus produtos. Ou seja, pode ser que você não 
saiba, mas está interagindo com vários sistemas que possuem inteligência 
artificial no seu dia a dia. Desta forma, uma das principais ferramentas 
atuais é o uso de sistemas cognitivos para auxiliar na identificação de 
insights.

Mas o que o sistema cognitivo, que tanto se fala, tem haver com 
inteligência artificial? O que é inteligência artificial? Por que escutamos 
também algumas pessoas falando sobre machine learning (aprendizagem 
de máquinas)? Um exemplo é o sistema cognitivo da IBM que possui 
inteligência artificial e consegue aprender (machine learning) de acordo 
com as interações com humanos.

Mas vamos começar por partes. O que cada tecnologia é e como está 
relacionada à inteligência artificial.
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Inteligência artificial é a inteligência exibida através de máquinas. Na 
ciência da computação, o campo da pesquisa define-se como o estudo de 
“agentes inteligentes”: Trata-se de qualquer dispositivo que percebe seu 
ambiente e tem ações que maximizam suas chances de sucesso em algum 
objetivo. Coloquialmente, o termo inteligência artificial é aplicado quando 
uma máquina imita funções cognitivas que os seres humanos associam à 
outras mentes humanas, como aprendizado e resolução de problemas.

À medida que as máquinas se tornam cada vez mais capazes, os critérios 
para definir o que é inteligência artificial vai se aprimorando. Por exemplo, 
o reconhecimento óptico de caracteres não é mais percebido como um 
exemplo de inteligência artificial, mas uma tecnologia rotineira.

O objetivo geral da pesquisa de inteligência artificial é criar uma 
tecnologia que permita que computadores e máquinas funcionem de 
forma inteligente. O problema de simular (ou criar) inteligência foi dividido 
em subproblemas. Abaixo destacamos dois subproblemas:

Machine Learning: É o estudo de algoritmos de 
computador que são melhorados com base na 
experiência adquirida através de interações. Este é um 
campo muito explorado deste o início dos estudos sobre 
inteligência artificial;

Linguagem Natural: O processamento da linguagem 
natural concede às maquinas a capacidade de ler e 
entender as línguas que os humanos falam. Ou seja, a 
interação com um agente inteligente é fluída e próxima a 
uma conversa com outro ser humano.

Um dos exemplos mais conhecidos de inteligência artificial é o Watson 
da IBM,  nome dado a um conjunto de soluções técnicas de inteligência 
artificial – como machine learning (aprendizagem de máquina) e linguagem 
natural – que são oferecidos como serviços pela IBM aos seus clientes. 

A empresa focou no desenvolvimento de seu sistema de inteligência 
artificial para compreender o que nós humanos falamos (via texto, imagens, 
vídeos ou por voz), analisar o sentimento (raiva, alegria, neutralidade, 
tensão) e responder as questões dentro de um contexto. Obviamente 
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que a capacidade de aprendizagem baseada nas interações também está 
inclusa nos serviços oferecidos pelo Watson. No entanto, o enfoque é 
permitir que a tecnologia seja acessível, amigável e fácil de ser manipulada. 
Para isso, a compreensão da linguagem humana é fundamental.

A IBM já começou a adicionar a capacidade de aprendizagem do Watson 
e de entendimento da linguagem humana em suas soluções de marketing. 
O resultado é que os profissionais de marketing podem receber sugestões 
de conteúdo, segmentação e insights sobre qual campanha é melhor para 
qual público. Desta maneira, o Watson conseguirá analisar milhões de 
dados em tempo real, identificar padrões e recomendar ações. Sempre 
com o objetivo de entender e personalizar a comunicação com seus 
clientes no nível do indivíduo, para que o relacionamento seja relevante 
com sua marca.

Este cenário coloca fortemente em cheque a relevância e o papel 
atual das agências de publicidade e propaganda, que via de regra, não 
possuem em seus quadros funcionais, equipes com formação técnica 
para atuar nesta nova fotografia mercadológica. Pois o consumidor 
moderno está evoluindo e espera mais de cada interação com as marcas. 
Desejo este que infelizmente as agências de publicidade e propaganda 
estarão cada vez mais distantes de alcançarem, caso não realizem uma 
grande reengenharia em seus modelos de negócio, principalmente no que 
tange às suas entregas. Em um estudo desenvolvido pelo IBM Institute 
for Business Value, foi identificado que 55% dos consumidores esperam 
promoções e ofertas personalizadas de marcas com as quais interagem. 
Ou seja, este novo contexto é mais um argumento que defende a tese de 
que o perfil de profissional que trabalhará com questões mercadológicas, 
seja no tipo de empresa que for, precisa evoluir rapidamente e ser muito 
bom em estatística/matemática, programação e neurolinguística.

Muitas empresas ainda têm dificuldade de entender que o consumidor 
interage diversas vezes com os canais disponíveis antes de realizar uma 
compra. Eles comparam preços, requisitos técnicos e buscam (entre sua 
rede de contatos) recomendações e compartilhamento de experiências 
sobre aquele produto e a marca que pretendem adquirir. Cada vez mais 
os consumidores estão conectados e esperam que as marcas continuem 
a comunicação que foi iniciada em um de seus canais. Não existe mais on 
e off; existe um consumidor impaciente que quer respostas e não aceita 
repetir a mesma informação a cada nova interação. Não existe mais o 
canal físico ou digital. Agora é a integração dos canais (figital).
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Qual a solução então? Criar uma experiência consistente que garanta 
uma comunicação personalizada, unificada e em tempo real quando cada 
consumidor interage com suas marcas preferidas.

A Metodologia JPB ajudará a transformar as interações individuais dos 
consumidores em envolvimento relevante, contextual e personalizado. A 
personalização em tempo real criará oportunidades para uma segmentação 
profunda da audiência, melhor conversão, maior valor ao longo da vida 
útil e maior retenção ao longo do ciclo de vida do cliente, mesmo que 
este ciclo não tenha mais uma regra definida conforme já observamos 
anteriormente. A Metodologia JPB contribuirá, assim, para otimizar o 
envolvimento dos seus clientes ao atuar sobre o que você sabe deles, o 
que eles estão fazendo no momento atual e, ainda, sobre o que eles não 
sabem que desejam, mas desejarão no futuro.

Aplicação de metodologias que servem como base para a JPB, fez com 
que o Uber tenha se tornado mais valioso que a BMW, o Airbnb esteja 
caminhando para se tornar mais valioso que o Marriot e o Facebook já 
tenha um valor, hoje, duas vezes maior que a Disney. Mas por que todas 
essas novas empresas ultrapassam, em pouquíssimo tempo, gigantes 
tradicionais nos setores automotivo, hoteleiro e de entretenimento? Por 
que todas foram construídas em cima de plataformas e não simples 
produtos e/ou serviços. E o produto ou serviço, por melhor que seja, 
dificilmente vence uma plataforma. Essa constatação é parte fundamental 
da Metodologia JPB.

Venho dedicando meus estudos nos últimos anos a entender como 
empresas tão novas têm criado disrupções profundas em todos os 
setores. A transição da era da internet é tão grande quanto a que vimos 
na era industrial. O presente e o futuro dos negócios se resumem em 
saber gerenciar plataformas. E as empresas que estão vencendo hoje 
são aquelas que mudaram a modelo de negócios fundamentado há 
décadas. Ganhando dinheiro e fazendo sucesso a partir da interação com 
os clientes e suas respectivas comunidades e não com a venda – em 
escala – de produtos inovadores. Vemos o exemplo do sucesso da Warby 
Parker [empresa americana fundada em 2010 que vende óculos online]. 
Eles enviam cinco armações de óculos para os clientes, que postam 
e compartilham cinco fotos pedindo opiniões. Os amigos o ajudarão a 
escolher o melhor óculos.  O cliente faz a compra e, de quebra, divulga a 
mensagem da empresa.
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A inovação neste caso não está em oferecer o melhor e mais bonito 
óculos, mas na forma como a empresa cria a interação de seu produto com 
o cliente. Nas aulas de logística das faculdades tradicionais, aprendemos 
sobre cadeia de valor como modelo de negócios. O processo inclui pegar 
insumos, agregar valor e entregar para o cliente. Mas com empresas de 
plataforma isto muda completamente. A produção e o suprimento ficam 
de fora, os custos são menores para estruturar o negócio. O Uber não 
tem carros e nem motoristas. O Airbnb tem 40 mil locais para locação 
somente em Paris, por exemplo, e sem ter comprado nenhuma casa. 
O que muda aqui é que as empresas gigantes tradicionais cresceram 
olhando a demanda e a oferta. O problema disso é que o custo inicial 
para criar oferta é altíssimo. Para uma empresa de energia, produzir o 
primeiro watt é caríssimo, para uma empresa de logística, construir a 
primeira ferrovia é caríssimo. Mas elas só ganham se montarem tudo isso. 
No caso de empresas como Uber e Airbnb, a preocupação que precisam 
ter para existir é a de atrair usuários e criar um ecossistema que será 
retroalimentado pelos próprios usuários.

Essas empresas de plataforma olharão para a criação da própria demanda 
e construirão valor ao montarem sua própria comunidade. A receita, bem 
como o caminho futuro do crescimento, virá a partir daí. E é possível criar 
plataformas em empresas que vendem produtos simples ou tradicionais? 
Claro que sim. Um exemplo é de uma empresa americana que vende sal e 
pimenta. Mas como se gera valor vendendo sal e pimenta? Eles construíram 
uma plataforma para sugestão e compartilhamento de receitas. Os usuários 
pegam a receita como base para criar as suas próprias – colocando tempero 
a seu gosto. Depois, compartilham com os outros. 

Diante deste cenário, percebemos que o maior erro das empresas é matar 
o efeito de rede que seus produtos e serviços podem gerar. A IBM por sua 
vez, errou ao criar contratos específicos para quem ia utilizar o Watson, 
acordando que tudo que fosse criado pelo usuário seria propriedade dela. 
Resultado? A adesão foi baixíssima. Primeiro, é preciso se perguntar 
como criar ecossistema e depois se preocupar como monetizar. Além 
disso, não dá para jogar todo o risco do negócio para o usuário. 

O segundo passo é focar em qualidade. De nada adianta crescer, montar 
uma ampla base se o serviço oferecido não será bom e acabará por 
“expulsar” as pessoas. ”O Facebook ganhou muito ao abrir a plataforma para 
desenvolvedores oferecerem jogos e vieram sucessos como o Farmville”.
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8.1.3  O CONTEXTO SISTÊMICO DE 
IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA JPB_

O que a pós-modernidade e as três novas revoluções já abordadas 
anteriormente tem a ver com a vida das organizações? Em um primeiro 
momento, são apenas conceitos atuais, mas logo compreendemos 
que dizem respeito aos comportamentos e produtos que impactam e 
transformam o status quo, dada a velocidade, abrangência e profundidade 
das alterações, diretas e indiretas, que causam nos negócios.

Quando o mundo se conectou em rede, vários paradigmas foram desafiados 
e, consequentemente, superados. O pensamento e funcionamento lineares 
foram sacudidos por uma nova onda: a exponencialidade, em que tudo 
acontece quase que imperceptivelmente, estruturando mudanças com 
uma velocidade extraordinária.

Neste contexto, o que fazer com os modelos e comportamentos que 
já não acompanham as mudanças desse mundo efêmero, tecnológico 
e líquido, conforme nos alertou Manuel Castells? Para dar conta do 
mundo exponencial, alguns métodos têm sido desenvolvidos para prestar 
subsídios ao mundo dos negócios. A tecnologia trabalha a nosso favor, 
gerando sínteses para elucidar as mudanças de padrões, através de 
insights baseados em inteligência.

Entretanto, é necessário aliar tecnologia a um método construtivista, 
psicanalítico e sistêmico, algo que considere variáveis, relações e aspectos 
subjetivos, intersubjetivos e intrassubjetivos.

São necessárias algumas considerações teóricas e práticas sobre a relação 
entre modelos de gestão e modelos mentais vigentes em uma organização 
para que seja possível obter a compreensão na aplicação da Metodologia 
JPB. Não é o objetivo aqui explorar todas as conexões lógicas entre os dois 
conteúdos em exposição, mas fornecer uma estrutura conceitual para a 
compreensão da importância do papel dos modelos mentais na concepção 
e implementação de um novo modelo de gestão organizacional.

Segundo o artigo “Modelos de Gestão e os Modelos Mentais”, de 
Robinson B. Barbosa, Aurélio de L. Andrade e Marcelo Moutinho, a 
consciência de que os modelos de gestão são perpetuados com base nos 
modelos mentais vigentes na empresa (os quais são geralmente invisíveis 
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e despercebidos) leva-nos à conclusão de que a mudança de modelos de 
gestão sem mudança dos modelos mentais é um esforço típico do que aqui 
denominamos de “mudando sem mudar”. Este é um ponto fundamental, 
principalmente se considerarmos a enxurrada de propostas de modelos 
gerenciais em pacotes prontos. Todas essas propostas são baseadas 
nos “em como” uma empresa deve ser estruturada. Os modelos mentais 
devem ser reconhecidos e seus efeitos sobre a empresa e o negócio 
elucidados, sob pena de reproduzir o mesmo modelo de gestão anterior 
só que redesenhado de forma diferente. Com a mudança de modelos 
mentais, teremos um modelo de gestão típico do que denominamos aqui 
de “mudando mesmo!”.

Um modelo de gestão estratégica (tal como o Balanced Scorecard) 
representa as conexões entre os elementos da empresa responsáveis pela 
proposta de valor ao cliente. Ou seja, representa a cadeia de atividades 
responsáveis pela criação de valor tendo como filtro a linguagem da 
estratégia (prática e teórica). Portanto, este tipo de modelo de gestão serve 
de instrumento de comunicação, difusão e estruturação da estratégia em 
toda a organização.

Um modelo de gestão estratégico traz consigo uma ampla gama 
de pressupostos sobre o que é estratégia e sobre como ela deve ser 
implementada. Porém, entre as diversas perspectivas e objetivos 
estratégicos, pode haver conflito entre os pressupostos que os 
fundamentam e/ou com as crenças e cultura da organização. Acreditamos 
que esses conflitos devem ser resolvidos sob uma abordagem sistêmica, 
que promove a compreensão sistêmica do desempenho estratégico da 
organização, tendo como pano de fundo a cultura organizacional. E para 
tanto, deve-se atuar no nível de modelos mentais para que a mudança 
estratégica seja também uma mudança sistêmica. Portanto, a Metodologia 
JPB foi concebida à luz do Pensamento Sistêmico e dos pressupostos da 
aprendizagem organizacional.

Toda vez que falamos em estratégia estamos consciente ou 
inconscientemente fazendo referência à existência de variáveis externas 
à empresa (mercado, tecnologias, inovações, sociedade, fornecedores). 
Também as variáveis internas atuam na construção da estratégia, 
tanto é que podemos ter choques entre estratégia e modelos mentais 
representativos da cultura e das microculturas da organização.

Grande parte das ações e experiências de mudança falha por entrar em 



258

choque com as crenças e pressupostos que as pessoas carregam em suas 
mentes. Esta hipótese é apresentada por Senge (1990) para sustentar a 
necessidade de práticas organizacionais que tragam à superfície, testem e 
melhorem as crenças e pressupostos das pessoas a respeito do mundo à 
sua volta. Tais crenças e pressupostos são denominados modelos mentais 
que podem ser generalizações simples ou complexas teorias a respeito 
do funcionamento da realidade. Segundo o autor, o problema não está no 
fato de estarem certos ou errados, mas por serem tácitos, formando-se e 
funcionando abaixo do nível de consciência, ficando não examinados ou 
não testados. Os problemas surgem exatamente quando as condições da 
realidade mudam, exigindo a revisão dos modelos mentais.

Como não temos muito controle das variáveis externas, entendemos que 
pelo menos podemos desenvolver adequadamente a perspectiva interna 
a partir da mudança e aprimoramento dos modelos mentais.

Para compreendermos o que é um modelo de gestão, é importante 
resgatar o que significa modelo. Um modelo é uma representação 
explícita de parte da realidade (organização e seus relacionamentos) 
vista pela pessoa que deseja usá-lo para entender, mudar, gerenciar e 
controlar aquela parte da realidade (Pidd, 1998). Um modelo é sempre 
uma representação da realidade, e nunca a retrata de forma completa.

Assim, podemos ter modelos de gestão operacional, modelos de gestão 
de pessoas, modelos de gestão estratégica, modelos de gestão financeira 
e assim por diante. O desafio está em integrar todos os submodelos 
de gestão, ou subsistemas de gestão, em um único modelo consistente 
que permita resolver os conflitos interdepartamentais a partir de uma 
perspectiva sistêmica.

Um ‘modelo de gestão’ é o resultado da integração de diferentes 
perspectivas em: processos, indicadores, estrutura, visão, missão, gestão 
de recursos humanos, cadeia de suprimentos, e assim por diante, para 
projeto e gestão das organizações. Os ‘Modelos de Gestão’ vinculam 
os diferentes elementos presentes nas organizações e os orienta a sua 
‘Estratégia’ (Clemente, 2005).

Os ingredientes de um modelo de gestão definem a Estratégia da 
Organização. O Modelo de Gestão é a combinação de premissas e 
orientações que permitem o desdobramento da estratégia em: processos 
(normas, procedimentos e workflows), estruturas (controle, informações 
e validade das decisões), gestão de pessoas (relacionamentos, papéis 
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gerenciais e estrutura de incentivos) e inclui também o comportamento 
gerencial (em valores) da dinâmica lógica pretendida e subordinada ao 
processo estratégico (Proença, Caulliraux e Cameira, 2005).   

O objetivo do Modelo de Gestão é mais do que informar a estratégia 
através de um projeto organizacional. O Modelo tem a “intenção” de 
moldar o comportamento da empresa e o processo decisório. Devendo 
ser considerado não apenas pela intenção estratégica de obter vantagem 
competitiva, mas pela sua função de encaminhar o processo estratégico 
por toda a empresa e, para além, do impulso inicial originado na criação 
da estratégia.

Atualmente, sistemas integrados e interligados permitem integrações 
velozes e em tempo real com clientes, cadeia de suprimentos e inovações, 
trazendo complexidade para entender, desenvolver, implementar e 
controlar um Modelo de Gestão que será inevitavelmente mais complexo. 
Ele deverá estar baseado no aspecto social, político, econômico e legal 
de forma globalizada. A opção por um determinado Modelo de Gestão não 
apenas considera a estrutura de capacidades requeridas para o momento 
presente, mas também para a dinâmica de competências e perspectivas da 
interação inevitáveis entre a organização e o meio-ambiente, respondendo 
pelo agora e também pelo futuro (Proença, Caulliraux e Cameira, 2005).  

Uma intervenção na empresa, com o objetivo de criar um Modelo de 
Gestão pode ser muito difícil, no entanto, caso ele não seja formulado, a 
possibilidade da cultura organizacional vir a esconder os problemas, será 
maior que a tendência de proporcionar soluções. Juntando-se a isto, está 
a manutenção do status quo que não será modificado se não houver um 
estímulo externo para fazê-lo. 

Portanto, um Modelo de Gestão serve (a) para realinhar a empresa para 
buscar a vantagem competitiva, (b) criar o desdobramento da estratégia 
por toda a empresa, (c) causar um estímulo para a reflexão sobre a cultura 
organizacional e (d) buscar soluções alinhadas com ao mercado e aos 
concorrentes em contraponto ao “modo de se fazer aqui”. 

Todavia, como se mencionou acima, modelos de gestão são 
representações da realidade e são sempre incompletos. Os modelos de 
gestão se baseiam nos modelos mentais. Desta forma, é conveniente 
também compreender o que são modelos mentais e seu papel na gestão 
a partir da metáfora do iceberg dos Níveis de Pensamento Sistêmico 
(também conhecido como níveis de percepção da realidade ou de 
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aprendizagem estratégica). A metáfora do iceberg serve como a base 
para o aprofundamento da percepção e a ampliação da compreensão de 
questões sistêmicas.

Os níveis estão ilustrados na imagem 87. Na prática, estes níveis atuam 
simultaneamente, mas Senge (1990) advoga que possuem utilidade 
bastante diferente e que, para percebê-los, são necessários níveis 
diferenciados de percepção.

Imagem 87 – Os níveis do pensamento sistêmico ilustrado pela metáfora do iceberg.

Podemos observar no primeiro nível (o mais visível), eventos 
ocorrendo e sendo percebidos pelas pessoas envolvidas. Eventos são 
os acontecimentos, os fatos observados, como por exemplo: aumento 
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das vendas, queda do câmbio, lançamento de nova tecnologia, estoques 
elevados, lucro anual, enfim, uma infinidade de possibilidades. Em geral, 
é com base nestes eventos que as pessoas explicam situações - “quem 
faz o que a quem”. As ações baseadas nesta percepção tendem a tomar 
aspectos reativos - o que segundo Senge é o tipo de ação mais comum 
no dia a dia organizacional. Ações baseadas em eventos não são de 
todas ruim, porém em ambientes de mudança, pode ser tarde demais 
responder aos eventos.

As pessoas, baseadas na percepção de eventos, reagiriam de uma 
maneira automática e isto guiaria grande parte das suas ações. No entanto, 
tais eventos são evidências de padrões de comportamento dos elementos 
da realidade presente. Para que uma percepção extrapole o limite do 
nível dos eventos, seria preciso analisar as tendências de longo prazo e 
avaliar suas implicações. Neste nível são utilizados gráficos, avaliando o 
comportamento passado das variáveis e buscando evidências que possam 
predizer seu comportamento futuro ou desejado. As ações baseadas 
em padrões de comportamento tomariam uma forma responsiva, pois 
surgem indicativos de como no longo prazo os atores podem responder 
às tendências de mudança.

O segundo nível, pouco mais profundo, invoca a compreensão 
estrutural da realidade em questão. Ele indica o que causa os padrões 
de comportamento, buscando explicar como os diversos elementos 
da realidade se influenciam. Relacionamentos geram padrões de 
comportamento e que geram os eventos observados. O pensamento 
sistêmico leva-nos a compreender que os relacionamentos são dinâmicos 
e formados por enlaces de feedback (estruturas circulares de causa e 
efeito que reforçam ou limitam o crescimento de um conjunto de variáveis 
de interesse). Já o nível de estrutura sistêmica é mais rico e permite 
melhores intervenções em termos de alavancagem da mudança. Neste 
nível definem-se os pontos de alavancagem sistêmica, ou seja, onde se 
deve atuar para se obter retornos sustentáveis. Ações tomadas com base 
neste nível são ações pró-ativas. 

A maioria dos sistemas, sejam naturais ou sociais, pode ser percebida a 
partir dos três níveis descritos. No entanto, os sistemas sociais possuem 
um nível adicional de complexidade, pois as estruturas dos sistemas 
sociais são definidas e influenciadas pela forma como as pessoas pensam. 
Assim, um nível mais profundo de compreensão da realidade é o nível dos 
modelos mentais. Este nível é gerador e influenciador da forma como as 
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estruturas da realidade social se produzem. Na prática, os sistemas sociais 
(incluindo as organizações) são produtos de como as pessoas pensam 
e interagem. Mudar as estruturas da realidade inclui melhorar a forma 
como as pessoas pensam e interagem. Por isto, as ações baseadas em 
mudança de modelos mentais são chamadas de ações reestruturadoras 
do sistema.

O termo modelo mental vem sido usado de diferentes maneiras. O 
psicólogo escocês Keneth Craik cunhou este termo em 1943 para ser 
referir às representações psicológicas de situações reais, hipotéticas 
e imaginárias. Para Craik, a mente constrói modelos da realidade em 
pequena escala para prever eventos, raciocinar e construir explicações 
sobre essa realidade. Já para Peter Senge, modelos mentais são premissas 
profundamente enraizadas, generalizações ou mesmo figuras ou imagens 
que influenciam como entendemos o mundo e como agimos.

Wind, Colin e Ghunter (2004) definem “modelos mentais” (ou 
predisposições) como sendo todas as atividades mentais que usamos 
para discernir algo e então decidir que ação tomar. Normalmente são 
tácitos e temos pouca consciência de como eles moldam o que podemos 
ver e fazer.

Em comum a todas estas definições acima é a ideia de que possuímos 
mapas cognitivos ou filtros a partir dos quais interpretamos os ambientes 
complexos e agimos sobre ele: determinam o que vemos e percebemos 
no mundo e como agimos sobre este e é nossa representação do mundo, 
assim como de nós mesmos.

Vários fatores moldam nossos “modelos mentais”, como por exemplo: 
(1) educação, (2) formação profissional, (3) treinamentos, (4) influência 
de outras pessoas, da cultura social e organizacional, (5) recompensas e 
incentivos (tangíveis ou não). Um fato é verdadeiro: os modelos e ações 
mentais são fortemente reforçados pelos incentivos que recebemos por 
mantê-los.

A disciplina de modelos mentais é fundamental para a aprendizagem e 
mudança organizacional, e “consiste em refletir, esclarecer continuamente 
e melhorar a compreensão que cada um tem do mundo, a fim de verificar 
como moldar atos e decisões”. É a disciplina de maior alavancagem para 
a mudança profunda e sustentável.

O mais irônico de se trabalhar com modelos mentais é a conclusão de 
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que “o pensamento cria organizações e então estas tornam os humanos 
seus prisioneiros” (Senge, 1996). Da mesma forma, criamos modelos de 
gestão e depois nos tornamos prisioneiras dos mesmos e a mudança 
para um novo modelo de gestão é geralmente traumática. Na verdade, 
tendemos a manter o status quo, a não mudar (“mudando sem mudar”).

Assim, a tarefa central da disciplina dos modelos mentais é trazer à 
superfície os modelos mentais, explorar e falar sobre eles. 

Frequentemente, damos atenção para a mudança de modelos mentais 
somente em períodos de crise. O processo não precisa ser assim. Podemos 
mudar os modelos mentais sem que o mundo nos force. O primeiro passo 
é estar consciente de que existe um processo para discernir o mundo.

Se não encontramos mudanças profundas na forma das pessoas 
pensarem, refletirem e agirem há uma forte probabilidade de se “fazer 
as mesmas coisas de maneira diferente”. Os mesmos Modelos Mentais 
expressos em diferentes Modelos de Gestão, resultando, na verdade, 
num mesmo Modelo de Gestão básico só que redesenhado. Como se 
fosse possível encontrar resultados muito diferentes, com perspectivas 
semelhantes. 

Avaliar a organização sob a ótica do Pensamento Sistêmico permite 
reavaliar a organização nas relações de causa e efeito, enlaces reforçadores, 
enlaces de realimentação e ciclos que definem subsistemas aninhados 
internamente ou hierarquicamente semelhantes. Isto promove a mudança 
de modelos mentais orientados por um pensamento de sistemas.

Em contraponto, a análise de partes desconectadas ou consideradas 
como independentes, considera a empresa sob uma visão de máquina 
autônoma, capaz de continuar funcionando sem a interação e 
retroalimentação das partes. Sob esta forma, quaisquer mudanças de 
modelos mentais continuam reproduzindo o padrão fragmentado de 
organização interna e externamente.

Há evidências de que é necessário orientar a mudança de modelos 
mentais em uma organização tendo como pano de fundo o pensamento 
sistêmico e a partir daí gerar modelos de gestão sistêmicos e voltados à 
sustentabilidade da estratégia. No contrário tenderemos a reproduzir um 
mesmo modelo de gestão porque os modelos mentais vigentes continuam 
os mesmos.
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Sob este panorama, precisamos ter em mente que mudar efetivamente 
através da teoria do Pensamento Sistêmico em modelos mentais significa 
identificar, validar e alterar a realidade atual através de três tópicos 
importantes:

Tornando-nos conscientes de nosso próprio raciocínio (reflexão);

Tornando nosso pensamento e raciocínio mais transparente 
para os outros (argumentação); 

Inquirindo o pensamento e raciocínio dos outros (inquirição).

Independentemente dos modelos mentais (sejam fortemente analíticos 
ou sistêmicos), eles sempre influenciam na concepção do modelo de 
gestão da empresa. Portanto, modelos mentais promovem o modelo de 
gestão. Por outro lado, um modelo de gestão influencia o comportamento 
das pessoas, reforçando os modelos mentais que o geraram. Assim, 
temos uma estrutura reforçadora de comportamento e de gestão. Para 
promover a estratégia, devemos considerar os modelos mentais. Assim, a 
estratégia promove (ou deve promover) mudança nos modelos mentais, os 
quais, a partir da ação orientada reforçam a manutenção ou modificação 
da estratégia. Desta forma, para se promover um modelo de gestão 
estratégica, devemos ter mudança de modelos mentais, comportamento, 
postura e atitudes em todos os níveis da empresa. 

A estratégia pode ser alterada ou adaptar-se, tanto nas atividades 
diárias, quanto nas revisões do planejamento estratégico. A imagem 88 
mostra este enlace:

Imagem 88 – Alterações de estratégia.
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Desta forma, observa-se que devemos mudar os modelos mentais para 
que haja mudança ou implementação de um modelo de gestão. O modelo 
de gestão, por sua vez, deve ser redesenhado sob perspectiva sistêmica 
para promover a mudança de modelos mentais. Isto mostra a importância 
de se redesenhar o modelo de gestão e suas medidas, criando um modelo 
de gestão sistêmica.

8.2  A METODOLOGIA JPB_

A Metodologia JPB é um mergulho na cultura empresarial e em todos os 
contextos que abrangem o sistema mercadológico de um negócio. Permite a 
co-criação de uma nova cultura e a reconstrução mental dos diversos agentes 
organizacionais, bem como a orientação para diretrizes estratégicas, tendo 
o ROI como orientador para todo o processo. Faço questão de ressaltar que 
a Metodologia JPB não é uma teoria post-it com um monte de “legalzices”. 
O objetivo principal é a geração de resultados consistentes.

O mundo se tornou exponencial e modelos que tiveram sucesso até 
hoje perderão mercado em um prazo muito curto. Novos paradigmas 
surgem diariamente, transformando categorias. O que aí está não serve 
mais. É preciso pensar e agir exponencialmente. Sua empresa está pronta 
para se manter competitiva e eficiente? A Metodologia JPB apresenta 
uma modelagem desenvolvida para provocar uma nova realidade em sua 
organização, capaz de inseri-la no novo mundo.

A Metodologia JPB permite:

Quebra de modelos mentais restritivos;

Transformação de contextos;

Desenvolvimento de sinergias;

Agilidade nos processos;

Identificação dos problemas que impedem o crescimento e 
que muitos não enxergam;

Adaptação para qualquer realidade;
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Visão completa de passado, presente e futuro;

Perspectiva sistêmica, exponencial e holística;

Inovação em diversos contextos;

Construção de indicadores de performance;

Foco em resultados consistentes.

8.2.1  DRIVERS DA METODOLOGIA JPB_

Foco: É o primeiro passo na canalização de um ou mais 
problemas, tornando consequências e objetivos claros 
na mente dos agentes organizacionais, para que o grupo 
mantenha o crescimento;

Comportamento: Imersão no contexto mercadológico 
de um negócio, através do comportamento das pessoas, 
de variáveis e de dados que, mesmo inconscientemente, 
refletem a forma de pensar dos agentes organizacionais;

Variáveis: Uma dinâmica específica em meio a um oceano 
de dados que permite estruturar os problemas em questão;

Multidisciplinariedade: Aplicação de ferramentas de 
TI, estatística aplicada, marketing, engenharia, design, 
psicologia, antropologia, administração e neurolinguística, 
a partir de mapeamentos sistêmicos sobre os dados 
coletados, com o objetivo estruturar e resolver os problemas 
a partir de suas raízes, desconstruindo paradigmas 
obsoletos;

Modelos Mentais: Imersão no mindset do sistema 
mercadológico em análise para analisar modelos mentais 
que foram fatores de sucesso no passado, mas são 
restritivos no mundo moderno;

Motores: Os modelos mentais restritivos formam cenários 
para enfrentar o status quo das culturas de cada contexto 
e confronta a cultura organizacional x cultura de mundo, 
capacitando as equipes a repensarem e redefinirem o futuro;
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Modelagem Computacional: Simulações e projeções de 
cenários inovadores em confronto com as antigas estruturas 
mentais até então praticadas pelo grupo e pelos indivíduos;

Direcionadores Estratégicos: Com o problema 
estruturado, as restrições mentais desconstruídas e os 
cenários inovadores desenvolvidos, a Metodologia JPB 
determina os direcionamentos estratégicos do negócio.

Tudo parece estar quase certo. Os resultados são bons, mas insuficientes. 
Os médios e baixos acabam tornando-se mais frequentes. Ou seja, há 
espaço e necessidade de crescer. É possível então ir além. Mas como? 
Analisando métodos, processos, objetivos, cultura empresarial e relações 
da empresa com o mercado, realizando uma sintonia fina para aperfeiçoar 
o que já existe e para atingir objetivamente melhores resultados.

Pode parecer que tudo o que podia ser otimizado já foi, mas os esforços 
para melhorar os resultados parecem ter se esgotado, sinalizando prejuízo 
logo à frente. O que precisa ser revisto? A Metodologia JPB reavalia os 
métodos e processos, a cultura empresarial, objetivos e relações com o 
mercado, de modo a identificar os gargalos do crescimento e transformá-
los em resultados de curto e médio prazos, que reformatam o negócio 
para os novos tempos.

Por fim, a Metodologia JPB entra em cena quando todos os esforços 
parecem já terem sido realizados para a empresa e, mesmo assim, os 
resultados não aparecem. Ela permite uma revolução de costumes, de 
ideias, de mentalidades, de produtos, serviços e experiências. Mas quais 
as alternativas? Colocar o negócio em sincronia com o mercado e os 
novos desafios que se apresentam para as empresas. Ou seja, evoluir e 
inovar em prol de conceitos maiores, repensando e adequando a operação 
aos públicos de interesse, canais de vendas, plataformas e experiências 
de produtos/serviços. Uma sintonia fina inovadora com o mercado de 
atuação e para novos mercados a serem criados.
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 O primeiro passo é realizar uma análise do contexto mercadológico 
em que sua empresa se encontra, avaliando a maturidade para inovação 
através dos quatro pilares conforme a imagem 89. Por meio da aplicação 
da Metodologia JPB, você não ficará refém apenas de diferenciação que 
é quando dois produtos são iguais e o cliente opta pelo preço. O objetivo 
e tornar a sua marca uma lenda tomando conta da categoria ou criando 
uma nova. 

9. APLICAÇÃO DA 
METODOLOGIA JPB_

Imagem 89 – Pilares para análise do contexto em que a empresa 
encontra-se avaliando a maturidade para inovação.
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Imagem 90 – Resumo da Metodologia JPB – Elaborada pelo autor.

9.1  RESUMO DA METODOLOGIA JPB_
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Quando se pensa em uma metodologia para analisar contextos 
complexos, deve-se compreendê-la como um sistema aberto, ou seja, 
uma metodologia que componha uma estrutura, mas que, ao mesmo 
tempo, permita certa dinâmica na aplicação. Ela deve executar uma ação 
que permita a reflexão da e na própria ação, efetivando um processo de 
pensar-fazendo. Essa perspectiva permite a reflexão sobre a construção 
de uma metodologia que seja uma espécie de espiral, avançando e 
retornando, para depois avançar em outros níveis, e novamente retornar, 
mas nunca ao ponto inicial.

Para essa construção metodológica, parte-se de três conceitos: o “loop 
de aprendizagem” de Kolb (Van Der Heijden, 2009, p. 62), o “metaprojeto” 
de Celaschi e Deserti (2007, p. 38), e o de “reflexão-na-ação” de Schön 
(2000). Van Der Heijden apresenta o conceito de loop de aprendizagem 
de David Kolb como sendo um processo autorreflexivo e “circular” que 
comporta quatro fases: identificação das experiências concretas como 
resultados de ações anteriores; observação e reflexão sobre essas 
experiências; formação de conceitos abstratos e teorias (mudança do 
modelo mental anterior); teste de implicações da teoria em novas situações 
e retorna-se às experiências concretas. Para Celaschi e Deserti (2007, 
p. 40), o processo de metaprojeto é a “idealização e a programação do 
processo de pesquisa e projetação que se deseja utilizar”. É o projeto do 
projeto. Em Schön, o processo de reflexão não é a posteriori como um 
olhar crítico, mas uma ação reflexiva no próprio ato, constituindo uma 
“reflexão-na-ação”.

Esses processos assemelham-se entre si. Na base desses métodos está 
a possibilidade de avançar, concretizando ações, sem fechar o sistema 
metodológico. O método está em contínuo processo de abertura e o que 
permite o avanço é a reflexão-na-ação. De porte desses conceitos, inicia-
se a construção da Metodologia JPB.

No esquema sistêmico proposto na imagem 90, é apresentada uma etapa 
metaprojetual onde a reflexão sobre o projeto já é projetiva e não somente 
um levantamento de dados. Para isso, estrutura-se o esquema em alguns 
blocos: o primeiro refere-se à demanda externa (briefing de projeto) e ao 
contrabriefing, que é a resposta do projetista à demanda externa após 
análise de contexto. A este momento denomino de “Realidade 1” que é 
ponto de partida de análise do problema em questão a ser resolvido ou a 
proposta de inovação a ser concebida.
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O próximo bloco refere-se à pesquisa contextual que leva em 
consideração aspectos úteis para o desenvolvimento do projeto (contexto 
da empresa, recursos internos, concorrência, mercado, etc.). Através da 
pesquisa contextual são analisados dados e informações do passado 
até o presente. É a análise de dados históricos através de um processo 
descritivo (O que aconteceu) para traçar diagnósticos (Porque aconteceu).

O bloco seguinte constitui-se de procedimentos não contextuais que 
favorecem o processo criativo em uma espécie de visão ampla sobre 
tendências em outras áreas, definindo-se por um sistema de oportunidades. 
Através da pesquisa não contextual são analisados dados e informações 
do presente para o futuro. É a análise de projeções futuras através de um 
processo preditivo (O que acontecerá) e prescritivo (Como fazer acontecer). 

Uma das inúmeras vantagens desse modelo metaprojetual, é a 
possibilidade recursiva que ele tem antes de se encaminhar para as 
decisões definitivas de projeto. A cada etapa, sempre se pode retornar à 
etapa anterior fazendo as devidas validações.

Esse modelo é uma sistematização processual que se configura como 
um modelo de etapas de projeto. Para avançar na configuração de um 
modelo mais dinâmico, é necessário que ele seja pensado a partir da sua 
operacionalização, ou seja, na ação, e não só na estrutura pelas etapas 
de projeto. Pensar na ação significa compreender um elemento que seja 
capaz de operar sobre a estrutura. Esse elemento é a imagem. A tese 
aqui defendida é que a imagem deve ser vista como uma construção da 
realidade, e não só como uma representação dessa realidade. Assim, ela é 
operativa, constituindo ferramenta de projeto e não só de representação. 
A base dessa tese está em Bachelard.

Para Bachelard (2000), é preciso “estar presente à imagem no minuto 
da imagem”. Ela não é causal, tendo na repercussão a sua verdadeira 
medida. Assim, ela está mais próxima de uma essência variacional, pois 
aberta, e menos constitutiva, porque fechada. Ele ainda propõe que não 
se pense “a imagem como um objeto, muito menos como um substituto 
do objeto, mas que capte sua realidade específica” (Bachelard, 2000, p. 
4). Essa concepção de imagem só é possível, porque está apoiada na 
concepção de tempo. Bachelard compreende tempo como descontínuo, 
como ruptura. Apoiado em Roupnel, argumenta que o “tempo só tem 
uma realidade, a do instante” (Bachelard, 2007, p. 17). Com a tese do 
“instante”, rompe com a noção de causa-efeito, podendo argumentar 
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que não existe o tempo horizontal. Chama a atenção, que “o tempo já 
não corre. Ele jorra” (Bachelard, 2007, p. 102). Assim, é possível dizer 
que reforçar o sentido de imagem como representação de um objeto é 
reduzir a sua potência teórica e, fundamentalmente, criativa. Pois para 
Bachelard, a imagem é sempre presente, não há construção reduzida de 
uma imagem que seja consequência de um ato perceptivo, nem tampouco 
uma alucinação de uma imagem oriunda de um processo imaginário. 
Imagem é sempre um ato presente e criativo.

Apoiado na teoria da imaginação bachelardeana, utiliza-se também na 
Metodologia JPB essa concepção de imagem para defender os seguintes 
pressupostos teóricos que fundamentam a metodologia aqui proposta:

Há na memória uma capacidade inventiva, desde que ela 
não seja vista só como o reforço da percepção, pois como 
reforço da percepção, ela será sempre reducionista. Ela é 
operativa, desde que vista como primeira imagem;

Há na percepção um construto da primeira imagem. Ela 
só é operativa se for vista como organizadora do processo 
de imaginação. Essa primeira construção imagética deve 
ser vista como libertadora de uma realidade. Deve ser vista 
como mais uma imagem; 

Há na imaginação uma forte capacidade inventiva, desde 
que seja vista como um processo de construção de 
perceptos e não como delírios.

Para que esses pressupostos tenham validade, é necessário romper 
com algumas crenças:

Que no ato perceptivo, a imagem não seja vista como uma 
imagem de segunda ordem, pois derivativa da realidade;

Que no ato de lembrança, a imagem não seja vista como 
apenas redução da realidade;

Que no ato de imaginação, a imagem não seja vista como 
delírio e deformação da realidade.
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Acordados esses pressupostos, posiciona-se a imaginação como sendo 
a imagem em ação (imagem+ação). Assim sendo, ela é geradora de novos 
construtos, de novos objetos, tal como exemplifica a imagem 91:

Imagem 91 – Modelo do processo de imaginação como construção 
criativa – Fonte: Paulo Reyes.

Partindo dessas premissas epistemológicas, apresenta-se o modelo . 
Já o compreendendo como um modelo mais dinâmico, portanto, mais 
processual e menos redutivo a etapas de projeto. Devido à complexidade 
da Metodologia JPB, ela será desenvolvida a seguir, passo a passo.

9.1.1  BRIEFING / DEFINIÇÃO DO PROBLEMA_

É um conjunto de dados e informações que definem o problema ou 
desafio a ser resolvido no qual serve como base para o desenvolvimento 
do projeto de inovação. O briefing deve produzir um roteiro de ação para 
criar recursos mapeando os desafios e, com as pistas identificadas, fazer 
a construção do raciocínio para criar soluções.

Para definir o briefing, é necessário ter claro o contexto estratégico em 
que a sua empresa encontra-se. E após ter estudado inúmeras teorias 
relacionadas à estratégia, foi possível chegar à conclusão de que todas 
apresentam um mesmo objetivo prático (imagem 92) no qual você deve 
avaliar onde a sua organização encontra-se no momento da definição do 
brienfing. Em suma, as empresa têm dois momentos. Ou está bem e precisa 
acelerar para aproveitar os “ventos bons” (Pé na tábua / Carry on Jack), ou 
está em situação adversa e necessita de cuidados (Que merda / Oh Shit).
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Imagem 92 – Análise do contexto estratégico – Fonte: Sergio Maia.

Outra análise que você necessita realizar antes de definir o briefing é 
refletir como está a sua empresa em relação ao quadro da imagem 93.

Imagem 93 – Análise do contexto estratégico – Fonte: Sergio Maia.

Com o briefing definido, partimos para a pesquisa contextual conforme 
será descrito a seguir.
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9.1.2  PESQUISA CONTEXTUAL_

A pesquisa contextual leva em consideração aspectos úteis para o 
desenvolvimento do projeto (contexto da empresa, recursos internos, 
concorrência, mercado, etc.). São analisados dados e informações do 
passado até o presente. É a análise de dados históricos através de um 
processo descritivo (O que aconteceu) para traçar Diagnósticos (Porque 
aconteceu).

Exemplos de dados e informações para construção da 
pesquisa contextual:

Informações de CRM das empresas;
Pesquisas de mercado como Nielsen, Closeup, etc.;
Análises de TGI, Euromonitor, etc.;
Relatórios internos;
Pesquisas documentais e de mercado; 
Entrevistas em profundidade;
Desk research;
Appraisals.

Particularmente aprecio muito realizar pesquisas através da Appraisals 
Theory, pois possibilita a identificação das emoções atreladas a qualquer 
ocasião de consumo. E através da identificação das emoções dos 
consumidores no momento de utilização do seu produto ou serviço, é 
possível desenvolver estratégias, ações e artefatos mais assertivos, 
potencializando as emoções positivas ou neutralizando as emoções 
negativas constantes em cada ocasião de consumo.

Para uma melhor compreensão em relação à Teoria dos Appraisals (Appraisals 
Theory), apresento a seguir um artigo do Prof. Dr. Leandro Tonetto.

Uma das possibilidades do design, em uma perspectiva contemporânea, 
é pensar a atividade projetual com foco na experiência que se deseja 
projetar. É possível pensar, portanto, o projeto, como um meio de 
potencializar o despertar de dada experiência. Por exemplo, ao invés de 
projetar um carro e, após um período de uso, diagnosticar seus efeitos 
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em termos emocionais sobre o usuário (ex.: causa experiências de 
segurança, admiração, robustez), é possível desenvolver o projeto a partir 
da definição de uma experiência desejada para esses consumidores.

Existem diversos modelos na literatura para a compreensão do papel 
das emoções no design, sendo os mais amplamente difundidos os 
propostos por Desmet (2002), Jordan (1999) e Norman (2004). Um dos 
mais amplamente utilizados na literatura foi desenvolvido por Desmet 
(2002), tendo como base uma união entre uma teoria cognitiva sobre as 
emoções, a Teoria dos Appraisals, e o design. Nesse sentido, no cenário 
atual da pesquisa sobre design & emoção, a abordagem cognitiva tem 
como expoente e é representada pela Teoria dos Appraisals.

Na perspectiva dos appraisals, as pessoas avaliam (baseadas em 
fatos ou em imaginação) estímulos, de acordo com significados pessoais 
(Desmet, 2007).

A relação de causalidade entre avaliações (appraisals) e emoções implica 
que, compreendendo como ela se estabelece e como uma avaliação gera 
uma emoção em particular, o designer pode projetar para despertar ou 
evitar emoções específicas [...]. Perguntas utilizadas pelos pesquisadores 
[...], geralmente estão associadas a uma questão principal: o que isso 
significa para o seu bem estar?” (Tonetto e Costa, 2011, p. 137).

As avaliações (appraisals) que levam a dadas emoções podem ser 
entendidas como possivelmente desencadeadas tanto pelo produto em si, 
quanto pelo perfil de interesses, objetivos e padrões aprendidos dos usuários 
em relação a eles, constructo denominado como concerns. Os concerns do 
usuário são relacionados, nessa avaliação, as propriedades dos estímulos 
(produtos ou outros estímulos relacionados) e correspondem as preferencias 
do usuário por certos estados no mundo (Frijda, 1986; Desmet, 2007).

O modelo parte da ideia de que um produto, frente a diferentes concerns 
de usuários distintos poderá ser avaliado (appraisal) pelos indivíduos 
de forma distinta, ocasionando emoções igualmente diferentes. Essas 
emoções são, portanto, fruto de uma avaliação (appraisal) direta do 
usuário em relação aos efeitos do produto sobre seu bem estar (Demir et 
al., 2009, p. 1). Pode-se dizer que estímulos avaliados como contribuidores 
para o bem estar de um usuário, tendem a despertar emoções prazerosas, 
enquanto que aqueles considerados ameaçadores ou prejudiciais podem 
despertar emoções desprazerosas”(Tonetto e Costa, 2011, p. 137). E 
possível observar o modelo na imagem 94.
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Imagem 94 – Modelo básico de compreensão sobre emoções com 
produtos (adaptado de Desmet e Hekkert, 2007, p. 62).

Por mais que a figura traga o termo “produto”, e que muitas das 
discussões na área sejam focadas em design de produto, é possível, 
também, compreender tal dimensão em uma perspectiva mais ampla, 
a partir do termo “estímulo” (Desmet, 2008). Tais estímulos podem ser 
eventos (algo que aconteça, possivelmente ocorra ou não e esperado 
que ocorresse), comportamentos (eu, algo ou alguém desempenha um 
comportamento com uma consequência percebida sobre mim ou outro) ou 
objetos (incluindo seu aspecto, suas qualidades ou suas características).

Aplicando o modelo a uma situação prática, pode-se pensar que 
diferentes mulheres hipotéticas, por exemplo, frente a um mesmo sapato 
de salto (produto), podem avaliar o som produzido pelo contato do material 
rígido do solado em contato com um piso de madeira, de formas distintas 
(appraisals). A Mulher A, buscando discrição e elegância (concerns), 
pode avaliar o som alto de forma a causar-lhe insegurança ou vergonha 
(impacto emocional), por ser bastante chamativo. A Mulher B, por outro 
lado, buscando expressar sensualidade (concern), poderá sentir orgulho 
de si mesma ou admiração pelo produto, em função dessa experiência de 
prazer (impacto emocional).

Percebe-se, portanto, que o impacto emocional é altamente dependente 
dos concerns do usuário e que uma investigação direta da realidade do 
público-alvo pode ser fundamental para compreender o papel do design 
na potencialização das emoções que se pretende despertar ou evitar, 
a partir do projeto. Para a Mulher B, por exemplo, no que se refere a 
calçados projetados para estimular prazer, um gatilho pode ser o emprego 
de materiais rígidos, que provoquem som mais alto no contato com 
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diferentes tipos de piso. Apesar de pessoas diferentes experimentarem 
emoções distintas frente a uma mesma situação, o processo de elicitação 
das emoções é universal, segundo Frijda (1986), como explicado pela 
Teoria dos Appraisals.

Quando observado o processamento da informação em si, ou seja, 
as avaliações do usuário (appraisals), dois modos de investigação são 
comumente empregados: o temático e o componencial (Demir et al., 
2009). O temático usualmente parte da questão citada anteriormente “O 
que isso significa para o seu bem-estar?” (Tonetto e Costa, 2011, p. 
137), enquanto que o componencial oferece uma visão mais detalhada 
sobre o objeto avaliado, possibilitando entender diretrizes de projeto mais 
especificas, motivo pelo qual tem se mostrado útil em diversos contextos 
do design.

Tonetto e Desmet (2012) sintetizaram os sete componentes do segundo 
modelo em um quadro (Imagem 94) com sete perguntas-chave (para mais 
detalhes sobre os componentes, indica-se a leitura de Demir et al., 2009 
e/ou Tonetto e Costa, 2011). Em entrevistas de appraisal, essas questões 
usualmente seriam desdobradas em tópicos relacionados, com foco no 
estímulo (produto, serviço ou tipo de experiência) que se deseja avaliar.

Imagem 95 – Componentes dos Appraisals (adaptado de Tonetto e Desmet, 2012).
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Vale ressaltar que, entre as diferentes formas de se projetar para 
emoções, a base em pesquisa direta com usuários tem se mostrado 
bastante presente na literatura. Esse tipo de pesquisa envolve uma 
investigação da realidade das pessoas e sua tradução em diretrizes 
projetuais (Desmet, 2009). Essa abordagem, com foco em pesquisa, é 
usualmente desenvolvida na etapa metaprojetual do design, ou seja, no 
design do design e tem se beneficiado de uma análise dos concerns do 
grupo de usuários publico do projeto.

O design para emoções, segundo Ozkaramanli e Desmet (2012), oferece 
meios para projetar para melhorar o bem estar subjetivo das pessoas. 
Os autores fazem essa afirmação, baseados na ideia trazida por Frijda 
(2007), de que emoções podem gerar objetivos de longo prazo, quando 
um concern particular ocupa um lugar elevado na hierarquia de prioridades 
da pessoa. Tais interesses podem ser objetivos com alto valor emocional. 
O processo de atingir o objetivo pode não ser emocional, mas a pessoa 
se mantem emocionalmente envolvida com tal objetivo (Ozkaramanli e 
Desmet, 2012).

No design, mais que focar no processo psicológico das avaliações 
dos usuários (appraisals), os estudos comumente focam em análises 
de concerns. Projetos focados em experiência emocional podem partir, 
segundo Demir et al. (2010), da definição da experiência a ser projetada 
(como o prazer no exemplo supracitado), do tipo de produto (sapatos de 
salto alto) e de uma análise de concerns dos usuários (incluindo o que 
aqui se intitulou “gatilhos” para o orgulho) para a geração de conceitos na 
etapa metaprojetual do design. A seguir, o leitor encontra uma discussão 
mais aprofundada sobre o conceito e o papel dos concerns dos usuários 
na geração das emoções, assim como formas de investigação.

Concerns são as disposições que as pessoas trazem para o processo 
emocional e os estímulos são considerados importantes apenas no 
contexto dos concerns do usuário. A fim de elucidar o entendimento sobre 
tais concerns, e possível distingui-los em três categorias (Desmet, 2002, 
2007): atitudes, objetivos e padrões (Desmet, 2007).

Atitudes são tendências dos usuários a se aproximarem ou 
irem contra objetos, pessoas ou eventos. Elas aproximam 
as pessoas de dados estímulos e as repelem em relação 
a outros. Ex.: Preferência por doces, aversão por azedo, 
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gostar de uma marca “x” ou rejeitar a ideia de pular de 
paraquedas.

Objetivos, por outro lado, são referentes aqueles elementos 
que as pessoas querem fazer ou ver acontecer, inclusive 
aqueles ativados ou mediados por produtos. Ex.: comprar 
uma bicicleta para transporte (funcional), comprar uma 
agenda para organização (desejo de organização), etc.

Padrões, por fim, são referentes a crenças, normas ou 
convenções sociais sobre como as coisas deveriam ser. 
Enquanto objetivos referem-se ao que as pessoas buscam, 
padrões são os estados de como as coisas devem ser na 
percepção desses indivíduos. Ex.: padrões aprendidos, 
como respeitar os pais e usar roupas limpas no trabalho.

Baseado em Jordan (1999) e Norman (2004), Desmet (2007) estabeleceu 
nove fontes de emoção nos produtos, ou “product appraisal checks” 
(Desmet, 2007, p. 7), conforme a Imagem 95, combinando três tipos 
de concerns e três tipos de estímulos. As colunas representam tipos 
de concerns e as linhas tipos de estímulos. O exemplo é relacionado à 
aquisição de um novo aparelho de GPS.

Imagem 96 – Modelo de nove fontes de emoções com produtos 
(adaptado de Desmet, 2007, p. 8).
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Partindo da Teoria dos Appraisals, Demir et al. (2010) desenvolveram 
uma serie de ensaios projetuais envolvendo quatro passos, sendo eles: 
(i) especificar o tema de design (a atividade a ser projetada, o público-
alvo e a emoção pretendida); (ii) identificar os concerns do público-alvo; 
(ii i) gerar um perfil/conceito de produto que atenda tais interesses e (iv) 
projetar o produto de acordo com o perfil/conceito desenvolvido.

Por mais que, muitas vezes, nas praticas projetuais para emoção, a 
etapa 2 seja desenvolvida com base na visão e experiência do designer, 
não do usuário, um grande desafio, segundo os autores, é como identificar, 
formular e selecionar concerns que sejam relevantes para o projeto e que 
tenham o potencial de despertar a emoção pretendida com o projeto 
entre os usuários. Na literatura, é comum que seja formulado o que se 
denomina um “perfil de concerns” (Demir et al., 2010; Costa et al., 2012; 
Ozkaramanlı e Desmet, 2012).

A emoção em si, vale lembrar, não e necessariamente eliciada no 
processo de resolver um problema relacionado a um produto, mas 
quando se atinge o estado pretendido. Segundo Frijda (2007), intenção, 
antecipação e controle reflexivo, são combustíveis para atingir os objetivos 
e, consequentemente, a emoção a ser despertada quando se atinge o 
estado desejado. Quando se analisa o perfil de concerns do usuário, é 
importante que se observe a complexidade que cerca a interação entre 
usuário e produto.

É essencial ressaltar, ainda, que, no senso comum, uma emoção 
é simplesmente eliciada, ou seja, responde a alguns “gatilhos”, frente 
a algum evento. Russel (2003), no entanto, chama a atenção para o 
fato de que, por mais que antecedente e objeto da emoção coincidam 
amplamente na pesquisa psicológica, muitos estudos apontam que não 
necessariamente tal processo ocorre sempre. Nessa direção, vale lembrar 
que o entendimento do perfil de concerns do usuário é uma forma de se 
potencializar os efeitos pretendidos do projeto em termos emocionais. 
Compreender tal perfil e aplica-lo aa projetos de design não é uma ciência 
exata.

O perfil de concerns pode ser representado por uma lista de concerns 
do usuário, que seja relevante para a atividade projetual e, ao mesmo 
tempo, inspiradora para o designer. Antes de descrever as formas de se 
chegar a tal lista, é importante compreender que se pode diferenciar três 
tipos de concerns relevantes (Demir et al., 2010):
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Concerns em relação ao produto: Objetivos focados no 
produto em si são referentes às preferências do usuário, tais 
como preferir roupas de cores quentes ou carros seguros.

Concerns em relação às atividades: Tais objetivos são 
referentes aos ganhos pretendidos com uma atividade, no 
domínio do design, desempenhada pelo usuário. Aplicativos 
de redes sociais para dispositivos móveis, por exemplo, 
poderão precisar permitir a expressão do usuário associada 
ao território, incluindo a conexão geográfica dos conteúdos 
expressos com outras pessoas próximas (ex.: Facebook e 
FourSquare). Os objetivos em relação às atividades podem 
ser perigosos de diagnosticar em pesquisa, já que poderão 
variar de situação para situação. Seguindo a linha dos 
dispositivos móveis, apesar de um dado público preferir 
geralmente expressar ideias associadas ao local ocupado, 
em algumas situações poderão preferir permanecer 
anônimos.

Concerns de vida: Os objetivos poderão também ter foco na 
vida no usuário ou em seu self, como buscar oportunidades 
de carreira, ter tempo para relaxar, entre outros.

Na elaboração do perfil de concerns, é importante observar que eles 
são comumente contraditórios, o que demanda habilidade por parte do 
designer, a fim de buscar conciliar elementos que podem ser, por natureza, 
conflitantes (Ozkaramanlı e Desmet, 2012). Os autores oferecem dois 
exemplos, sendo um referente à vontade de comer sobremesas x o desejo 
de perder peso e o entendimento da importância da economia de energia 
elétrica x gostar de ser despreocupado em casa. Os exemplos mostram 
a importância de objetivos significativos e de longo termo x satisfação 
momentânea. Os conflitos entre concerns podem ocorrer devido às 
interações entre objetivos, padrões e atitudes que, por vezes, podem ser 
contraditórias. 

Compreender tais concerns, contraditórios ou não, e um desafio para 
o design. A busca em teorias e técnicas de pesquisa da psicologia, 
como as descritas em relação à Teoria dos Appraisals, pode ser um 
caminho, mas depende do movimento do designer no sentido de buscar 
compreende-las. A seguir, respondendo a mais um ponto de tal demanda, 
o leitor encontra mais informações sobre o processo de pesquisa de 
concerns e um caso-exemplo.
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Em projetos experienciais, designers comumente buscam avaliar a 
interação entre usuários e produtos através de pesquisa. Para a elaboração 
do perfil de concerns, usualmente grupos focais, entrevistas e sessões 
gerativas são utilizadas, apesar dessa informação ser conhecimento 
latente (Ozkaramanlı e Desmet, 2012). As sessões descritas podem ser 
realizadas solicitando-se aos participantes (designers) que desempenhem 
tarefas de sensibilização antes das sessões, para começar a pensar nas 
questões relacionadas ao domínio de design. Tarefas diversas podem ser 
propostas para que as pessoas expressem seus concerns, assim como 
entrevistas associadas a elas do tipo laddering (sempre questionando os 
“porquês” de dadas respostas), já durante as sessões gerativas, podem 
ser empregadas.

Muitas vezes, técnicas acessórias podem ser importantes para 
complementar as entrevistas, pois investigar experiências passadas 
através delas, por exemplo, pode ser um processo questionável, em função 
das dificuldades em acessar experiências remotas (Ellsworth e Scherer, 
2001). Metáforas visuais nas entrevistas sobre experiências pregressas 
podem facilitar a verbalização sobre o que já passou, pois servem de 
gatilhos para as recordações.

A realização de observações participantes pode ser uma alternativa 
para compreender problemas sobre os quais é difícil verbalizar, como, por 
exemplo, “Como você compra sapatos?” Questões como essa fazem parte 
do cotidiano das pesquisas do Prof. Dr. Leandro Tonetto e usualmente 
exigem técnicas de pesquisa mais participativas que as entrevistas em 
profundidade. Essas questões são de difícil elaboração verbal, pois estão 
mais no campo do comportamento manifesto que de percepções que 
possam ser verbalizadas, tais como ocorrem quando as pessoas estão no 
contexto no qual o processo se dá.

Parece existir algum consenso na literatura referida sobre o fato de 
que técnicas de pesquisa exploratória sejam as mais adequadas para 
compreender os concerns dos usuários e trazer dados que permitam 
entender como aplica-los em projetos de design. Como exemplo de 
análise de concerns, tomou-se o trabalho de Costa et al. (2012). Dezenove 
entrevistas in loco foram desenvolvidas, a fim de compreender os concerns 
associados à irritação e à ansiedade, em situação de mobilidade urbana 
em uma capital brasileira. Tais entrevistas breves seguiram algumas 
pautas, conforme e possível observar na imagem 97.
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Imagem 97 – Fragmento do roteiro de entrevista para análise de concerns. 

Os entrevistadores solicitavam, em paradas de ônibus, que as pessoas 
identificassem, a partir de uma lista de palavras emocionais (Scherer, 
2005), a forma como estavam se sentindo no momento. A partir das 
emoções descritas, buscou-se compreender os concerns associados a 
cada uma delas, a partir do guia de entrevistas.

O foco foi buscar pessoas que reportassem irritação e/ou ansiedade. 
Foram entrevistados usuários ate a saturação dos resultados. Os resultados 
geraram o que pode ser definido como uma análise de concerns, que 
resultou em um perfil de concerns, expresso sob a forma de afirmativas 
de supostos usuários para o designer (Costa et al., 2012):

Eu quero esperar em lugar que tenha condições decentes 
(Estrutura ruim das paradas).

Eu tenho o direito de sentar, se eu quiser ou estiver cansado 
(Falta de espaço para sentar enquanto espera).

Eu devo estar protegido da chuva, se eu tenho que esperar para 
usar o serviço (As paradas não protegem as pessoas do tempo).

Eu quero ver as paradas bem conservadas (Manutenção pobre).

Eu não quero estar com frio, se eu estou esperando para usar 
um serviço publico (“Sentir frio”).

A.

B.

C.

D.

E.
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Cabe ressaltar que os autores, em sua publicação, além do perfil de 
concerns aqui exposto, incluem uma descrição mais detalhada sobre 
como atender a cada concern descrito, pois a prática de projeto exige a 
exploração dos itens do perfil de forma mais descritiva. E importante que 
cada item esteja claro para o designer, pois todos os elementos podem 
ser cruciais para a potencialização do impacto emocional desejado para 
o projeto, em relação ao usuário.

Percebe-se, a partir dessa discussão sobre pesquisa e sobre o caso-
exemplo, que a experiência do usuário é única para dado grupo de 
usuários, ou seja, a análise dos concerns só faz sentido no contexto no 
qual ocorre e para os estímulos que geram tais concerns. Desse modo, 
ressaltam-se os perigos de projetar para emoções com base em um perfil 
de concerns gerado pelos próprios designers, como ocorre em algumas 
práticas, motivo pelo qual se apresenta, a seguir, uma reflexão critica 
sobre as práticas projetuais para emoção.

Um elemento não explorado pelos autores que utilizam a análise de 
concerns (Desmet, 2007; Ozkaramanli e Desmet, 2012; Costa et al., 2012) 
é a importância de uma etapa de verificação da eficácia da(s) alternativa(s) 
desenvolvida(s) para o despertar das experiências pretendidas com o 
projeto. A etapa exploratória descrita, conforme foi possível perceber 
anteriormente, oferece um perfil de concerns, que pode ser entendido 
como um conjunto de diretrizes projetuais, mas não garante que a 
experiência emocional para a qual se deseja projetar seja efetivamente 
atingida, pois a análise das emoções, a partir de simples relações causais, 
não corresponde a uma ciência exata. O modelo usualmente adotado 
pode ser observado na imagem 98.

Eu devo estar seguro quando uso o serviço (Insegurança).

Tenho o direito de saber até quando tenho que esperar (Tempo 
de espera variável).

Eu devo poder usar o meu tempo de espera como quero (Espera 
fazendo “nada”).

As pessoas não devem estar reclamando, ou não deveriam ter 
que reclamar (Pessoas reclamando durante a espera).

Quero preservar meu espaço pessoal e não quero empurra-
empurra (Empurra-empurra).

F.

G.

H.

I.

J.
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Imagem 98 – Análise de concerns. Legenda: (A) Coleta de informações sobre a experiência do 
usuário; (B) Análise do conteúdo coletado; (C) Síntese dos resultados sob a forma de um perfil 

de concerns; (D) Desenvolvimento de projeto.

O que se pode perceber, ao observar a imagem 98, é o esforço de 
pesquisa empregado na análise da experiência do usuário, sua consequente 
tradução em um perfil de concerns que proporcione diretrizes para o 
projeto e, por fim, o desenvolvimento de um projeto que englobe cada 
uma das diretrizes apontadas.

Extrapolando o que se desempenha hoje, sugere-se que uma nova 
etapa de pesquisa, ao final do processo, seja desempenhada. Seguindo a 
tradição de compreensão das emoções na psicologia cognitiva, a partir de 
relações de causa e efeito, diferentes alternativas projetuais prototipadas 
podem, então, ser testadas de forma experimental quantitativa, a fim 
de validar o potencial de tais projetos para despertar as experiências 
pretendidas e buscar se algum dos protótipos tem maior potencial para 
tanto. É possível observar tal proposta na Imagem 99.

Vale ressaltar que a imagem 99 aponta duas alternativas projetuais, 
ambas respondendo integralmente ao perfil de concerns traçado, mas 
é possível desenvolver e testar tantas quantas forem necessárias ou 
desejadas pelo designer. Assim, além de avaliar o impacto das alternativas 
projetadas, é possível fazer ajustes no projeto e/ou desenvolver novas 
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alternativas para tantos novos testes quantos forem necessários, até que 
se chegue ao objetivo do projeto: despertar uma emoção definida no 
inicio do processo.

É impossível descolar tal discussão de uma reflexão sobre a prática 
projetual. Diferente de tantas formas de pensar o projeto, o design para 
emoção é uma área que se ocupa de projetar com a intenção explicita de 
despertar ou evitar determinadas emoções (Demir et al., 2009). Assumindo 
tal tarefa, o designer usualmente aceita uma visão causal sobre o mundo, 
ou seja, parte da ideia de que e possível pensar em consequências 
desejadas para o projeto (emoções pretendidas), a partir da projetação 
de suas causas.

Imagem 99 – Análise de concerns: modelo proposto. Legenda: (A) Coleta de informações 
sobre a experiência do usuário; (B) Análise do conteúdo coletado; (C) Síntese dos resultados 

sob a forma de um perfil de concerns; (D) Desenvolvimento de projeto e prototipagem; (E) 
Teste experimental sobre a efetividade dos protótipos para, então, finalizar o projeto.
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Tal forma de pensar o projeto é comum na literatura em design e 
remete aos trabalhos de Herbert Simon, que, em 1969, trazendo uma 
visão neopositivista para a área, estabeleceu a ideia de que os conceitos 
possuem significado apenas quando relacionados a objetos, bem como a 
concepção de que existem regras pelas quais tais objetos foram vinculados 
aos referidos conceitos (Dorst, 2006).

Simon também afirmou que o potencial racional do ser humano, por 
exemplo, para projetar artefatos que desempenhem funções e tragam 
efeitos planejados sobre o usuário, a partir de diretrizes projetuais, é 
limitado (Simon, 1981). Essa tradição de pesquisa foi denominada de 
Racionalidade Limitada.

Através de processos projetuais definidos pelo próprio Simon como 
intuitivos, é possível chegar a alternativas projetuais diferenciadas, 
inovadoras, desafiadoras. A intuição, no design, pode ser compreendida 
como um diferencial importante para os processos criativos. Dirigir tais 
processos a partir de diretrizes e buscar, ao final do processo, alguma forma 
de avaliação de sua efetividade, pode se aproximar do que Cross (1999) 
trata como um dos grandes desafios do design contemporâneo: ser uma 
disciplina que, ao mesmo tempo em que e interdisciplinar, e disciplinada.

Após a realização de toda a pesquisa contextual, que são dados e 
informações analisados do passado até o presente, criam-se cenários 
com base nas análises feitas. Estes cenários são possíveis estratégias, 
ações, produtos, serviços, modelos de negócio ou insights em geral, 
construídos a partir de dados históricos.

Dentre as mais diversas ferramentas metaprojetuais existentes, pode-
se se citar a construção de cenários como uma das mais aplicáveis. 
Segundo Moutinho (2006) e Schwartz (1993), a finalidade do processo 
de construção de cenários é permitir a formalização de quadros futuros 
igualmente plausíveis de ocorrer, e a partir destes, traçar ações e rumos 
estratégicos em ordem presente.  

No processo de construção de cenários, as histórias são pesquisadas 
cuidadosamente, coletando detalhes relevantes a fim de auxiliar na tomada 
de decisões reais. As histórias e os cenários compõem uma ferramenta de 
ordenação de percepções. Os estudos prospectivos através de cenários 
vão além de prever o futuro ou levantar estatisticamente qual o futuro 
mais provável; procuram servir de suporte para decisões estratégicas 
plausíveis para os futuros possíveis.
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O futuro é inerentemente incerto e desconhecido. Mas não é 
completamente desconhecido. Com base no conhecimento que temos 
da realidade e em algumas tendências, consideramos certos futuros 
improváveis e outros plausíveis, e, de posse disso, tomamos decisões 
e programamos ações. Conhecer o futuro para tomar decisões é uma 
atividade inerentemente humana. (Moutinho, 2006, p. 176).

De acordo com Heijden (2000), a construção de cenários tem como 
principal função a ampliação e aprofundamento da compreensão de 
um determinado sistema. A identificação dos elementos compositores 
e suas interconexões, eventos, comportamentos e predeterminações, 
permitem a otimização no processo de tomada de decisão. Schwartz 
(1993) complementa este conceito, afirmando que os cenários devem ser 
abordados diante de uma ótica neutra e imparcial. Para tanto, defende 
que a inclinação por um determinado cenário não deve influenciar a 
escolha, aposta ou adaptação. Pelo contrário, para o autor, o objetivo dos 
cenários é a orientação do processo de tomada de decisões, baseada em 
escolhas sobre dados e quadros futuros plausíveis independentes de sua 
ocorrência. Assim, os estudos de cenários permitem auxiliar, em longo 
prazo, o reconhecimento e adaptação às mudanças que ocorrem no meio 
em que estão inseridos.

Assim, pode-se definir o estudo de cenários como uma ferramenta 
importante na ordenação de diferentes percepções do futuro. A fim de 
explicitar o conceito de cenários, Schwartz (2000), utiliza a metáfora 
comparativa entre os elementos da técnica com componentes do teatro 
moderno: cenários, cenas trajetórias e atores. No caso dos cenários 
prospectivos, a análise destes casos contribui para a adoção da visão 
em longo prazo num mundo de constantes incertezas políticas, sociais, 
econômicas e tecnológicas.

No contexto estratégico, Schwartz (2000) define o termo “cenário” 
como uma técnica capaz de orientar percepções sobre futuros ainda 
inexistentes. Sob uma ótica menos pragmática, Schwartz (2000) afirma 
que “a técnica de cenários é uma ferramenta para ordenar as percepções 
de uma pessoa sobre ambientes futuros alternativos nos quais as 
conseqüências de sua decisão vão acontecer”, ou ainda nas palavras 
deste autor, um “salto imaginativo no futuro”. A reflexão a que o autor se 
refere é explicitada como uma forma organizada de “sonhar eficazmente 
sobre o nosso futuro”.
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A identificação de cenários, segundo Heijden (2000), permite lidar 
com a incerteza auxiliando a organização a melhor compreender seu 
enquadramento, permitindo que as decisões façam parte de um processo 
e que não sejam tomadas como ação isolada.

A utilização do método citado conduz à adaptabilidade, ao alargamento 
do modelo mental e amplia a percepção de acontecimentos inesperados. 
É neste contexto que o Design pode contribuir com projetos e soluções 
facilitadoras que possibilitam práticas para a melhoria da qualidade do 
processo de decisão. Manzini (2008) acredita que auxiliar na resolução de 
problemas da vida cotidiana contemporânea é parte intrínseca do código 
genético da área de Design. O autor destaca ainda que estes cenários 
manifestam-se a partir da existência das tradições, da possibilidade de 
utilização de produtos/serviços/infraestrutura e da existência de condições 
políticas e sociais favoráveis ao desenvolvimento de ações criativas. 
Manzini (2008) e Zurlo (2010) reafirmam o protagonismo do design neste 
tipo de contexto, já que os designers são atores-agentes responsáveis 
pela interlocução das relações entre indivíduos, artefatos e sistemas onde 
habitam.

Como forma de obter cenários cada vez mais assertivos, iniciei estudos no 
qual passei a utilizar a Inteligência Artificial (AI - Artificial Intelligence) para 
definição dos cenários. Pois através da Inteligência Artificial, os sistemas 
cognitivos nos permitem determinar panoramas fazendo cruzamentos de 
dados e informações que nós humanos jamais seremos capazes de fazer 
em um curto espaço de tempo e muito menos com tamanha relevância na 
assertividade.

A seguir, exemplos de ferramentas e instrumentos para construção 
dos cenários alusivos à Pesquisa Contextual. Logicamente que existem 
inúmeras outras fontes de dados e informações para a construção da 
Pesquisa Contextual. Todavia, as ferramentas e instrumentos a serem 
apresentados a seguir, são os que mais utilizei até hoje em meus projetos, 
bem como em sala de aula com meus alunos de MBA. De qualquer forma, 
é necessário ressaltar que todos os dados e informações que possibilitem 
análises de dados históricos, possuem aderência para constarem nas 
reflexões alusivas à Pesquisa Contextual.
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Análise do macro ambiente, micro ambiente e 
ambiente externo:

Imagem 100 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) – 
Análise de ambientes.

Análise SWOT:

Imagem 101 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente)- SWOT.
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Matriz BCG:

Imagem 102 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) – 
Matriz BCG.

Matriz Ansoff:

Imagem 103 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) – 
Matriz Ansoff.
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Matriz de posicionamento:

Imagem 104 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) – 
Matriz de posicionamento.

Matriz de priorização:

Imagem 105 – 
Pesquisa Contextual 

(Passado até o 
presente) – Exemplo 
hipotético da Matriz 

de priorização.
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Relatórios internos:

Imagem 106 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) – 
Exemplo hipotético de Relatórios internos.

Prisma de diferenciação:

Imagem 107 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) - 
Prisma da diferenciação – Exemplo hipotético de utilização.
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Pirâmide de Brand Equity:

Imagem 108 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) - 
Pirâmide de Brand Equity.

TABS:
A ferramenta é composta por quatro quadrantes: território, 
associação, produto e satisfação. No quadrante território, é 
abordado um questionamento a respeito do diferencial, no 
quadrante associação é questionado a respeito de qual é a 
imagem atual da marca, no quadrante produto é abordado 
a respeito do que a organização ou a marca entrega ao 
consumidor, e no quadrante satisfação é elencado a respeito de 
qual o benefício que a organização entrega para o consumidor.

Imagem 109 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) - Quadro de construção do TABS.
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Construção do propósito:

Imagem 110 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) - 
Construção do propósito.

Canvas:

Imagem 111 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) - Resumo da fotografia alusiva à 
Pesquisa Contextual através do Canvas.
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Após as análises correspondentes à Pesquisa Contextual terem sido 
realizadas, são gerados os possíveis cenários ou objetivos de evolução do 
negócio, da marca, do produto e/ou do serviço. A partir daí, a definição 
dos cenários mais relevantes, eficazes e assertivos a serem levados em 
consideração se dá através de sistemas cognitivos no qual os algoritmos 
são desenvolvidos de acordo com cada demanda. A resultante destas 
análises é denominada como “Dossiê 1 de Realidade de Contexto”.

Imagem 112 – Pesquisa Contextual (Passado até o presente) - 
Construção dos cenários na Pesquisa Contextual.

Imagem 113 – Processo de Análise Contextual (Passado até o 
presente) – Elaborado pelo autor.



299

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

9.1.3  PESQUISA NÃO CONTEXTUAL_

Conforme mencionado anteriormente, os procedimentos não contextuais 
que favorecem o processo criativo em uma espécie de visão ampla sobre 
tendências em outras áreas definem-se por um sistema de oportunidades. 
Através da Pesquisa Não Contextual, são analisados dados e informações 
do presente para o futuro. É a análise de projeções futuras através de 
um processo Preditivo (O que acontecerá) e Prescritivo (Como fazer 
acontecer). Na imagem 114 é possível observar a relação entre a Pesquisa 
Contextual e a Pesquisa Não Contextual.

Imagem 114 – Relação entre Pesquisa Contextual (Passado até o presente) 
e Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – Elaborada pelo autor.

A seguir, exemplos de ferramentas e instrumentos para construção 
dos cenários alusivos à Pesquisa Não Contextual. Logicamente também 
existem inúmeras outras fontes de dados e informações para a construção 
da Pesquisa Não Contextual. Todavia, as ferramentas e instrumentos 
a serem apresentados a seguir, são os que mais utilizei  e obtive os 
resultados mais eficazes e consistentes.
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Imagem 115 – Processo de Análise alusivo a Pesquisa Não Contextual.

Todavia, para a construção dos cenários alusivos à Pesquisa Não 
Contextual, precisamos observar o contexto mercadológico no qual a 
empresa está inserida conforme a imagem 115.

Análise Semântica:

Compreende um sistema de interpretação linguística que tem 
por objetivo a definição de um sistema de correspondências 
que se dá entre expressões de linguagem, integrantes de 
um modelo universal representando pela linguagem.

Passo 1: Levantar no mínimo 200 palavras que 
representem e descrevam o contexto que está sendo 
avaliado, formando um mapa de palavras;
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Imagem 116 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) - 
Mapa de palavras da Análise Semântica.

Passo 2: Agrupar as palavras conforme os conceitos 
mais representativos;

Imagem 117 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) - 
Pilares da Análise Semântica.
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Imagem 118 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – Exemplo 
hipotético de agrupamentos de pilares a partir da Análise Semântica.

Imagem 119 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – Exemplo 
hipotético de agrupamentos de pilares a partir da Análise Semântica.
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Polaridades:

O objetivo deste gráfico é de aproximação e gradação 
entre os polos. Quando estabelecidas as polaridades, 
acontece o mecanismo facilitador de pensamento 
que, tendo suas extremidades fixas, pode auxiliar as 
estratégias projetuais para que possam ser móveis 
dentro de um sistema. (Johnson e Seidler, 2005). É uma 
ferramenta importante para sugerir direções de trabalho 
por meio de diferentes estratégias. Através deste mapa 
de polaridades, é possível a identificação de polos, sendo 
um lado positivo e outro negativo. Compreende-se como 
estratégia a reflexão de um polo como problema e do 
outro polo como solução. Nas imagens a seguir, será 
utilizado como exemplo o contexto do Mercado Público 
da cidade de Porto Alegre.

Após a concepção das Polaridades mais relevantes, faz-se uma validação 
de todas elas, fazendo ajustes nos conceitos quando necessário, para 
que sejam definidas as duas principais Polaridades. Via de regra, as 
escolhidas devem abranger os conceitos de todas as demais Polaridades 

Imagem 120 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – Exemplo 
hipotético de Mapa de Polaridades.
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pré-concebidas. No exemplo abaixo, Inovação foi substituída por 
Especulação, pois no momento do ajuste, foi identificado que o conceito 
Especulação tinha mais aderência com o contexto de análise. 

Imagem 121 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Mapa de Polaridades.

Imagem 122 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Mapa de Polaridades.
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Após a concepção das Polaridades, formam-se quatro quadrantes, que 
por consequência, são quatro possíveis cenários de inovação. Como se 
trata de uma análise Não Contextual, via de regra, um dos cenários é o 
cenário atual e os demais são os cenários de inovação, uma vez que este 
é um tipo de análise que analisa o contexto do presente para o futuro. 
O próximo passo é nomear cada um dos quadrantes descrevendo os 
mesmos com no mínimo cinco palavras da Análise Semântica.

Imagem 123 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Mapa de Polaridades.

O próximo passo é a criação de Moodboards (painel de referências 
visuais) para representarem de forma imagética cada um dos quadrantes. 
É importante ressaltar também que qualquer ajuste pode ser realizado 
no decorrer de qualquer etapa do processo. Pois a Metodologia JPB 
é absolutamente adaptável. No exemplo a seguir da imagem 124, o 
quadrante / cenário Garden foi ajustado para Largo por fazer mais sentido 
para o contexto da análise. 
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Para uma melhor compreensão de cada quadrante / cenário, utiliza-se 
o instrumento “Manchete do Futuro” para representar de forma detalhada 
o que se pretende para o que foi concebido.

Manchete do Futuro para o quadrante / cenário Público.

Imagem 124 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Moodborad.

Imagem 125 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Manchete do Futuro.



307

BRANDING POR MEIO DA GESTÃO PELA INOVAÇÃO_

Manchete do Futuro para o quadrante / cenário Popularesco.

Imagem 126 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Manchete do Futuro.

Manchete do Futuro para o quadrante / cenário Largo.

Imagem 127 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Manchete do Futuro.

Manchete do Futuro para o quadrante / cenário Shopping.

Imagem 128 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Manchete do Futuro.
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Lego Serious Play:

É o desbloqueio de conhecimento para a construção de 
novos cenários. Utilizamos blocos de Lego para construir, 
compartilhar histórias e transformar storytelling em 
storydoing. É um modo de pensar com objetos para 
libertar energias criativas, modelos de reflexão e modelos 
de enxergar o que a maioria dos adultos esqueceu que 
possui. Contudo é mais um instrumento para concepção 
de cenários.

Cartas para geração de cenários:

O IEL desenvolveu o instrumento Cosmos que contribui 
no mapeamento de contextos para identificação de 
macrotendências, tendências e sinais inspiradores para 
geração de cenários. Já o instrumento S.O.S. Criativo 

Imagem 129 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo hipotético de Lego Serious Play.
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pode ser utilizado para explorar ideias, criar ideias e 
testar ideias na geração de cenários. Outro instrumento 
para geração de cenários que avalia aspectos de 
evolução organizacionais é o Innovation Storming que 
opera através das Dimensões do Radar de Inovação. 

Imagem 130 – Pesquisa Não Contextual (Presente até o futuro) – 
Exemplo de cartas para geração de cenários.

Design Sprints:

Desenvolvido pelo Google Ventures, é uma maneira ágil de 
conceituar e tangibilizar uma ideia, suas implementações e 
funcionalidades em até 40 horas através das seguintes etapas:

Unpack - Despeja na mesa tudo que todo mundo sabe. A 
história toda é contada e saímos com insights;
Sketch - Cada participante desenha suas ideias 
separadamente. Depois, o grupo opina e vota nas 
melhores ideias;
Decide – Escolhe-se uma ideia entre as mais votadas, 
pois na vida real não dá tempo de prototipar tudo; 
Prototype – Constrói-se o protótipo, que deve ser o mais 
realistic-looking possível de ser feito em até oito horas;
Test - O protótipo é posto à prova e as ideias 
apresentadas a outros que não seus criadores.
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Evidentemente que os resultados destas análises serão cruzados com 
outras análises da Pesquisa Contextual para que haja uma validação 
consistente do que foi projetado. Pois utilizar somente os resultados 
do Design Sprints como um método para concepção de inovação é 
extremamente raso no que tange as demandas do mundo moderno.

Após as análises correspondentes à Pesquisa Não Contextual terem 
sido realizadas, são gerados os possíveis cenários de inovação do 
negócio, da marca, do produto e/ou do serviço. A partir daí, a definição 
dos cenários mais relevantes, eficazes e assertivos a serem levados em 
consideração, se dá através de sistemas cognitivos no qual os algoritmos 
são desenvolvidos de acordo com cada demanda. A resultante destas 
análises é denominada como Dossiê 2 de Inovação.

Via-de-regra, a maioria dos métodos para concepção de inovação 
iniciam a partir de brainstorming, hackathons ou até mesmo o ultrarraso 
Design Thinking, que na minha concepção, são todos chutes. Todavia, 
como executivo de alto nível, preciso ser o mais eficaz possível e por 
este motivo, não vejo consistência alguma neste tipo de teoria post-it que 
constrói raciocínio de forma subjetiva.

Com um raciocínio totalmente oposto, a Metodologia JPB trata de 
forma lógica, inteligente e extremamente abrangente qualquer problema 
do mundo moderno e propõe cenários de inovação eficazes para tornar 
qualquer marca uma lenda. Pois ela não propõe apenas um caminho de 
forma sugestionada como a grande maioria dos métodos de inovação 

Imagem 131 – Processo de Análise Não Contextual (Presente até o 
futuro) – Elaborada pelo autor.
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faz. A Metodologia JPB compreende toda uma fase metaprojetual que é 
uma série de raciocínios lógicos prévios no qual criam visões de projetos 
exaustivamente testadas antes de chegar à fase projetual. Ou seja, na 
prática, enquanto a maioria massiva dos métodos para concepção de 
inovação opera apenas na fase projetual, tendo o “chute” como pilares de 
construção dos projetos, a Metodologia JPB trabalha em dois momentos 
distintos (Fase metaprojetual e Fase projetual) no qual um é uma evolução 
lógica e relevante do outro.

O próximo passo é o cruzamento dos cenários escolhidos na Pesquisa 
Contextual com os cenários atribuídos através da Pesquisa Não 
Contextual. Particularmente costumo trabalhar com quatro cenários para 
cada tipo de pesquisa, gerando assim, dezesseis cenários possíveis de 
inovação abismalmente mais assertivos que qualquer outra metodologia 
para concepção de inovação. Pois a Metodologia JPB é uma evolução 
do âmbito dos “achismos”, para o âmbito do raciocínio lógico, sistêmico, 
eficaz e relevante. Através de uma análise metaprojetual, onde existem 
grandes raciocínios em relação aos contextos de análise antes de um 
resultado final, os derivativos são alçados de forma totalmente lógica 
e estruturada, não havendo espaço para “chutes” e brainstorming. Os 
resultados obtidos são absolutamente oportunos. 

Na Imagem 132, podemos observar o cruzamento dos quatro cenários 
gerados a partir da Pesquisa Contextual, com os quatro cenários 
concebidos com base na Pesquisa Não Contextual, gerando assim, 
dezesseis cenários extremamente raciocinados que por sua vez, passam 
longe de serem “chutes”.
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Para escolher os cenários dentre as dezesseis opções que foram 
concebidos a partir dos quatro cenários gerados na Pesquisa Contextual e 
dos quatro cenários derivados da Pesquisa Não Contextual, são utilizados 
conceitos como:

Auto Similaridade: Analisa as mesmas propriedades 
estatísticas em várias escalas de cada um dos cenários;

Estruturas Fractais: Encontram situações no qual não podem 
ser explicadas facilmente e são geradas por computador:

Tranformada de Laplace: Tornam útil a análise de 
sistemas dinâmicos, uma vez que altera os logaritmos 
alusivos aos sistemas em análise, transformando 
multiplicação em adição. Ela permite levar a resolução de 
equações diferenciais à resolução de equações polinomiais, 
que são muito mais simples de resolver.

Cruzamento dos Cenários:

Imagem 132 – Cruzamento dos cenários da Pesquisa Contextual com 
os cenários da Pesquisa Não Contextual – Elaborado pelo autor.
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Com a escolha do cenário ou dos cenários mais adequados, chegamos 
ao que chamo de Visão de Projeto, que consiste em opções estratégicas 
inovadoras a serem implantadas. Todavia, como na vida real os recursos, 
na maioria das vezes, são limitados, proponho uma etapa da ranqueamento 
lógico para definição das prioridades a serem implantadas, conforme será 
demonstrado na sequência.

Nesta etapa, os stakeholders do sistema mercadológico em análise 
devem ser separados em quatro grupos. É importante que seja escolhido 
um líder para cada grupo e que tenha um mediador para gerenciar como 
um todo o workshop a seguir.

Na Rodada 1, todos os integrantes do grupo terão um tempo delimitado 
que será definido pelo mediador para analisarem e mapearem dez possíveis 
problemas, dificuldades ou gargalos de implantação do cenário ou dos 
cenários definidos na etapa anterior.

Imagem 133 – Mapeamento dos principais gargalos e soluções – 
Elaborado pelo autor.
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Na Rodada 2, os líderes de cada grupo permanecem onde estão e 
todos os demais integrantes devem dirigir-se para o grupo subsequente. 
É nesta etapa que é iniciado o processo de descontaminação das ideias e 
a co-criação entra em cena com o propósito de contribuir nas definições 
estratégicas. Como exemplo, os integrantes que estavam no grupo 1, 
devem dirigir-se para o grupo 2 e assim por diante. A segunda rodada, 
assim como todas as demais, também terá tempo limitado, que deve ser 
definido pelo mediador do workshop. Nesta rodada, os integrantes que 
chegaram ao grupo, devem contribuir no mapeamento dos dez últimos 
possíveis problemas, dificuldades ou gargalos de implantação do cenário 
ou dos cenários definidos na etapa anterior.

Na Rodada 3, os líderes de cada grupo permanecem onde estão e 
novamente todos os demais devem dirigir-se para o grupo subsequente 
para analisarem e mapearem as dez soluções possíveis para os dez 
primeiros problemas elencados na Rodada 1.  

E por fim, na Rodada 4, os líderes de cada grupo mais uma vez 
permanecem onde estão e todos os demais devem dirigir-se para o grupo 
subsequente para analisarem e mapearem as dez possíveis soluções para 
os dez últimos problemas elencados na Rodada 2. 

As rodadas são realizadas com tempo limitado para que o método seja 
ágil, bem como existe a troca de integrantes em todas as etapas com o 
objetivo de haver novas análises a todo instante e envolvimento da maior 
quantidade de pessoas possíveis.

Feito isso, para que haja uma priorização na implantação dos cenários 
de forma otimizada, recomenda-se o ranqueamento na implantação 
das soluções elencadas na etapa anterior de acordo com os drivers 
mais relevantes do sistema mercadológico em análise. A seguir será 
demonstrado na imagem 134, um exemplo de ranqueamento a partir dos 
drivers mais comumente utilizados.
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Deve ser atribuída uma nota de 1 até 10 no driver Menor Custo de 
Execução levando em consideração que quanto mais barato for a 
implantação da solução, maior deve ser a nota.

Deve ser atribuída uma nota de 1 até 10 no driver Percepção de Valor 
levando em consideração que quanto mais relevante e percebida de forma 
positiva for a implantação desta solução para o usuário final, maior deve 
ser a nota.

Deve ser atribuída uma nota de 1 até 10 no driver Facilidade de 
Implementar levando em consideração que quanto mais fácil for a 
implantação da solução, não necessidade de nenhum recurso extra, maior 
deve ser a nota. 

Deve ser atribuída uma nota de 1 até 10 no driver Menor Prazo levando 
em consideração que quanto mais rápida for a implantação da solução, 
maior deve ser a nota.

Imagem 134 – Ranqueamento das soluções – Elaborada pelo autor.
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É nesta etapa denominada de Realidade 2 (Futura), que o projeto é 
colocado em prática, pela lente da Gestão de Projetos após toda uma 
análise metaprojetual. A implantação é realizada através do conceito de 
Sistema Produto Serviço (PSS - Product/Service System).

Deve ser atribuída uma nota de 1 até 10 no driver Maior Impacto Financeiro 
levando em consideração que quanto mais dinheiro esta solução gerar para 
o negócio, maior deve ser a nota.

Imagem 135 – Exemplo hipotético de ranqueamento das soluções.
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Imagem 136 – Etapa projetual – Elaborado pelo autor.

O sistema de Produto-Serviço tem sido tratado pela gestão de design 
a partir de modelos em PSS (em inglês) “Product/Service System” que se 
caracteriza como soluções completas e integradas de bens e serviços. 

O conceito de PSS teve sua origem, nos anos 1990, no norte da Europa 
e iniciou com uma abordagem focada na ecologia industrial, centrada 
no conceito de “vender performance” em vez de vender “bens” (Spring; 
Araújo, 2009). PSS é um caso de servitização e pode ser concebido como 
uma extensão da operacionalidade de um bem físico, agregando serviços 
especializados. “[...] O que é vendido é o direito de uso do bem, não o 
direito de propriedade” (Borchardt; Sellitto; Pereira, 2010).

O Sistema Produto-Serviço tem como característica a mudança de 
enfoque de produtos físicos para um sistema integrado que visa oferecer 
soluções para os consumidores. 
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Modelos de PSS foram categorizados de acordo com diferentes tipos 
de gestão e solução, assim autores como Azarenko et al. (2009), Rese, 
Strotmann e Karger (2009) e Yang et al. (2009) apresentam três categorias 
de PSS: (i) productorientedservice; (ii) use-orientedservice e (ii i) result-
orientedservice. Cada uma dessas categorias tem particularidades com 
relação aos aspectos econômicos e ambientais. Tukker (2004) desdobrou 
as mesmas, apresentando oito tipos de PSS a seguir pelo quadro (Imagem 
137) descrito.

Imagem 137 – Adaptado de Borchard, Sellitto e Pereira (2010).
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A partir do quadro acima é possível estabelecer uma relação 
entre as categorias de PSS e modelos de servitização com foco no 
recondicionamento de produtos. 

Para a implantação das soluções, precisamos levar em consideração 
também o conceito de Resiliência da Rede que trata do processo de 
como refazer uma rede depois de um trauma. Ou seja, é necessário criar 
soluções que funcionem independentemente do que acontecer na empresa 
e no mercado. Neste sentido, o conceito de Sistemas de Retroação e 
Controle também faz parte do processo de execução da Metodologia 
JPB, uma vez que opera com sensibilidade no que tange à variação de 
parâmetros e possui controle de respostas transitórias.

Por fim, a última etapa de implantação das soluções relativas à 
Metodologia JPB contempla o conceito de Business Dynamics que 
analisa os impactos imediatos nas decisões. Pois através deste conceito, 
é possível mapear todo o sistema mercadológico em que o seu negócio 
está inserido e através deste mapeamento, é possível prever todas as 
reações que o mercado apresentará a partir das ações que a sua empresa 
realizar.

O Business Dynamics é uma ferramenta conceitual e um poderoso 
método de modelagem que permite a construção de simulações por 
computador de sistemas complexos. Essas simulações podem, então, 
ser usadas para testar a eficácia de diferentes políticas em resultados 
comerciais.

A seguir, um exemplo conceitual de como funciona a dinâmica do sistema 
da “dor de cabeça”. Este exemplo serve para demonstrar em escala muito 
pequena, como deve ser o raciocínio empregado no conceito de Business 
Dynamics. Todavia, ressalto que este conceito não só pode como deve 
ser empregado na análise de execução de qualquer projeto, bem como 
em qualquer contexto no mundo.



320

Por fim, o que fica claro, é que é totalmente interligada a grande maioria 
das variáveis mercadológicas de qualquer sistema está totalmente 
interligada. O desafio de qualquer empresa no mundo moderno é ter os 
instrumentos, ferramentas e skills necessários para mapear corretamente 
os sistemas mercadológicos em que estão inseridos de forma holística. 
As organizações necessitam mapear tanto as variáveis internas, como 
principalmente as variáveis externas que muitas vezes nem imaginamos 
que existem. Pois são essas que podem quebrar uma empresa, e quando 
os executivos se derem conta, já poderá ser tarde.

Imagem 139 – Exemplo de dinâmica do sistema em um sistema mais 
complexo que o sistema da dor de cabeça.

Imagem 138 – Adaptado de Borchard, Sellitto e Pereira (2010).
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9.1.5  MAPA DE ACOMPANHAMENTO DA 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO_

Imagem 140 – Mapa de acompanhamento da implantação do projeto – 
Elaborado pelo autor.

9.1.6  MAPA DE IMPACTO DO 
PROJETO NO USUÁRIO_

Imagem 141 – Mapa de impacto do projeto no usuário – 
Elaborado pelo autor.
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9.1.7  VALIDAÇÃO DO PROJETO_
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9.1.8  CONSIDERAÇÕES FINAIS_

Chego à última parte do livro e posso contemplar com felicidade 
o caminho que meus estudos me levaram a trilhar. Todos os desafios 
que vivi nos meus mais de vinte anos de carreira, me mobilizaram a 
agir na direção do conhecimento e da alta performance. Os simples 
atos de observar e refletir sobre os fenômenos que observei durante a 
minha jornada, contribuíram a formar fragmentos de hipóteses que, no 
decorrer dos últimos anos, pude validar ou não nas mais variadas teorias 
e contextos práticos. Foi uma viagem guiada através de muito raciocínio 
lógico, que certamente me colocou em contato com obras e pessoas que, 
pouco a pouco, me ajudaram a unir os pontos. Algumas perguntas, tenho 
que admitir, permanecem sem respostas, mas continuarei firme e forte em 
busca delas. Mas por hora, prefiro deixar reservado o espaço infinito do 
meu consciente e inconsciente, pois cedo ou tarde, haverão de florescer.

Cabe salientar que as limitações servem de estímulos para minhas 
futuras pesquisas, pois este estudo não deve se encerrar aqui. É possível 
então perceber que novos estudos podem envolver os temas abordados 
neste livro, bem como novas pesquisas poderão submergir dos temas 
abordados, uma vez que os mesmos possuem inúmeras variáveis.

Sendo assim, existem aspectos presentes nesta obra que podem ser 
aprofundados em estudos futuros.  Como oportunidade, destacam-se 
possíveis aprofundamentos incorporando elementos de outras áreas do 
conhecimento que se refiram à gestão e à estratégia como insumos para 
os processos que envolvam as análises metaprojetuais e PSS.

Por fim, despeço-me propondo uma reflexão importante em relação as 
oportunidade de negócios daqui para frente. Se você pensa em algum 
nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: “Será que teremos 
isso no futuro”? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso 
acontecer antes e melhor do que todo mundo? E se não funcionar com 
o seu smart phone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para 
sucesso no século XX, tem enormes chances de falhar no século XXI. 

Enfim, ou você faz poeira, ou você comerá poeira (André Ranschburg)! 

E lembre-se, o impossível não é um fato: é uma opinião (Mario Sergio Cortella).
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