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Emumartigopublicadoem2007,
mostreiacorrelaçãoentreincom-

petência para inovar e instituições
fracas –nãohá inovação semquena
sociedade haja confiança institucio-
nalizada.Pesquisasmostramquenão
melhoramosnisso,mastemosoutros
pecados também. Fala-se que o país
investepoucoeminovação–cercade
1% do PIB (países ricos, duas ou três
vezesmais).Seráquemaisunsbilhõe-
zinhos melhorariam nossa perfor-
mance? Duvido. Eu não aumentaria
investimentos, rearranjariarecursos
que já estão no sistema. Veja só. No
mundodagestão (dequalquer coisa,
privadaoupública),sóoquelegitimaé
resultado–output,nãoinput.Sucesso
nãoémedidopeloqueentranosiste-
ma,maspeloquesaidele.Nãonúmero
depoliciaisnasruas,masreduçãode
crimes.Nãocampanhasdevacinação,
masdiminuiçãodedoenças.Claroque
inputs são aproximações – proxys,
comodizem,pararesultadosespera-
dos,masumgestorqueselimitaapro-
xysnãoéumgestor, éumburocrata.

AApple–empresamaisinovado-
radomundo–investebemmenosem
inovaçãodoqueamédiadasempresas
detecnologia,masobtémmuitomais
resultado. É mais produtiva em ino-
var.Numaempresa,osdirigenteses-
tabelecemdiretrizes (metasaatingir

e meios para que sejam alcançadas).
Ex: “Queremos que, dentro de cinco
anos,20%denossasreceitasestejam
sendogeradasporprodutosquenão
existem hoje”. Os recursos que vão
ser alocados para que a diretriz seja
cumpridadependemdametaaalcan-
çar,nãoésimples?Oqueasempresas
inovadoras têmsãoprocessosgeren-
ciadosemfunçãodemetasdeoutput
deinovação.Assim:“Setudocontinu-
ar sendo feito como vem sendo feito,
cresceremos ‘x%’ ano que vem. Mas
sequisermos inovar, então, emcima
de ‘x%’, colocaremos, digamos,mais
um ou dois pontos percentuais, que
têm de vir de inovações. Ficando no
‘papai&mamãe’, cresceríamos20%,

masameta é 22%.Esses 2%alémdo
‘esperado’ são inovação na veia. O
investimentoparachegar lá seráum
percentual desse ‘extra’ que espero
obter (um percentual aplicado aos
2%). Os 2% de inovação terão de ser
desdobradospor todas as áreaspro-
dutivasda empresa.Cadaumadará
suacontribuiçãoparao todo.Nãosa-
bemcomofazer?Treine-os,hámétodo
para isso.Aunidadebateu suameta
de inovação?Prêmios,bônus, fanfar-
ras. Não bateu? Bem, o que acontece
com um vendedor que não vende?
Comumfinanceiroquenãoplanejao
fluxodecaixa?Nãohámistério.Éges-
tãopelasdiretrizes.Temmeta,prazo,
responsabilizaçãoeplanodeação.A
cadaperíodotudoserepete–umdel-
taalémdo ‘papai&mamãe’, incorpo-
randoosganhosdoperíodoanterior”.

Órgãosfomentadoresdeinovação
devemparardesemedirpelodinhei-
roqueinjetamnosistema,comoseisso
garantisseresultado.Semgestão,não
garante.O inputquecontaéconheci-
mento,maisquedinheiro.Atenção:o
investimentoeminovação(comoper-
centualdoresultado)temdediminuir
com o tempo, mas riqueza nova tem
de ser criada continuamente. Possí-
vel,massócomgestãodainovação.

A Apple
investe bem
menos em

inovação do
que a média,

mas obtém muito
mais resultado
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O fator decisivo
O Brasil investe pouco em inovação – cerca de 1% do PIB. Será que
mais uns bilhõezinhos melhorariam nossa performance? Duvido
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