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A cultura
DO RISCO
O risco é uma das condições essenciais para a inovação; deve ser
gerenciado –ou seja, alimentado e controlado. É o que explica
John Seely Brown nesta entrevista, em que ele fala também do
código aberto, da cultura do remix, da diferença de papéis entre
empreendedor e pesquisador…
O sr. tem tratado da necessidade de “alimentar a invenção”. Como uma organização pode fazer
isso?

O segredo para alimentar a invenção está em como criar autenticamente um espaço em
que seja possível correr riscos. É fácil para a direção dizer: vá em frente e assuma riscos, mas
esse comportamento deve fazer parte da cultura e emergir da maneira como as coisas são
feitas a seu redor. Então, a pergunta é: como se estimula uma cultura propensa a assumir
riscos?
Essa é, basicamente, uma questão de cultura organizacional, mas há diferenças
regionais e nacionais. Para mim, a essência do Vale do Silício está em uma cultura do risco
profundamente arraigada. Por isso, há enorme diferença entre estar no Vale do Silício e em
Los Angeles.
Somente é possível que a invenção aconteça na vida organizacional quando a cultura
realmente estimula que se corram riscos no que diz respeito à tecnologia. Bem poucas
organizações conseguiram isso, e menor ainda é o número das que o fazem atualmente, pois
a redução das margens nas empresas as obriga a desistir de explorações estratégicas mais
orgânicas.
Em empresas com enorme participação de mercado, como AT&T, IBM ou Xerox em
seu auge, havia profunda consciência da necessidade de reinvestir parte de seus lucros
substanciais a fim de impulsionar o desenvolvimento da próxima geração de tecnologias,
inclusive as que desestabilizariam suas próprias tecnologias então dominantes.
Poucas empresas hoje tentam reinventar seu futuro começando por dentro.
Provavelmente a empresa que faz isso melhor seja a Corning. Essa organização de 150 anos
se reinventou inúmeras vezes, e em cada oportunidade praticamente criou um novo setor,
como o de fibra óptica.
A Corning desenvolveu uma cultura organizacional que tem na inovação tecnológica
sua vantagem estratégica comparativa. Dentro de seus poderosos laboratórios centralizados,
os pesquisadores vão até a raiz dos problemas, mas atacam apenas aqueles que são tão
desafiadores que, uma vez resolvidos, oferecem real potencial de abrir ou criar mercados ou
setores totalmente novos – e não apenas mais outros produtos derivados. Eles conseguiram
estabelecer uma verdadeira ecologia de inovação, na qual a polinização cruzada entre suas
competências básicas é o segredo de seu sucesso.
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“Além de
encorajar as
pessoas a
correr riscos,
é preciso criar
uma rede de
segurança
para eles.
Os riscos
devem ser
administrados.
Deve-se
encontrar
uma forma
de combinar
o ‘aprender
fazendo’ com
o ‘aprender
enquanto
espera’”

O que significa gerenciar a inovação?

A implantação de importantes avanços tecnológicos freqüentemente é mais desafiadora
do que o próprio avanço tecnológico. No mercado real, a meta é encontrar o “ponto ideal” e
descobrir por que e como essa nova invenção tecnológica pode atender às necessidades do
mercado no momento específico. Uma empresa precisa estar bem fincada, focalizada e de
mente aberta para fazer isso.
Embora os pesquisadores devam ser parte ativa desse processo, é função dos
empreendedores entender o momento certo, o ritmo e a maneira de fazer com que algo novo
se firme.
As grandes corporações não conseguem inovar com muita eficiência porque precisam
ficar de olho principalmente em seus retornos trimestrais –qualquer escorregada significa
que serão esquartejados por Wall Street. No contexto atual, elas são impulsionadas por sua
capacidade de prever e alcançar metas financeiras até a casa dos centavos.
Não se pode programar a invenção, assim como não se consegue programar a inovação.
É preciso estar disposto a se mover com a velocidade do raio para crescer quando se chega ao
“ponto ideal” de que estamos falando, e esse momento não pode ser previsto com precisão.
Tal aumento de velocidade deve estar atrelado ao processo de planejamento financeiro anual.
Essa é uma das razões pelas quais os capitalistas de risco são tão importantes para a inovação:
eles não estão submetidos às mesmas pressões trimestrais ou anuais.
Como se pode encorajar e, ao mesmo tempo, conter o risco?

O risco descontrolado é inacreditavelmente perigoso; na verdade, é simplesmente
imbecil. Existe uma linha tênue entre o risco sem significado e o risco ponderado, e isso é algo
que freqüentemente distingue uma pessoa que é boa em algo de alguém que não o é. Por isso,
além de encorajar as pessoas a correr riscos, é preciso criar uma rede de segurança para eles. Os
riscos devem ser administrados.
Deve-se encontrar uma forma de combinar o “aprender fazendo” com o “aprender
enquanto espera”. Ao desenvolver a tecnologia para um novo conceito de produto, você está
aprendendo o que é fácil fazer e o que é difícil fazer com a tecnologia. Você está aprendendo a
real maleabilidade e robustez dessa tecnologia. Isso é aprender fazendo.
O aprender enquanto espera lhe dá a oportunidade de ver quais as novidades do
mercado externo e o que seus concorrentes estão fazendo. A melhor forma de gerenciar o
risco é combinar idéias do mundo
externo à organização com idéias de
dentro da empresa.
Saiba mais sobre Seely Brown

John Seely Brown, destacado conferencista, autor e professor, é
pesquisador do Annenberg Center, da University of Southern California
(USC), e foi cientista-chefe da Xerox Corporation e diretor do Centro de
Pesquisas de Palo Alto da Xerox (PARC), cargo que ocupou por 12 anos até
2000. Na USC, Seely Brown está envolvido com seus interesses pessoais
de pesquisa, que incluem cultura digital, computação universalizada,
software social e aprendizado organizacional e individual.
Membro da National Academy of Education e fellow da American
Association of Artificial Intelligence e da American Association for the
Advancement of Science (AAAS), Seely Brown é membro do conselho de
administração da Amazon, Corning, Varian Medical Systems e Polycom e
de vários conselhos consultivos. Publicou mais de cem trabalhos e
recebeu diversos prêmios. Seu livro mais recente, A Vida Social da
Informação, em co-autoria com Paul Duguid (ed. Makron Books), foi
traduzido em nove idiomas.
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Como diretor do famoso centro de
pesquisas da Xerox em Palo Alto, o sr.
esteve profundamente envolvido na
“administração da inovação radical”.
Quão radical foi essa radicalidade?

A palavra “radical” possui dois
significados, derivados de sua
etimologia latina. Em primeiro lugar,
significa “raiz”, que nos dá o significado
em inovação de algo que vai até a raiz
do desafio. E também significa
“audacioso”, no sentido de romper com
um arcabouço conceitual.
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“Defendo o
código aberto.
Ele nos leva a
entender a
cultura do
remix: os
jovens pegam
o que está a
sua volta e se
dedicam a
uma espécie
de exploração,
bricolagem ou
remixagem
como forma
de exercer sua
criatividade”

Na invenção ou na inovação radical, algo radical vai até a raiz de um problema real ou de
uma necessidade real. Significa combinar os dois significados –de “raiz” e de algo “audacioso”
– para ir além da maneira pela qual as pessoas geralmente vêem o mundo.
O desafio da inovação radical está em como fazer com que os outros aceitem a idéia de
algo que não faça sentido da perspectiva que eles atualmente possuem. Quando se envolve
com a inovação radical, você está rompendo estruturas, está fazendo algo diferente dos
modelos mentais aceitos, e, assim, sua capacidade de se comunicar torna-se incrivelmente
importante. Você deve ajudar as pessoas a aceitar a novidade, reconstruindo o contexto para
que ela faça sentido.
Um bom exemplo é a invenção da impressão a laser na Xerox. Hoje a impressão a laser
parece óbvia, mas a idéia de transformar uma copiadora em uma impressora a laser, baseada
em orientar um feixe de luz em vez de tirar uma imagem, parecia totalmente bizarra quando
inicialmente a lançamos no início da década de 1970. Era muito diferente das impressoras
mecânicas da época.
Outra de nossas invenções, por sua vez, o gráfico de mapa de bits –a interface gráfica de
usuário (GUI)–, requeria que se imprimisse o que estava na tela. Havia uma sinergia natural
entre o que você queria que uma impressora fizesse e o que você via em sua tela, ou talvez
entre o que você via a impressora fazer e o que queria ver em sua tela. Assim, essas duas idéias
bizarras se casaram tão bem que, quando acopladas, levaram à criação de um setor totalmente
novo.
Outro exemplo que só agora está chegando ao mercado é a noção do papel apagável, um
papel feito de uma substância diferente. Você pode passar uma varinha sobre esse papel, e
tudo o que está escrito desaparece, deixando-o pronto para que outro texto seja escrito. Não é
mais grosso do que o papel comum e se parece com ele, mas é apagável. A idéia se baseia em
um toner que na verdade pode girar quando submetido a um campo elétrico e, assim, ligar-se
ou desligar-se. Uma aplicação é armazenar sinais que se reimprimirão automaticamente.
Uma das razões para o desenvolvimento desse papel foi o desejo de construir um ambiente
ecologicamente correto, daí um de nossos primeiros mantras: a notícia de hoje no jornal de
ontem.
Um quarto exemplo poderia ser o que agora se chama de computação ubíqua,
onipresente. Nós começamos a trabalhar nisso há 15 anos, baseados na premissa de que cada
pessoa acabaria tendo no mínimo uma centena de computadores, porque quase todo
dispositivo teria um computador incorporado –torradeiras, relógios de pulso, rádios,
celulares, carros etc.
Na época, o pessoal da Xerox Corporation achava que estávamos loucos, mas tínhamos

1886
Circula pelas ruas de Munique o
primeiro automóvel com motor de
combustão interna, patenteado
pelo alemão Karl Benz.

1889
Joshua Pusey, norte
americano e obstinado
fumante de charutos,
projeta e patenteia os
fósforos de papel em
caixinhas (a idéia básica
data de 1680).

1887
A fórmula da
Coca-Cola, inventada
pelo norte-americano
John Pemberton, é
patenteada.
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1890
Utiliza-se o sistema de
codificação de dados em
cartões perfurados, projetado
pelo norte-americano
Herman Hollerith, para
processar a informação
do censo populacional
dos Estados Unidos.
1891
Os cheques de viagem
começam a percorrer o
mundo, graças à idéia do
norte-americano Marcellus
Berry.
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boas razões para acreditar em nossa intuição. Essa ruptura com a forma habitual de ver o
mundo então provocou desafios tecnológicos fundamentalmente diferentes.
Como o sr. vê o movimento pelo “código aberto” e seu futuro?

Sou um forte defensor do poder do código aberto. Ele nos leva a entender uma cultura
fundamental que está emergindo entre os jovens que crescem no mundo digital, que é o que
eu denomino de cultura do remix, em que os jovens pegam o que está a sua volta e se dedicam
a uma espécie de exploração, bricolagem ou remixagem como uma forma muito interessante
de exercer sua criatividade. No mundo musical, isso é o mash-up. O código aberto é uma
forma de mash-up.
A professora Mimi Ito, antropóloga da USC, estudou o que chama de ascensão da classe
amadora. A palavra “amador” deriva da mesma palavra que “amor”. Um amador é uma
pessoa que se envolve na busca de um passatempo, por amor a ele, o que é uma motivação
intrínseca. Ser profissional, por sua vez, significa que você faz algo em troca de remuneração,
uma forma de motivação extrínseca. Então, o amadorismo é uma reflexão não tanto sobre
capacitações, mas sobre motivação.
O capitalismo empreendeu um rumo que sugere que quase tudo que fazemos é visando
ganhar dinheiro. Eu acredito que podemos estar nos últimos estertores dessa forma pura de
capitalismo. Precisamos inventar uma nova forma que combine a criação de capital
financeiro com a de capital social, na qual o capital social ajuda a dar mais poder à
comunidade e um sentido de amor-próprio e realização –um tipo de “capital relacional”
voltado para criar significado.
Eu vejo o código aberto como um exemplo do valor do amador, e isso poderia na
verdade dar origem a outras formas de sociedade. Tendemos a esquecer que a ciência em si
surgiu da atividade de amadores –as pessoas a faziam por amor a ela. Elas disseminavam suas
idéias escrevendo cartas umas para as outras, do mesmo modo que se faz nos blogs
atualmente.
O código aberto é um passo para reequilibrar uma forma ultrapassada de capitalismo,
mas creio que terá de ser visto como parte de um movimento muito maior que busque
identificar como obter significado e valor a partir do trabalho de sua vida e desfrutá-lo.
Em sua opinião, quais foram as invenções tecnológicas mais interessantes e quais foram as mais
valiosas?

Primeiro me impressionam três inovações incrivelmente poderosas do passado: o lápis,
o livro e o jornal. Cada uma delas transformou fundamentalmente a sociedade. Mais

1893
O norte-americano Whitcomb Judson
encontra um substituto para os
botões: o fecho ecler (uma versão
anterior tinha sido patenteada em
1851 por Elias Howe, que nunca,
porém, a lançou no mercado).

1897
A empresa alemã Bayer
patenteia a fórmula do
ácido acetilsalicílico e a
comercializa com o nome
de “aspirina”.

1896
O italiano Guillermo Marconi estuda
as ondas hertzianas. Dois anos depois
estabelece a primeira comunicação sem
. o. Embora a paternidade do rádio seja
discutível –o padre brasileiro Landell de
Moura o inventou primeiro–, Marconi
obtém a primeira patente.
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1899
O norueguês Johann Vaaler
patenteia, na Alemanha, os
clipes para prender papéis.

1900
O norte-americano
Ramson Eli Olds copia
e adapta a cadeia de
trabalho com o gado nos
frigorí. cos para fabricar
automóveis em sua
empresa, Oldsmobile
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recentemente, teria de ser a Internet e dispositivos móveis como o TREO (aparelho de bolso
que combina telefone celular, e-mail, recurso de busca na Internet e câmera fotográfica num
único aparelho), que permitem ter acesso contínuo à Internet –além, é claro, da câmera
digital e da fotografia digital.
O sr. acha que a revolução da tecnologia da informação está próxima de alcançar seu pleno
potencial?

A revolução da TI mal teve início. Só agora estamos começando a desenvolver novas
maneiras de trabalhar, comunicar e aprender. Até há pouco tempo usávamos o mesmo
modelo de execução durante uns cem anos ou mais.
Vejamos o modo de administrarmos as fábricas. Sempre foi empurrado pela oferta, em
vez de puxado pela demanda. Quando você conseguir passar para uma estrutura puxada pela
demanda, observará uma enorme transformação. Olhe bem a Amazon, por exemplo, e verá

PERSPECTIVA NACIONAL: BRASIL AINDA É AVESSO AO RISCO
“Infelizmente, a inovação ainda não é uma prática usual
nas empresas brasileiras. Existem, é claro, vários casos de
sucesso, porém nada que caracterize um movimento
sistemático e sistêmico de busca de novas alternativas de
agregação de valor por parte das empresas. Isso é
confirmado pelos indicadores mais tradicionais para
mensuração desse aspecto da vida corporativa, como o
investimento nacional em pesquisa e desenvolvimento
(P&D), que é inferior à média mundial, de 1% do PIB. Além
disso, são mais comuns inovações incrementais, mais
operacionais, do que inovações disruptivas, que seriam as
estratégicas.”
Quem fez essa afirmação foi o especialista em inovação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Paulo Antônio
Zawislak , em entrevista a HSM Management Update
número 15. Segundo ele, a prática gerencial pouco atrelada
à inovação “pode ser explicada, em parte, por nossa história
recente, marcada pela instabilidade econômica, pela
economia fechada e por uma cultura que sempre privilegiou
a visão de ‘curto prazo’”. Em outras palavras, a cultura
empresarial brasileira ainda pode ser considerada, de modo
geral, avessa ao risco.
Basta analisar quem, no Brasil, corre risco para inovar.
Como lembrou, em artigo para HSM Management Update,
Antonio Carlos Souza de Abrantes, examinador de patentes
do INPI, são o sistema governamental e as incubadoras que
têm corrido os principais riscos para inovar. Entre os órgãos
públicos, basta mencionar a Embrapa, a Embraer (quando
ainda era estatal), o Sistema Telebrás (quando as teles eram
estatais). E das incubadoras, vale citar inovações como o
aquecedor solar da Sunpower (surgida na incubadora
Cietec/SP) e o contador de fluxo de pessoas da empresa
Fluxo (na incubadora Coppe/RJ).
No Brasil, as próprias universidades –que são centros de
inovação por excelência no exterior– deixam a desejar.
Como disse Alexandre Linhares, professor da Fundação
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, na Expo Management
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World 2004, a pesquisa das universidades brasileiras ainda é
muito teórica, sem aplicação prática nas empresas. E estas
parecem inovar menos do que pessoas físicas. Abrantes
citou como exemplos disso o compressor que economiza
energia criado por Ernesto Heinzelmann, que depois fundou
a Embraco, e o furo de alívio em latas de conservas (que
facilitou sua abertura) criado por Arnaldo Rojek, que
viabilizou a Metalgráfica Rojek. Nos dois casos, as inovações
deram origem às empresas –e não o inverso.
Mas o cenário pode estar mudando. O empresário
Eugênio Staub, controlador da principal fabricante de
eletrônicos brasileira, a Gradiente, criou em 2000 o Genius
Instituto de Tecnologia, para fins de pesquisa e
desenvolvimento. Também já há pólos de tecnologia bem
avançados, como o de informática do Recife –que reúne o
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar) e
o Centro de Informática da Universidade Federal de
Pernambuco (CIN)– e o de Campinas –que conta, por
exemplo, com o Instituto Eldorado. E as empresas privadas
multinacionais começam a fazer investimentos no País. Em
2004, a Motorola anunciou investimentos de US$ 7 milhões
em quatro institutos de pesquisa nacionais. E, em entrevista
a HSM Management em 2002 (número 35), Emilio Umeoka,
presidente da Microsoft brasileira, ressaltou a importância
dos centros de desenvolvimento de tecnologia Microsoft no
Brasil.
A aparente maior abertura à idéia de correr riscos para
inovar pode ser acelerada, como observou Alexandre
Linhares, se houver maior intercâmbio de conhecimento
entre empresas e universidades. “Acredito que temos
condições de reverter esse quadro em cinco a dez anos”,
afirmou ele. O governo federal tem investido no que acredita
ser outro fator acelerador: o código aberto livre. Isso deve
aumentar nossa autonomia tecnológica, fortalecer a
inteligência coletiva e fomentar mais desenvolvedores, nas
palavras de Sergio Amadeu, presidente do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação.
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como uma arquitetura de TI voltada para o atendimento lhe possibilita um tipo bastante
diferente de cultura organizacional e modelo de negócio.
Para entretenimento atualmente, podemos acessar a Internet, surfar pela rede e baixar o
que quisermos aprender ou explorar o que está acontecendo pelo mundo. Você pode ler blogs
ou acrescentar-lhes conteúdo. Você pode também ler uma história que está sendo escrita, o
que o torna um leitor mais ativo, que tem a possibilidade de também intervir na construção
dessa história e passar a ser co-autor.
Tudo isso está apenas arranhando a superfície do rumo que vamos tomar nos próximos
dez a 20 anos e nos traz algumas questões intrigantes, tais como a maneira, quando houver
pessoas escrevendo noticiários ou rodando vídeos no mundo inteiro, pela qual isso mudará a
própria noção do que é notícia. Estamos vendo apenas o começo desse meio de informação
puxado pela demanda.
Não podemos esquecer que foi preciso cerca de 30 a 40 anos para que a eletricidade se
consolidasse. O uso formativo de uma inovação estrutural leva bastante tempo para permear
toda a sociedade. São necessários vários anos para que nos apropriemos socialmente de uma
mudança de infra-estrutura, e é isso que está acontecendo exatamente agora.
© Emerald Now
A entrevista é de Sarah Powell, da revista Emerald Now.

1902
O norte-americano Willis
Haviland Carrier projeta o
aparelho de ar-condicionado.
Patenteia-o em 1906
como um “aparelho para o
tratamento do ar”.

1905
Aos 26 anos, o
físico alemão
Albert Einstein
expõe a teoria da
relatividade.

1903
Marie Curie, de origem
polonesa, ganha o primeiro
de seus dois prêmios
Nobel por suas descobertas
sobre radioatividade, que
deu origem à era da física
atômica e nuclear.
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1907
O belga Leo Hendrik
Baekeland descobre
acidentalmente a
baquelita, o primeiro
material plástico.

.
1906
O 14-Bis, construído e pilotado pelo
brasileiro Alberto Santos Dumont, é o
primeiro avião a decolar por meios
próprios, voar e pousar, provando que o
“mais-pesado-do-que-o-ar” podia mesmo
voar. O feito, testemunhado por um grande
público em Paris, na França, motiva outros
inventores a desenvolver o aparelho.

1913
Com a Primeira Guerra
Mundial como fator
motivador, o inglês Harry
Brearly desenvolve o aço
inoxidável.

O norteamericano
Henry Ford
começa
a produção
em série de
automóveis.

