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[Pesquisa]

Conhecimento agregado
A inovação, o talento e a criatividade não surgem por geração
espontânea. Segundo um trabalho da The Work Foundation,
certos “impulsionadores” promovem, potencializam e irradiam
essas qualidades. E há cidades que os concentram
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epois de estudar,
durante um ano,
dez cidades do Reino
Unido e quatro “cases
internacionais”, a
organização inglesa
The Work Foundation chegou à conclusão de que as que
se adaptaram melhor
e mais rapidamente
Boston
às exigências da economia do conhecimento têm em
comum nove fatores que as colocam
na vanguarda:
1. Seu projeto urbanístico: edifícios
históricos preservados, investimento
em infra-estrutura, espaços verdes,
atividades de lazer.
2. O respeito pela trajetória como
ímã para a fixação de talentos, a valorização do espírito empreendedor,
a promoção dos clusters.
3. Uma base industrial diversificada
e, ao mesmo tempo, especializada,
que neutraliza a excessiva dependência de uma indústria ou atividade dominante.
Londres

4. Organizações que demandam
recursos humanos com habilidades
de alto valor agregado.
5. Um setor educacional irrequieto,
comprometido com a comunidade e
sua economia, cuja oferta responde
à demanda de capacitação.
6. Uma “oferta” urbana diferenciada
que reflete a identidade, a cultura, a
personalidade da cidade e não um
plano de marketing promocional.
7. Alta conectividade interna e com
outras cidades; sistemas de transporte e comunicações eficientes e
avançados.
8. Fortes lideranças públicas e privadas, apoiadas em redes e associações
que compartilham a visão de “cidade
do conhecimento”.
9. Investimentos constantes nas
comunidades para evitar a exclusão, aumentar a coesão e corrigir
a desigualdade na distribuição de
renda.

Ideápolis
Essas cidades, denominadas “ideá
polis”, caracterizam-se pela intensidade do papel que o conhecimento
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Munique

desempenha, tanto no município
como em sua área de influência.
São avaliadas em função do número de trabalhadores e empresas
do conhecimento lá instaladas:
se superarem 25%, o impacto do
conhecimento sobre o valor agregado aumenta consideravelmente.
No estudo foram incluídas cidades
como Manchester, Glasgow, Leeds,
Birmingham, Sheffield, Liverpool
e, fora do Reino Unido, Boston,
Munique, Dublin e Lisboa.
No conjunto britânico, Londres
e Edimburgo ficaram na frente; no
grupo do “resto do mundo” sobressaíram Boston e Munique. Veja uma
por uma:
Londres tem alto percentual de
trabalhadores do conhecimento e a
proporção mais alta de população
ativa graduada.
Edimburgo revelou a importância
de investir no espaço público.
Boston mostrou o impacto positivo de priorizar o capital humano, promover a diversificação
industrial e reconhecer que as
universidades não são todas iguais; o
Massachusetts Institute of Technology (MIT) é um exemplo.
Munique, que também se destaca
na diferenciação das universidades,
ainda explora em seu favor a concentração de funções estratégicas
que lhe foram designadas depois
da Segunda Guerra Mundial, para
posicionar a capital histórica da
Baviera como uma cidade mais que
representativa da pujança alemã
ocidental.
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Pingue-Pongue

5 perguntas a

Michael Schrage

O que é inovação?
Para mim, não é apenas o que
vem de novas idéias. Na verdade, a
inovação está mais relacionada com
os processos de adoção e implementação de novos conceitos. Quando
uma empresa me contrata, não me
prendo às idéias que seu pessoal
sugere. Concentro-me na adoção e
implementação e, em particular, na
resistência a adotar a inovação.

Por que se resiste à inovação?
No Ocidente, a maior resistência
é de caráter econômico ou financeiro. Em outras partes do mundo, os
aspectos culturais ganham maior importância. No Japão, por exemplo,
os consumidores resistem a correr
o risco de experimentar novos produtos ou serviços. E, além de fatores
econômicos, sociais ou educacionais,
a resistência à inovação pode estar
ligada à falta de infra-estrutura.

Por que o sr. se concentra na ado
ção e implementação de novos
conceitos?
Porque não há escassez de novas
idéias. A habilidade para resolver
tecnicamente um problema é muito
10

www.hsmmanagement.com.br

diferente da capacidade de fazer com
que os clientes adotem a solução
proposta. É preciso detectar as reais
demandas dos consumidores, tendo
o cuidado de perceber a diferença
entre o que as pessoas dizem e o que
realmente fazem –ou seja, entre o
que dizem querer e o que estão dispostas a fazer para consegui-lo.

As empresas que lançam produtos
inovadores realmente analisam o
uso que os consumidores darão
a eles?
Muito poucas fazem isso. Basta
ver o caso dos telefones celulares.
Quanto de todas as funções dos
telefones celulares é usado? Não
mais que 10%. Alguém poderia até
mesmo argumentar que 90% do
dinheiro investido na compra de um
telefone celular foi desperdiçado.
Talvez fosse conveniente que o fabricante se esforçasse para fazer com
que os telefones sejam mais fáceis de
utilizar, mas a verdade é que acaba
sendo mais simples agregar funções.
São telefones “obesos”. As empresas
deveriam se perguntar por que razão
as pessoas usam apenas 30% ou metade das funções dos celulares.
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Divulgação

O consultor e diretor da iniciativa de e-markets do laboratório
de mídia do Massachusetts Institute of Technology (MIT) se
dedica a analisar como as pessoas e as organizações se
valem de modelos simples para lidar com o risco relacionado
com investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

O sr. fala em alinhar o modelo de
inovação ao modelo de negócio.
Que empresa faz isso?
O Google é um bom exemplo.
É muito fácil utilizar seu sistema de
busca e a maioria das pessoas está
disposta a experimentar os novos
serviços oferecidos por ele. Seu faturamento não é gerado pelos usuá
rios, e sim pelos anunciantes que
pagam para aparecer quando seus
produtos e serviços se relacionam
com a busca realizada. No entanto,
quando o Google inova e melhora
os resultados das buscas, tanto os
usuários como os anunciantes são
beneficiados: os primeiros porque
obtêm informação mais adequada
ao que precisam e os segundos
porque alcançam mais clientes
potenciais com suas mensagens.
Dessa maneira, o Google alinha o
modelo de inovação ao modelo de
negócio.
Entrevista de Viviana Alonso
Leia a entrevista completa no Portal HSM
On-line [www.hsm.com.br]. Schrage estará no Brasil em 28 e 29 de agosto deste
ano para falar sobre gestão da inovação
no evento Special Management Program,
organizado pela HSM.
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[Operações]

O insourcing substituirá o outsourcing?
Preste atenção ao insourcing, ferramenta gerencial que prega a incorporação de uma função até
então desempenhada em outro ponto da cadeia de valor. Pode ajudar sua empresa a crescer
e diversificar-se. Mas não serve para todas. Por Juan Luis Martínez e José Gavidia
teoria dos custos de transação, enunciada em 1937
por Ronald Coase, já previa
a possibilidade de insourcing.
Segundo essa teoria, as organizações procuram reduzir o
número e o custo das relações
de troca, deixando-as nas mãos
do mercado ou assumindo-as
internamente, em função
do maior grau de eficiência
que se possa conseguir com Cenas da UPS
um método ou outro. Apesar
disso, a cadeia de valor agora
desempenha papel crucial
para explicar a essência da
nova ferramenta empresarial.
Não se trata de uma empresa
incorporar todas as atividades
externas, mas apenas as integradas à cadeia e que possam
ser assumidas com maior efi
ciência, aumentando os benefícios para o cliente final.
Essa migração de uma
atividade externa para a empresa mais bem aparelhada
para realizá-la é, portanto,
um processo inverso ao out
sourcing ou terceirização. Mas
a implementação desse tipo
de prática exige, em primeiro
lugar, redefinir o conceito de
“setor de atividade”. Ele já não
corresponde a um conjunto
de empresas que trabalham
para satisfazer uma mesma
A UPS, empresa tradicionalmennecessidade, mas daquelas que compartilham as mesmas capacidades e, te associada ao setor de transporte,
assim, são eficientes na execução de combina sua rede logística mundial
processos similares –têm o mesmo com novas capacidades para oferecer soluções que outros setores
“domínio competitivo”.
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forneciam. Um exemplo:
quando um norte-americano envia seu computador
Toshiba para o conserto, ele
o faz pela UPS, e é essa empresa que, em seu centro de
distribuição nacional e com
pessoal próprio, se incumbe
da tarefa e depois devolve o
computador a seu ponto de
origem. Ao não ter de passar
pela Toshiba, o processo consegue reduzir custos e tempo
de execução.
É importante destacar que,
para ganhar terreno em novos
domínios competitivos, uma
empresa deve desenvolver seus
recursos e combiná-los com
suas capacidades estratégicas.
É o caso da UPS, que foi capaz
de desempenhar operações de
montagem, conserto e reciclagem, combinando-as com sua
rede logística para oferecer a
máxima flexibilidade, rapidez
e eficiência. As empresas que
não incorporarem essa nova
lógica podem perder parte
de seus processos, que ficarão
nas mãos de empresas mais
eficientes. E aquelas que, ao
contrário, combinarem as
áreas de competência existentes verão seu negócio crescer
e se expandir para áreas que
até então estavam fora de seu
núcleo de atividade.
Fotos: Divulgacão
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Juan Luis Martínez é professor do Instituto
de Empresa, da Espanha, e José Gavidia
é professor do College of Charleston, da
Carolina do Sul, EUA.

