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A Bell Labs foi, 
durante um 

longo período 
do século XX, 
a organização 
mais inovadora 

do mundo.

A busca 
por no-
vidades 

tornou-se 
uma ob-
sessão.

Por definição, 
inovação é um 
produto ou 

processo novo 
que pode tornar 
algo melhor e 
mais barato.

Novidades Num mundo saturado de notícias, informações e tecnologia, a palavra inovação ga-
nhou proporções gigantescas. Hoje em dia, é preciso oferecer novidades a cada minuto. Para chamar 
atenção, as pessoas, as empresas e as instituições travam uma luta diária para serem vistas, lidas e 
ouvidas. A tecnologia é a grande alavanca desta história. A cada minuto chegam ao mercado cente-
nas de aplicativos, softwares e aparelhos que criam manias e desejos. A Apple que o diga. A busca 
por novidades tornou-se uma obsessão.

iNovação Por definição, inovação é um produto ou processo novo importante, utilizado em larga 
escala e que pode tornar algo melhor e mais barato. Para o pesquisador Jon Gertner, o termo hoje se 
aplica a quase tudo “(...) pode descrever um aplicativo de smartphone ou uma ferramenta de mídia 
social (...) pode ser também um plano de uma operadora de telefonia celular”. Segundo ele, as pesso-
as costumam idealizar demais a atual cultura de inovação. 

Bell laBs Jon Gertner lembra que as inovações tecnológicas de hoje não nasceram ontem. Elas são 
fruto de um longo e persistente processo de investigação. Em seu livro “The Idea Factory: Bell Labs 
and the Great Age of American Innovation”, Gertner conta que a Bell Labs foi, durante um longo pe-
ríodo do século XX, a organização mais inovadora do mundo, sendo responsável por uma das inven-
ções mais notáveis do planeta, o transmissor. Criado em 1947, ele está, até hoje, em todos os produtos 
digitais. São bilhões de transmissores nos chips que acionam os nossos telefones e computadores.

BaNco de Pesquisa O interesse de Jon Gertner pela Bell Labs surgiu após cinco anos de estudos 
sobre a companhia que foi criada como um banco de pesquisa e desenvolvimento do antigo monopó-
lio da telefonia AT&T. O fascínio pela Bell nasceu das lições e realizações que ela trouxe para as em-
presas de tecnologia e as vantagens em inovação para os EUA. Além da invenção dos transmissores, 
a Bell Labs inventou a célula solar de silício, precursora de todos os dispositivos acionados por ener-
gia solar e o laser que hoje se encontra em aparelhos de DVD. A empresa também foi responsável 
pelo desenvolvimento dos primeiros satélites de comunicação, o desenvolvimento da comunicação 
digital e os primeiros sistemas de telefones celulares.

Massa crítica A grande pergunta do livro de Gertner é: como explicar que um grupo relativa-
mente pequeno de cientistas e engenheiros, trabalhando num período relativamente curto, produziu 
um conjunto tão fenomenal de novas tecnologias e ideias? Ele conta que o principal responsável pela 
cultura criativa do lugar foi Mervin Kelly, que, entre 1925 e 1959, passou de pesquisador a presidente 
do conselho. Kelly acreditava que um instituto de tecnologia criativa precisa de uma massa crítica de 
pessoas talentosas, mas também era necessária uma proximidade entre pesquisadores e realizadores.

iNteração A Bell Labs abrigava pensadores e realizadores sob o mesmo teto, misturando físicos 
e engenheiros metalúrgicos e elétricos. Lado a lado estavam especialistas em teoria, experimentação 
e produção. Era impossível percorrer os corredores sem encontrar conhecidos, discutir problemas, 
trocar ideias e até se divertir. Gertner conta que “(...) em 1941 Kelly ajudou a projetar o prédio onde 
todos interagiam (...) o objetivo era transformar conhecimento novo em coisas novas”.

reNtaBilidade Sem pressa ou preocupação com a rentabilidade, os pesquisadores da Bell Labs 
criaram algumas das maiores inovações tecnológicas de todos os tempos. Na visão de Gertner, as 
revoluções ocorrem rapidamente, mas aparecem muito devagar. Ele acredita que até hoje nos bene-
ficiamos de pesquisas financiadas há mais de meio século e arremata: “(...) eles inventaram o futuro, 
que é o que nós hoje chamamos de presente. E não foi por acaso”. 

Perigos do lucro ráPido Outro americano, Clayton Christensen, um dos mais importantes teó-
ricos de inovação do mundo, comunga a mesma linha de raciocínio de Gertner. Segundo Christensen, 
a busca pelo lucro rápido está matando a inovação nas empresas. Em seu livro “O Dilema do Inova-
dor”, ele faz uma reflexão sobre o fracasso de companhias que continuam a fazer o que deu certo até 
aquele momento: “(...) seduzidas pelo próprio sucesso, as empresas costumam deixar de ver a necessi-
dade de criar inovações de ruptura, aquelas que impõem um novo modelo de produtos ou de negócios”.

iMediatisMo Na visão de Clayton Christensen, a crescente obsessão pelo lucro no curto prazo 
ensinada nas escolas de negócios e praticada nas empresas, só torna o caminho para a inovação cada 
vez mais difícil “(...) o imediatismo é desastroso para as empresas na hora de planejar o crescimento 
para futuro”. Para escapar desta armadilha, ele diz que é preciso entender o cliente e conhecer as 
suas necessidades. O segundo passo é quebrar a tradição do setor e criar um novo padrão de consu-
mo ou um novo modelo de negócio.

ruPtura Para Clayton, a Apple é um dos exemplos mais bem-sucedidos em inovação. Steve Jobs 
– que confessa em sua biografia ter sido influenciado pelo livro de Christensen – concentrou sua 
atenção nos clientes e em suas necessidades e tratou o lucro como uma consequência natural dessa 
política. O resultado está aí, para quem quiser ver. 

Sem pressa ou preo-
cupação com a ren-

tabilidade, os pesqui-
sadores da Bell Labs 
criaram algumas das 
maiores inovações 

tecnológicas de to-
dos os tempos.

(Fonte: revista Exame CEO, agosto de 2012)


