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Inspirando Inovações 
Os desafios das lideranças organizacionais 
em um ambiente dinâmico, conectado e desafiador

Por Vania Vial

Liderar é superar desafios constantes, é ensinar novas maneiras a seus liderados de fazerem seu tra-
balho de forma proativa, eficiente e responsável. Em um mundo globalizado, no qual mudar é impe -
rativo, adaptar-se ou ser resiliente deve ser intrínseco e as batalhas são enfrentadas segundo a
segundo, o desafio das lideranças organizacionais para manterem suas equipes motivadas e enga-
jadas, não só nas metas e objetivos propostos, mas em algo maior, com valor agregado, cujos valores
são a base da construção da cultura, é quase um desafio utópico. 

Com a velocidade das transformações e quantidade de informações da atualidade, manter o foco e
as ações ajustadas para os resultados propostos requer uma boa dose de inovação no modelo de
gerenciar as pessoas. Sem inovação não há desenvolvimento. 

Dois grandes pesquisadores e pensadores de gestão da ESADE Business School, na Espanha, Simon
Dolan e João Brillo, juntamente com a coach e consultora em gestão, Kristine Kawamura, desen-
volveram um novo modelo de Gestão por Valores de Inovação Sustentável – GPVIS, cuja proposta é
baseada nas lideranças para gerarem inovações sustentáveis nas organizações e na sociedade.

Para entendermos mais sobre esse novo modelo de liderança inovadora, conversamos com o Prof.
João Brillo, entusiasta no assunto, que é Professor Visitante e Pesquisador de Pós Doutorado na
ESADE Business School - Future of Work Chair -, afiliado a CAPES, Ministério da Educação do Brasil.

O professor João Brillo é Doutor e Mestre em Ciências em Engenharia de Produção pela
COPPE/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de Programas Executivos no Ibmec
Business School. Sua carreira executiva foi desenvolvida na Shell e Suzano, tendo traba lhado nas
áreas de Recursos Humanos, Logística, Controladoria, Planejamento Econômico, Financeiro e Mar-
keting.

Ele retorna ao Brasil em agosto próximo e elaborou um projeto de uma disciplina batizada de
“Inspiring Sustainable Innovation Chair”. Idealmente ministrada em inglês, facilitando network
internacional, será oferecida a professores, pesquisadores, doutorandos e mestrandos de instituições
nacionais e estrangeiras interessados nesse tema, visando explorar novas oportunidades na inter-
seção acadêmica-organizacional no cenário global.
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CIRCUITO: Professor, diante da velocidade da informação, da
conectividade e das mudanças e transformações em ritmo
acelerado, quais são os desafios das lideranças empresariais
na atualidade? Quais as maiores dificuldades encontradas?
BRILLO: Em primeiro lugar quero dizer que tenho muito prazer
em conversar com a CIRCUITO sobre inovação sustentável,
tema sobre o qual tenho paixão positiva. Ao longo da entrevista,
indicarei referências para outras tantas pessoas também moti-
vadas com a matéria. 
Penso que o grande desafio dos líderes atualmente é dirigir efi-
cazmente as organizações num mundo em constante mudança
e transformação, onde sem inovação e renovação, pessoas e
organizações estão fadadas ao fracasso. Empresas públicas e pri-
vadas bem-sucedidas necessitam focar na gestão de inovação
sustentável, para manterem suas participações em mercados
maduros bem como abrirem novos mercados.

João
BRILLO

ENTREVISTApor Vania Vial

Penso que nosso artigo vai
ao encontro da necessidade

das organizações se reinventarem
cotidianamente, onde inovação 

sustentável passou efetivamente a
fazer parte de suas estratégias.

Tocamos num ponto importante e
urgente, que é a necessidade do

desenvolvimento de um novo modelo
de liderança, baseado no alinhamento
de pensamentos, emoções e ações do

líder para gerar inovações sustentáveis
nas organizações e na sociedade”. 

“
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Destaco que uma das maiores dificuldades das orga-
nizações é balancear na medida exata as competên-
cias tradicionais de gestão (diferencial competitivo)
com competências de inovação sustentável, resul-
tando num modelo de liderança próprio, de sen -
volven do uma cultura organizacional de alta
per   for mance consistente, para atingir metas auda-
ciosas num ambiente global cada vez mais complexo.

CIRCUITO: Está mais difícil estabelecer cenários? E
trabalhar o planejamento estratégico de forma mais
assertiva? Quais são os cenários possíveis através
do modelo de Gestão por Valores de Inovação Sus-
tentável - GPVIS - (Brillo, Dolan e Kawamura)?
BRILLO: Sim, está cada vez mais difícil identificar
cenários e definir estratégias adequadas num mundo
em mudança e transformação, no qual as organiza-
ções e a sociedade estão frustradas com a baixa qua -
lidade nas estratégias de inovação sustentável para
soluções eficazes de crises sociais e ambientais, onde
as organizações precisam permanentemente inovar e
se renovar.
De acordo com Francis e Bessant (2005), uma ino-

vação tem mais chance de prosperar e se sustentar
seguindo quatro espaços: P1 - inovação na intro-
dução ou melhoria de produtos; P2 - Na introdução
ou melhoria de processos; P3 - Na definição ou
redefinição do posicionamento dos produtos /
serviços, e P4 - Na definição ou redefinição do para-
digma dominante nas organizações no que se refere
aos valores compartilhados e como eles são vivencia-
dos coletivamente visando operar e inovar de forma
eficiente. O passo P4 é o fator crítico de sucesso para
gerar inovações sustentáveis, pois estas são impul-
sionadas pela gestão por valores de inovação dos
recursos organizacionais, pelas competências da
organização para gerenciá-las (também com base em
valores ecológicos), e pelo grau de aderência destas
aos processos, estratégia e cultura organizacional
(Wirtenberg , 2014).
Consideramos no modelo GPVIS três elementos
chave para eleboração de cenários: as pessoas, as
organizaçoes e o mundo. A ilustração a seguir mostra
quatro cenários principais. O cenário "D" representa
uma situação de perde-perde-perde, partindo da
suposição que o mundo atual é tão global e tão com-
plexo que no limite podemos chegar à destruição da
nossa civilização (Dolan & Raich, 2008). O cenário "C"
ocorre quando apenas as organizações ganham, prin-
cipalmente devido à falta de empatia  que  se  origina 
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na capacidade de tratar as pessoas e o meio ambiente da mesma
maneira que desejariam ser tratadas (Mateus 7:12). O cenário "B"
é problemático, pois as organizações e as pessoas ganham, mas o
mundo perde. A vitória não é completa, não é gloriosa, porque
eles não se preocupam com o Céu e a Terra (Sun Tzu, cerca de
500 AC). O cenário "A" representa uma situação ganha-ganha-
ganha, sendo um ambiente fértil para a abordagem de gestão para
inovação sustentável.

CIRCUITO: Dentro desses cenários, qual seria então a estraté-
gia mais adequada para o cénario “A” (Sucesso Sustentável)
Quais as ferramentas indicadas para o desenvolvimento desse
novo modelo de liderança? 
BRILLO: Pensamos que a estratégia mais adequada para o cenário
“A” (Sucesso Sustentável) é a da co-criação da própria estratégia,
da cultura organizacional, gestão e processos. Para desenvolver o
modelo GPVIS, propomos um processo de co-criação adaptado
do conceito DART (Prahalad and Ramaswang, 2004), onde D sig-
nifica diálogo, o que incentiva o compartilhamento de conheci-
mentos e melhora o entendimento entre o líder e a equipe,
permitindo que todos participem efetivamente no processo de
inovação. A significa acesso ao conhecimento, ferramentas e
experiência, ajudando as pessoas a gerarem seus próprios resul-
tados, bem como ampliarem suas visões sobre as oportunidades
de inovação. R significa compartilhar riscos com os co-criadores
da inovação, assumindo juntos as responsabilidades tanto pelo
sucesso quanto pelo fracasso das jornadas, superando eventuais
frustrações. T significa transparência nas informações e nas inte -
rações, o que é fundamental para mellhorar a participação das
pessoas e construir uma relação de confiança efetiva entre o líder
e a equipe. 

CIRCUITO: Em seu artigo “Coaching by Sustainable Innova-
tional Values (CSIV): Portraying the case of the 40-30-30 tri-
intersectional model”, escrito em parceria com Simon Dolan e
Kristine Kawamura, vocês defendem a inovação sustentável
como base para a sobrevivência das empresas e baseiam o
novo modelo de liderança no conceito de inovação aberta. O
senhor poderia explanar mais sobre este conceito de inovação
aberta, sua contribuição para a cultura organizacional, com
exemplos de sua aplicabilidade na prática?
BRILLO: Para inovarem e se renovarem perpetuamente, Ches-
brough (2003) sugere o processo de inovação aberta, que se
demonstra eficaz quando as organizações abrem espontanea-
mente seus processos de inovação, envolvendo atores externos
(cientistas, fornecedores e clientes) no desenvolvimento de novos
produtos e serviços, utilizando ferramentas comuns para integrar
os usuários finais na geração de ideias criativas sustentáveis, con-
ceitos e protótipos. As principais vantagens dessa prática são:
ideias "fora da caixa", adequação de produtos e serviços às neces-
sidades dos clientes e a redução dos riscos de insucesso de mer-
cado.
Um exemplo dessa prática é o GameChanger, um programa de
inovação aberta do Royal Duch Shell, lançado há 15 anos para
prospectar ideias de todos os funcionários e de fontes externas,
propiciando a viabilidade técnica e comercial da implantação de
ideias de forma rápida e acessível. O programa já gerou mais de
1.500 inovadores e transformou mais de 100 ideias em realidade,
como a ideia revolucionária de transformação de gás natural para
estado líquido em plataformas marítimas e a ideia engenhosa
para abrigar equipamento em uma estufa gigante no processo de
extração de petróleo, aproveitando a energia solar de maneira
mais eficiente.

PESSOAS

MUNDOORGANIZAÇÕES

A + + +
Sucesso sustentável
(ganha-ganha-ganha)

B + + -
Sucesso das pessoas, 
organizações e fracasso 
do mundo (ganha-ganha-
perde)

C - + -
Sucesso das organizações,
fracasso das pessoas e do
mundo (perde-ganha-perde)

D - - -
Falência múltipla
(perde-perde-perde)

Para inovarem e se 
renovarem perpetuamente,

Chesbrough sugere o
processo de inovação aberta,
envolvendo atores externos
(cientistas, fornecedores e
clientes) no desenvolvimento
de novos produtos e serviços,
utilizando ferramentas
comuns para integrar os
usuários finais na geração de
ideias criativas sustentáveis,
conceitos e protótipos”.

“

ESPECIAL



Circuito 21

CIRCUITO: A abordagem de inovação aberta sustentável exige
um novo modelo de liderança. O senhor poderia nos explicar o
que é este modelo, denominado GPVIS? 
BRILLO: A aceleração mudanças no Século 21 desafia as organi-
zações e a sociedade de um modo geral para desenvolver
soluções de inovação sustentável num contexto de incertezas,
dualidades e paradoxos. Tanto quanto a Gestão por Instrução
(GPI) - princípio do Século 20 -, a Gestão por Objetivos (GPO) –
Anos 60 -, e a Gestão por Valores (GPV) - princípio do Século 21 -
têm sido fundamentais para lidar com a complexidade dentro
das organizações e da sociedade nos últimos cem anos, a Gestão
por Valores de Inovação Sustentável (GPVIS)- 2014 - pode ser
uma ferramenta útil de liderança para inspirar inovações susten-
táveis, desenvolvendo uma cultura organizacional também sus-
tentável nas perspectivas humana, econômica e ecológica. A
ilustração ao lado mostra a evolução dos modelos de gestão.
As principais características dessas quatro abordagens de gestão,
representadas pelos modelos GPI, GPO, GPV e GPVIS, estão
demonstradas no quadro abaixo:

Inovação

Complexidade Organizacional
e Social

Necessidade de Desenvolvimento
Humano, Social e Organizacional
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GPI

GPO

GPV

GPVI

GPI GPO GPV GPVIS

Situação / 
Aplicação  preferível

Trabalho de rotina ou 
emergências

Moderadamente 
complexa / Produção 

relativamente padronizada

Necessidade de 
criatividade para resolver 

problemas complexos

Organização inovadora: 
estratégia, cultura, 
gestão, processo

Tipo de Liderança Tradicional, hierárquica
Focada em alocação 

de recursos
Transformacional Intuitiva, conectada

Imagem do cliente Comprador usuário Cliente usuário
Identificar clientes com 
liberdade de escolha

Global, baseado na web

Mercado e produto Monopolista, 
padronizado

Segmentado
Altamente diversificado, 

dinâmico
Inovação aberta, 

co-criação

Relacionamento 
funcional

Controle de cima para
baixo, supervisão

Controle e estímulo ao 
desempenho profissional

Estímulo ao 
autogerenciamento

Conexão da organização 
com a sociedade

Proposta da 
organização

Foco em  produção Otimizar resultados
Processo de melhoria

constante
Inovação sustentável

Tipo de cultura Lealdade, conformidade, 
disciplina

Racionalização, 
motivação, eficiência

Criatividade, 
confiança mútua, 
comprometimento

Inovadora, renovadora

A ilustração acima mostra 
a evolução dos modelos de gestão
e o quadro, abaixo, as principais
características.
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CIRCUITO: Vocês o construíram baseado em três eixos:
Econômico-pragmático, Ético-social e Emocional – Desenvolvi-
mento. Como funciona o modelo, as congruências entre eixos,
para a geração de inovações sustentáveis nas organizações? 
BRILLO: O Modelo GPVIS se baseia num processo assimétrico de
alinhamento e realinhamento dos três eixos de valores (econô -
mico-pragmático, ético-social, emocional-desenvolvimento),
exatamente nos seus pontos de intersecção, permitindo aos ge -
rentes e líderes focarem na congruência Inovação (40%), inter-
secção entre o eixo emocional-desenvolvimento e o eixo
eco  nômico-pragmático, que leva a grandes inovações, mantendo
as congruências Sensibilidade e Sobrevivência em um nível ade-
quado de 30%. 
A ilustração a seguir mostra os pontos de intersecção entre os
3Es: a intersecção do eixo emocional-desenvolvimento e do eixo
econômico-pragmática leva a importantes inovações susten-
táveis; a do eixo econômico-pragmática com o ético- social,
mantém a sobrevivência (afinal, quando um grande escândalo
ético ou social surge, a sobrevivência da organização está em
jogo); e a do eixo ético-social com o emocional-desenvolvimento,
assegura a sensibilidade da organização para torná-la mais
humana e socialmente responsável.

CIRCUITO: O que vocês pregam neste novo modelo de lide -
rança? E quais as suas contribuições para o desenvolvimento
da cultura organizacional?
BRILLO: Pregamos nesse modelo a construção de uma relação de
confiança efetiva entre o líder e a equipe. No passado tínhamos a
máxima de que “a confiança é boa, mas o controle é melhor”.

Hoje propomos uma mudança nesse velho paradigma e dizer: “O
controle é bom, mas a confiança é muito melhor.”. Nós estamos
progredindo rapidamente de uma cultura dominante para uma
cultura virtual. Nossos alunos de MBA costumam contar piadas
sobre seus chefes "jurássicos”, que exageram na utilização do sis-
tema de comando-controle.  Um exemplo típico são as catracas,
que garantem a presença física das pessoas, todavia não assegura
a integração de suas mentes e almas nas respectivas funções. Na
filosofia do modelo GPVIS, o coach de inovação, para ser bem-
sucedido, precisa obter o compromisso da sua equipe e compar-
tilhar valores de inovação pelo próprio exemplo: “Falar de
inovação e caminhar inovando” para desenvolver uma cultura
organizacional inovadora. Deve assegurar que a equipe esteja
alinhada com os objetivos estratégicos da organização e que as
pessoas estejam comprometidas de corpo, mente e alma, com
valores de inovação sustentável no DNA.

CIRCUITO: Vocês explanam que, teoricamente, todos podem
ser tornar coaches de inovação. Que competências essenciais
são requeridas para que as pessoas desenvolvam essa habili-
dade e quais outros fatores influenciam esse cenário?
BRILLO: Realmente afirmamos que teoricamente qualquer um
que queira pode ser um coache de inovação. Grifei o “queira” por
que se trata de um fator de motivação intrinsica, ou seja, primeiro
é fundamental ter paixão positiva por inovação, para depois
procurar o melhor nas pessoas, honrando a integridade delas e
incentivando-as a fazer mudanças tangíveis. 
Pensamos que é fator crítico de sucesso para se tornar um coache
de inovação eficaz, desenvolver as seguintes competências essen-
ciais: (i) Relacionamento e co-criação - Construir um relaciona-
mento de respeito e confiança com as pessoas e criar uma
parceria igualitária e sinérgica com elas. Ouvir ativamente e
incentivar a autoexpressão das pessoas. Manter contato com a
própria intuição, centrar nas necessidades das pessoas e co-criar
uma agenda de experiências emocionantes. Desenvolver um
ambiente de trabalho divertido. (ii) Perguntas e desafio - Ajudar
as pessoas por meio de perguntas poderosas que provoquem a
curiosidade, a percepção, descobertas e ações efetivas. Construir
juntos diferentes perspectivas para reformular a experiência das
pessoas e suas habilidades de comunicação, especialmente na
detecção das coisas óbvias. Torná-las conscientes sobre eventuais
incongruências entre seus pensamentos, emoções e ações.
Ajudar no processo de ampliar a autoconsciência das pessoas, ao
mesmo tempo em que as desafia a evoluir. (iii) Valores e Objetivos
- Trabalhar com as pessoas para despertar nelas paixão positiva,
alinhada aos valores de inovação, e ajudá-los a tomar consciência
deles. Co-criar com as pessoas metas SMART (desafiadora, Men-
surável, Atingível, Realista e com Tempo definido). Ajudar as
pessoas a desenvolver um plano de ação adequado, mensurável,
com iniciativas e prazos.                                                                   ■

SENSIBILIDADE

30% 40%

30%

VALORES 
EMOCIONAIS-

DESENVOLVIMENTO
INOVAÇÃO

VALORES 
ECONÔMICOS-
PRAGMÁTICOSVALORES 

ÉTICOS-SOCIAIS

SOBREVIVÊNCIA

● Criatividade, autonomia,
iniciativa, alegria, diversão etc.

● Eficiência, resultados,
qualidade,  ordem, 
pontualidade,

● Generosidade,
honestidade, transpa-
rência, consciência,
compromisso, partilha
etc.

Os pontos de intersecção entre os 3Es
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