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com diferentes talentos,
temperamentos e forma-
ções — que. reunidas
numa empresa, conse-
guem ver antes que os
demais e transformam
essas visões em novos e
bem-sucedidos produ-
tos. "Pessoas são tudo
na inovação. E não es-
tamos falando apenas de
luminares como Tho-
mas Edison ou celebri-
dades como Steve Jobs,
da Apple", diz Tom Kel-
ley, presidente da Ideo,
uma das mais celebra-
das empresas de design
do mundo e autor do li-
vro The Ten Faces ofln-
novarion, lançado em
outubro nos Estados
Unidos e ainda inédito
no Brasil.

Inovar tornou-se vi-
tal para empresas de
qualquer porte e setor.
De acordo com 90% de
mais de 900 altos exe-
cutivos entrevistados pe-
la consultoria interna-
cional de estratégia
BCG, o crescimento or-
gânico dos negócios só
é possível hoje com
transformação de novas
idéias em boas merca-
dorias. Companhias que
não inovam selam uma
sentença de morte. Mais
cedo ou mais tarde, ela
virá — e virá, muito provavelmente, pro-
vocada pela evolução e pelas inovações
feitas por uma concorrência cada vez mais
pulverizada e diversificada. Outro fator
diz respeito ao ritmo mais acelerado de
lançamentos. Ainda ontem um modelo de
automóvel demorava quatro anos para vir
à luz. Hoje. leva metade desse tempo. De-
vido a essas constatações, duas questões
se tornaram primordiais atualmente no
mundo dos negócios. Questão número l:
como transformar uma empresa, com to-
dos os seus mecanismos de planejamen-
to e controle, num ambiente realmente
inovador? Questão número 2: como ga-
rantir que as inovações geradas façam su-

ESTABELECE UM JÚRI

Em reunião mensal, os
principais gerentes analisam
em 4 horas cerca de 40
sugestões de funcionários.
Os votos são computados
e decidem se uma idéia
de um novo produto ou
aperfeiçoamento deve seguir
para o estágio, aguardar,
ser revisada pelo próprio
autor ou descartada

ENVOLVE A CÚPULA

Se uma idéia é aprovada, dois
gerentes são destacados para
analisar o potencial de mercado,
os canais de vendas e os
assuntos legais. Num estágio
mais avançado, quando devem
ser aprovadas as verbas de
pesquisas de mercado, o processo
passa a contar com
a participação
da cúpula

REMUNERA AS BOAS IDÉIAS
Equipes que sugerem novos
produtos aprovados no processo
ganham participação de 5% sobre
os resultados de vendas da
novidade durante o primeiro ano.
O objetivo disso é aprimorar as
sugestões e reduzir o número de
idéias mal concebidas

cesso no mercado e tragam resulta-
dos financeiros? O mesmo levanta-
mento da BCG indica que a maioria
das empresas está insatisfeita com o re-
torno econômico de suas inovações.
"Nenhum executivo questiona o valor da
inovação", afirma Victor Fernandes, dire-
tor da consultoria Monitor. "O que a maio-
ria das empresas não tem é urna estraté-
gia clara de como usar a inovação como
motor de crescimento."

Nesta reportagem, você verá cinco ca-
sos de empresas nacionais e multinacio-
nais que romperam com esse padrão. Um
mito que essas companhias derrubaram:
para inovar, é preciso aplicar uma mon-

Barra de cereal;
a inovação que

salvou a empresa

tanha de dinheiro em pesquisa e desen-
volvimento (P&D). Uma pesquisa feita
pela consultoria Booz Allen com l 000
companhias abertas de todo o mundo mos-
tra que os resultados de vendas e de lu-
cros das que mais investem em pesquisa
e desenvolvimento não são significativa-
mente maiores que a média. Por vezes, é
o oposto. Considerada um modelo de cria-
tividade e resultado no setor automobilís-
tico, a japonesa Toyota está em terceiro
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lugar na lista das monta-
doras que mais investem
em pesquisa e desenvol-
vimento. Seu valor de
mercado, porém, supera
a soma dos três maiores
fabricantes mundiais,

Menos dinheiro,
mais cérebro

O conceito de inova-
ção está cada vez mais
centrado no profundo en-
tendimento das necessi-
dades dos consumidores.
É o que aponta o caso da
americana Apple, consi-
derada a empresa mais
inovadora da atualidade.
O sucesso retumbante de
produtos como o iPod,
que já vendeu 16 milhões
de unidades, deve-se mais
a essa capacidade do que

propriamente à tecnologia que embute. O
zelo com o design possibilita à Apple po-
pularizar e simplificar produtos sem risco
de transformá-los em commodities. É um
poderoso fator de diferenciação. Sua ha-
bilidade para encantar os consumidores
com novidades com que nem sonhavam é
outra virtude sintonizada com a "econo-
mia da criatividade" — expressão usada
pela revista americana Business Week ao
se referir ao atual movimento de inovação.

Participar desse movimento não signi-
fica colocar uma legião de funcionários
para criar produtos a esmo. Foco é fun-
damental. Foi esse o caminho escolhido
por Steve Jobs, fundador e presidente da
Apple. Intuitivo e obcecado por detalhes
e resultados, ele eliminou dezenas de pro-
jetos para alocar suas equipes em grandes
apostas, como o iPod, a loja virtual de mú-
sica iTunes e o iBook. A dispersão de pro-
jetos é um dos fatores que fazem o dinhei-
ro de P&D seguir pelo ralo.

A Apple investiu 489 milhões de dó-
lares em pesquisa de novos produtos no
ano passado — o equivalente a 5,9% de
suas vendas. Esse valor não chega a um
décimo das despesas da IBM com pesqui-
sas. Desde 1999, a empresa de Steve Jobs
investe abaixo da média de seu setor. "A
Apple obtém resultados mais com cére-
bro do que com dinheiro", conclui um es-
tudo da Booz Allen.

23 DE NOVEMBRO DE 2005



inovação

Um novo produto
em três dias

Neste ano a Natura, maior empresa de
cosméticos do país, investe cerca de 50
milhões de reais no desenvolvimento de
novos produtos. É cerca de um décimo
do que gastam suas maiores concorren-
tes internacionais. Trata-se de um pro-
blema recorrente entre as companhias
brasileiras. A saída da Natura foi procu-
rar as soluções em lugares inexplorados.
Na culinária do norte do país, por exem-
plo. Mais especificamente num prato tí-
pico do Pará, o pato no tucupi. Foi de um
dos condimentos do prato — o jambu —
que a Natura achou a matéria-prima pa-
ra desenvolver um de seus mais recentes
lançamentos, o creme anti-rugas Spilol.
uma espécie de Botox. No interior do
país, o jambu é usado como um popular
anestésico. Ao descobrir isso, a equipe
de pesquisadores da Natura — respon-
sável por um levantamento sistemático
da biodiversidade — intuiu que aí pode-
ria estar a origem de um produto que pa-
ralisasse as rugas de expressão. Durante
um ano e meio, os técnicos da empresa
trabalharam para transformar a planta em
produto. O Spilol é o único produto no
mundo, à base de ingredientes naturais,
com essas características. "A tarefa mais
difícil não foi a descoberta em si, mas co-
mo produzi-la em escala industrial", afir-
ma Eduardo Luppi. diretor de inovação.
Um pote de Spilol custa cerca de 70 reais.

Num estudo recente da Harvard Busi-
ness Review. a Natura foi apontada como
caso exemplar de estratégia de inovação
em mercados emergentes. Baseada no de-
senvolvimento realizado, a Natura conse-
gue colocar em linha um novo produto

em apenas três dias. O estudo apontou co-
mo vantagem competitiva da empresa a
rede de distribuição formada por mais de
450 000 revendedores e promotoras. É o
que possibilita à Natura o lançamento de
180 novos produtos a cada ano, captando
quase 70% de seu faturamento de itens
lançados nos dois anos anteriores. Trata-
se de um índice muito elevado, até para
padrões internacionais. Seus executivos
precisam de apenas urna semana para sa-

ber se um produto caiu no gosto das clien-
tes. Já houve casos de perfumes e bron-
zeadores serem retirados do catálogo an-
tes mesmo que se disseminassem pelo
mercado. "Se o canal de vendas da Natu-
ra fosse o varejo, seria necessário aplicar
ao menos 50 milhões de reais para lançar
cada novidade", diz seu presidente, Ales-
sandro Carlucci. Entre os recursos de pes-
quisa utilizados pela companhia para de-
tectar tendências, a Natura mantém um
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Mapa via satélite
do Google: compra

de boas idéias

grupo de estudo composto de formadoras
de opinião. "Estamos sempre com um olho
no futuro", diz Luppi.

Chega de pesquisa
Inovação não é exclusividade de quem

produz alta tecnologia. A Procter & Gam-
ble, uma das empresas americanas que
hoje estão na vanguarda do movimento
de inovação, há 168 anos só produz sa-
bonetes, xampus, fraldas, absorventes e
cremes dentais, entre outros itens rotinei-
ros. São produtos caracterizados por len-
tíssimo crescimento de vendas e margens
de lucro cada vez mais apertadas, devido
ao progressivo poderio de grandes cadeias
varejistas nas negociações de preços. Di-
to isso, vale indagar o que fez a P&G pa-
ra obter o que nenhum de seus concorren-
tes conseguiu. Em apenas cinco anos, a
empresa registrou aumento de 40% nas
vendas e duplicou os lucros. Isso com re-

dução nos gastos com pesquisa e desen-
volvimento. A resposta é inovação.

No final da década passada, a Procter
& Gamble perdia participação de merca-
do e via seus custos inflarem. Foi quan-
do o executivo Alan Lafley assumiu a pre-
sidência mundial. Seu plano consistia em
criar produtos que fossem reconhecidos
como inovadores, sobretudo pelos consu-
midores. Para isso, criou uma rede de
100 000 pesquisadores independentes, es-
palhados por vários países. Lafley prega
a tese de que, por melhores que sejam os
recursos internos, há sempre criatividade
brotando fora dos muros da empresa. O
design dos produtos passou a ser valori-
zado. Uma executiva da área. Claudia
Kotchka, foi nomeada vice-presidente de
design e inovação e, nessa condição, pas-
sou a responder a Lafley. A partir de en-
tão, a máquina da criatividade de resulta-
dos começou a funcionar. Surgiram pro-

dutos como escovas

lançando novas categorias de produtos,
como o Crest Whistestrips, uma fita de
clareamento dental, e sua versão noturna,
em gel. Apenas com esses dois produtos,
a Procter fatura atualmente 300 milhões
de dólares por ano.

Essas novidades foram concebidas de
uma prática hoje disseminada na Procter
& Gamble. Seus gerentes são orientados
a gastar seu tempo observando como as
consumidoras — 80% dos clientes das
marcas da empresa são mulheres — la-
vam as roupas, limpam a casa ou esco-
vam os dentes. Lafley convenceu-se de
que os reais desejos das clientes não são
apreendidos pelas pesquisas pela boa ra-
zão de que elas não conseguem expressá-
los. Ou não sabem o que querem. Em fe-
vereiro, quando esteve no Brasil. Lafley
passou uma manhã num supermercado
paulistano, acompanhado de Juliana Scha-
chin, diretora de marketing da filial bra-
sileira. "Ele fez perguntas a consumido-
ras, observou as promoções, leu rótulos e
verificou a colocação de nossos produtos
nas gôndolas", diz Juliana. "À tarde, fez
sua apresentação inspirado por essas im-
pressões." Dois anos atrás, Juliana e seus
subordinados residiram por alguns dias
em lares da periferia de São Paulo. Foi as-
sim que descobriram como aumentar as
vendas das marcas Pampers e Always en-
tre consumidoras das classes C e D: in-
corporando alguns benefícios de produ-
tos premium às versões básicas de fraldas
e absorventes. Mais recentemente. Julia-
na e seu time vestiram jaleco e se empre-
garam em farmácias e supermercados por
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dentais movidas a ba-
teria, discos em forma-
to de CD que purifi-
cam o ar, vassouras
eletrostáticas que re-
movem a poeira. A
companhia tam-
bém criou merca-
do onde não havia
mercado nenhum.



alguns dias para observar como se vende
para mulheres. "Não é nas pesquisas for-
mais que se descobre o pulo-do-gato", diz
Juliana. "É no olho do consumidor."

O produto que salvou
uma empresa

Por vezes, a inovação surge como uma
oportunidade única para afastar urna em-
presa do abismo. Foi numa situação des-
sas que a paranaense Nutrimental, fabri-
cante de alimentos, se viu enredada. Até
o início dos anos 90, mais de 80% de seu
faturamento era dependente dos contra-
tos com o programa de merenda escolar.
Foi quando o sistema entrou em colapso.
"O governo deixou de comprar e também
de pagar o que já havia recebido", diz João
Alberto Bordignon, diretor da Nutrimen-
tal. Alguns concorrentes fecharam as por-
tas. Na época, a Nutrimental já conquis-
tara alguma projeção nacional por ter si-
do a primeira a preparar alimentos espe-
ciais para as viagens iniciais do navega-
dor Amyr Klink. Também havia desen-

Pacote de fraldas
Pampers: vendas
para a baixa renda

volvido a primeira barra de ce-
reais do mercado brasileiro, à ba-
se de castanhas produzidas por coopera-
tivas de seringueiros. Foi com essa novi-
dade que a Nutrimental pôde se reerguer.
O sucesso não foi, porém, imediato. "Co-
metemos o equívoco de promover a bar-
ra como guloseima", diz Bordignon. Re-
lançada dois anos depois com a marca
Nutry, a barra decolou na onda dos ali-
mentos de conveniência. Produzida atual-
mente em 16 versões com sabores de fru-
tas, a marca é dona de cerca de um terço
de um mercado que fatura 200 milhões
de reais por ano e reúne duas dúzias de
competidores. A história da Nutrimental
é uma prova de quanto é importante sair
na frente, fazer primeiro e, de preferên-
cia, melhor que os demais.

Da época da crise restaram práticas
hoje enraizadas na empresa. Sem recur-

sos para pagar honorários de consultoria,
a Nutrimental estimulou os funcionários
a aprender. Formou as "equipes de cres-
cimento": grupos de dez funcionários en-
carregados de avaliar até mesmo planos
estratégicos, como um novo sistema de
remuneração e projetos de expansão. Cou-
be a uma dessas equipes, em meados do
ano passado, estabelecer uma nova ma-
neira de administrar o processo de ino-
vação. A cada mês, oito gerentes reuni-
dos no auditório da fábrica julgam cerca
de 40 sugestões submetidas por executi-
vos e funcionários. EXAME assistiu a
uma dessas sessões. É ali que aproxi-
madamente 80% de idéias supostamen-
te equivocadas são eliminadas. "Reduzir
a margem de erro é vital para uma em-
presa média, como a Nutrimental", diz
Guilherme Meister, gerente de marketing
estratégico. A reunião flui com grande
velocidade. Cada idéia não ultrapassa 10
minutos de discussão. A empresa deve

produzir cookies salgados? Vale a pe-
na mudar o tamanho de uma em-

balagem para atender a uma
encomenda internacio-
nal? Por meio de notas,
os "jurados" se guiam
por critérios, como ade-
quação ao mercado e fa-
turamento mínimo para

que um novo item seja lan-
çado. As equipes responsáveis

por novos produtos que saírem do
papel e chegarem ao mercado rece-

berão da companhia 5% dos resultados
no primeiro ano de comercialização.

Num estudo feito pela pesquisadora
Silvana Pereira de Aguiar, professora da
Fundação Getulio Vargas de São Paulo,
foram identificados 18 fatores comuns às
empresas inovadoras. Talvez o mais po-
deroso e decisivo deles seja o que ela ba-
tizou de "mecanismo antiinércia" — um
sistema de trabalho capaz de combater o
mal da mesmice burocrática, cada vez
mais comum no mundo dos negócios.
Apesar das peculiaridades de cada uma
das empresas que figuram nesta reporta-
gem, uma coisa é certa: todas consegui-
ram mobilizar seus times e romper com
a barreira da imobilidade, que, com o tem-
po, leva uma empresa à obsolescência.
Para elas, a inovação é muito mais que
um termo da moda. Suas idéias se trans-
formaram em dinheiro.  
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