
Inovação: melhore suas chances

Para que a inovação emplaque é preciso
monitorar parceiros e potenciais usuários
com a mesma atenção dedicada ao próprio
processo de desenvolvimento.
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essa altura, a televisão de alta definição deveria ser um estrondo.
Philips, Sony e Thompson investiram bilhões para criar aparelhos de
HDTV com qualidade de imagem espetacular. Do ponto de vista tec-
nológico, conseguiram: fabricantes de televisores estão prontos para aten-

der o mercado de massa desde o início da década de 1990. Só que o nicho não avança
— não por deficiência dos aparelhos, mas porque elementos essenciais como equipa-
mentos de produção de programas, tecnologias de compressão do sinal e padrões de
transmissão não foram criados ou adotados a tempo. É como se os fabricantes de tele-
visores estivessem tentando vender uma Ferrari num mundo sem gasolina ou estradas
— seu feito de engenharia é admirável, mas não gera valor para o consumidor. Hoje,
passada mais de uma década, a infra-estrutura de apoio à HDTV finalmente está para
ser implantada. Mas, enquanto os pioneiros da produção de aparelhos aguardavam,
todo o ambiente mudou. Surgiram novos formatos, novas rivais. Uma inovação des-
crita lá atrás como a maior oportunidade no mercado desde o advento da TV em cores
hoje tem de competir pela atenção do público num mercado congestionado.

A história da HDTV é um símbolo do potencial e dos riscos de um ecossistema
de inovação — o esquema de colaboração através do qual várias empresas aliam
produtos e serviços para formar uma solução coesa para o cliente. Viabilizado por
tecnologias da informação que reduziram drasticamente os custos dessa
coordenação, o ecossistema de inovação é hoje um elemento central de
estratégias de crescimento de empresas em vários setores. Embora os grandes
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exemplos venham do mundo da alta tecnologia (Intel,
Nokia, SAP, Cisco), a estratégia do ecossistema está sendo
utilizada em setores variados como impressão comercial,
serviços financeiros, materiais básicos e logística.

Quando funciona, um ecossistema permite à empresa
criar, conjuntamente, um valor que sozinha jamais
criaria. Os benefícios do sistema — ora chamado de
liderança de plataforma, estratégia de keystone, inovação
aberta, rede de valor, organização hiperlincada — são
reais e bem difundidos.

Para muitas empresas, porém, a tentativa de inovar
num ecossistema foi infrutífera e onerosa. É que, além
de oportunidades, o ecossistema de inovação traz novos
riscos, como um grau de dependência capaz de des-
carrilar brutalmente o esforço da empresa. Uma firma
pode gerar inovações geniais, satisfazer e até superar a
expectativa da clientela e desbancar as rivais — e ainda

medidos. Quando as expectativas do projeto são
fundadas em dados pouco confiáveis, sucesso e fracasso
parecem cada vez mais aleatórios, apesar de todo o
empenho dos gestores do projeto. Expectativas ruins
solapam, portanto, a boa execução.

Um erro típico de gestores é planejar todo o ecos-
sistema, definir a posição da empresa nele e agir de
modo afobado para criar e defender seu papel em levar
um produto ou serviço integrado ao cliente final. Ao
definir a estratégia com essa meta em mente, o gestor
tende a dar pouca atenção ao processo e à ordem
segundo os quais o ecossistema vai se formar com o
tempo. O segredo do sucesso em ecossistemas é criar
uma estratégia que compute explicitamente atrasos e
problemas inerentes a uma rede colaborativa.

O sucesso da estratégia de crescimento da empresa
depende de uma boa avaliação dos riscos do ecos-

Quando funciona, um ecossistema permite a empresas
criarem juntas um valor que, sozinhas, jamais criariam.

assim pode não surgir um mercado. É que isso não
depende só do desempenho da empresa, mas do
desempenho de seus parceiros.

Depender dos outros para o próprio sucesso tem sérias
implicações estratégicas. Quase sempre há influência no
timing, pois chegar ao mercado antes da concorrência só
compensa se seus parceiros estiverem prontos para chegar
junto. A alocação de recursos é outra consideração
estratégica. Se houver gargalos sérios fora da empresa,
alocar recursos externamente — ou seja, para parceiros —
pode ser mais eficaz do que usá-los internamente, no
próprio projeto. A conseqüência mais importante para a
estratégia, porém, é que a avaliação de riscos muda
radicalmente. Processos de due diligence adotados pela
maioria das empresas servem para avaliar oportunidades
de geração de valor pela empresa, sozinha. Já quando o
valor é gerado num ecossistema, cumprir os requisitos
tradicionais é necessário, mas não suficiente, para o sucesso.

Sem uma abordagem sistemática à análise dos riscos
no ecossistema, o processo de due diligence fica
incompleto. É um problema, pois tal processo é crucial
para definir expectativas para a nova iniciativa. Ou seja,
é o parâmetro à luz do qual os resultados serão
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sistema. Como, então, avaliar tais riscos de modo
estruturado, sistemático? O primeiro passo é especificar
as distintas categorias de risco apresentadas pelo
ecossistema e buscar entender qual é sua relação com os
mercados visados. Um ecossistema de inovação se
caracteriza por três tipos de risco fundamentais: riscos
de iniciativa (incertezas típicas da gestão de um
projeto), riscos de interdependência (incertezas ligadas à
coordenação com inovadores complementares) e riscos
de integração (incertezas apresentadas pelo processo de
adoção em toda a cadeia de valor). O grau desses riscos
está intimamente ligado ao mercado no qual a empresa
espera lançar a inovação (veja detalhes sobre os três
tipos de risco e a interação entre eles no quadro
"Criação da estratégia de ecossistema").

Avaliação de riscos de iniciativa:
seu projeto cumpre os requisitos?

desafio de concluir um projeto no prazo e segundo
as especificações é conhecido de gestores, seja a ino-
vação de um chip de RFID, um cereal matinal ou

um serviço financeiro. Para avaliar os riscos da iniciativa é
preciso definir a viabilidade do produto, o provável benefi-
cio ao cliente, a concorrência relevante, a adequação da
cadeia de suprimento e a qualidade da equipe do projeto.
É vasta a literatura sobre o modo de abordar esse desafio, e
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não tentarei sintetizar aqui tais idéias. Meu foco será ex-
plicar de que modo a inovação num ecossistema afeta a ten-
tativa da empresa de administrar esses riscos (é importante
observar que será preciso decidir que riscos de iniciativa a
empresa assumirá internamente e quais seria melhor
atribuir a um parceiro; não há uma fórmula para definir
que riscos devem ser assumidos pela própria empresa).

Avaliação de riscos de interdependência:
que projetos devem dar certo para que
o seu vingue?

e a inovação é parte de uma solução maior, também
em desenvolvimento, seu sucesso depende não só
de ser concluída com êxito, mas da conclusão e do

lançamento satisfatórios dos outros componentes do sis-
tema. Peguemos a expectativa em relação às redes sem fio
de terceira geração. No fim da década de 1990, operadoras
de celular investiram bilhões de dólares em licenças para
operar uma faixa do espectro com a expectativa de tirar, já
em 2003, uma bela receita da prestação de serviços como

vídeo em tempo real e conteúdo ajustado à localização do
usuário. Ao avaliarem os riscos, as operadoras tentaram, so-
bretudo, descobrir se nomes como Nokia e Ericsson se-
riam capazes de superar o considerável risco da iniciativa
de lançar aparelhos e estações-base 3G.

Para que o vídeo em tempo real tivesse sucesso no mer-
cado, porém, uma série de outros atores do ecossistema
teria de lançar suas inovações, independentemente dos
desafios enfrentados pelos fabricantes de aparelhos. Era
preciso, por exemplo, um novo software para ajustar o
fluxo de imagens ao formato distinto da tela do celular.
Era preciso, ainda, um software de roteamento para inte-
ragir com sistemas de CRM e cobrança das operadoras.
Era preciso soluções de gestão de direitos digitais para
combater a pirataria do conteúdo. Em outras palavras, en-
tregar os aparelhos 3G dentro dos prazos era necessário,
mas não suficiente, para que a solução chegasse ao mer-
cado dentro do prazo.

Riscos de interdependência estão ligados à probabili-
dade conjunta de que cada parceiro consiga honrar seus
compromissos dentro do cronograma estipulado.
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Mapa do ecossistema

A melhor maneira de descobrir se definiu expectativas realistas
para a estratégia de inovação é traçando o mapa do ecossiste-
ma de inovação. Os passos seguintes podem ajudá-lo a revelar
em que pontos a demora em levar a inovação ao mercado
pode interferirem seu sucesso.

1. Identifique todos os intermediários que devem adotar
a inovação para que ela chegue ao cliente final.

2. Identifique todos os complementos (outras inovações
necessárias a sua inovação) exigidos para que sua
empresa e cada um dos intermediários levem
o produto ao cliente final.

3. Estime atrasos causados pela interdependência em
relação a parceiros complementares (que acrescen-
tam à sua inovação as inovações deles próprios).

4. Estime atrasos causados pelo processo de adoção e
pelo tempo que cada intermediário leva para inte-
grar a solução em decisões, ciclo de projeto,
produtos etc. (tempo de processamento).

5. Estime atrasos causados pela interdependência de
intermediários em relação aos próprios parceiros e
obstáculos da integração que esses intermediários
enfrentam em termos de demora na adoção e
processamento.

6.Com base nessas estimativas, calcule o tempo que a
inovação levará para chegar ao mercado.

7. Identificadas as demoras (riscos de interdependência
e de integração), reavalie as expectativas iniciais de
desempenho e a estratégia de inovação. Se as expec-
tativas do início do processo já não parecem realistas
à luz dos riscos, considere suas opções para reduzir
tal disparidade (mude, por exemplo, expectativas,
mercados, parceiros ou estratégia).

Quanto mais depender de outros produtos e serviços,
menos controle a inovação terá sobre o próprio sucesso.

Como avaliar a probabilidade de sucesso? O tradicio-
nal processo de due diligence — consultar gestores, veri-
ficar situação com fornecedores, examinar precedentes
históricos — gera alguma confiança sobre a conclusão
satisfatória do projeto (dentro de prazos e especifi-
cações). Exercícios similares podem, e devem, ser reali-
zados com os principais parceiros.

O resultado pode ser surpreendente. Suponhamos que
quatro fornecedores se reúnam para discutir as vantagens
de uma possível colaboração. Todos se comprometem a alo-
car seus melhores recursos as respectivas iniciativas, e todos
acreditam que a probabilidade de finalizar sua parte da so-
lução no prazo de um ano é bem alta, de 90%. Suponhamos
que essas estimativas estejam corretas. Que confiança os
quatro devem depositar na iniciativa conjunta?

Infelizmente, a natureza da probabilidade dita que a
real probabilidade de que algo ocorra é igual ao produ-
to (e não à média) das probabilidades subjacentes.
Enquanto cada fornecedor tem nove chances em dez de
se sair bem, a probabilidade de que todos tenham suces-
so ao final de um ano é consideravelmente menor.
Nesse caso, é de 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 — ou seja, 66%.

Pense nas reuniões de análise de projetos de que já
participou. Quantas vezes um ambiente repleto de
gente confiante reconhece o verdadeiro grau de fragili-
dade da iniciativa conjunta a sua frente?

E se um dos quatro gerentes for responsável por uma
iniciativa particularmente difícil do projeto, de modo que
sua probabilidade de sucesso seja de apenas 20%? Com
um único elo fraco entre os quatro, a probabilidade con-
junta despenca para 15%: 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,2. Estes nú-
meros servem para ilustrar a tese. É lógico que, na vida
real, não temos acesso a dados tão específicos. Podemos,
no entanto, usar um sistema simples de avaliação de risco
— escala de 1 a 7, ou de risco alto/médio/baixo — para
todo o sistema e aplicar a mesma lógica. Em situações nas
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quais é mais difícil ou caro definir o grau de risco esse
exercício ajudará a identificar quais os componentes do
risco que vale a pena explorar em profundidade.

Consideremos agora o projeto. É ruim a probabilida-
de de 15%? Não! Não há probabilidade ruim. O que há
são expectativas erradas. Lembremos de que o setor de
capital de risco trabalha com uma expectativa de 10% —
ou seja, espera que nove em cada dez investimentos
dêem prejuízo. É aceitável trabalhar com 15% de chance,
desde que a empresa esteja ciente da real probabilidade
de sucesso do investimento. O problema é quando os
parceiros no desenvolvimento fazem vista grossa aos ris-
cos reais: "Minha iniciativa tem alta chance de sucesso, e
já que dois dos meus três parceiros estão bem confian-
tes, o resultado do projeto parece garantido".

Se um parceiro não honra seus compromissos, quais
são as implicações? Em geral o resultado é o atraso -
de semanas, meses ou anos. É preciso entender que não
é só o lanterninha que sofre as conseqüências, mas
todos os parceiros complementares dele. Logo, uma aná-
lise do risco de interdependência pode ajudar o gestor a
identificar atrasos involuntários e a ajustar expectativas.

O risco de interdependência tem inúmeras causas.
Um parceiro pode atrasar devido a problemas internos
de desenvolvimento, questões regulatórias, falta de in-
centivos, dificuldades financeiras, crises de liderança — e
até devido à própria dependência de terceiros. Uma dis-
cussão aprofundada de como mitigar riscos de interde-
pendência foge ao escopo deste artigo. Cada caso terá
detalhes específicos. Observe, porém, que, uma vez defi-
nida a causa do problema, a solução muitas vezes surge
espontaneamente. Se um complemento vai tardar a che-
gar no mercado ou custar muito caro, por exemplo, a
empresa pode buscar novos parceiros ou mesmo encam-
par aquela parte do negócio (como fez a Intel com pla-
cas-mãe de computador). Se uma firma complementar
não tem incentivo para produzir algo, a empresa princi-
pal pode criar um acordo exclusivo de licenciamento de

modo que esse parceiro relutante não precise se preocu-
par com a concorrência. Se a empresa depender demais
de um parceiro, pode projetar o produto com uma inter-
face flexível. E assim por diante.1

Avaliação de riscos de integração:
adotar a solução antes do cliente?

  m muitos ecossistemas, há intermediários entre a ino-
vação e o cliente final. Quanto mais alto na cadeia de 

 valor estiver a inovação, maior o número de inter-
mediários que deverão adotá-la para que atinja um volume
satisfatório de vendas. E quanto maior o número de inter-
mediários, maior a incerteza quanto ao sucesso no mercado.

Peguemos o pneu que roda mesmo furado, inovação da
Michelin. Diferentemente do pneu típico, que fica inutili-
zado se furar, o pneu da Michelin permite que o motorista
siga rodando cerca de 160 quilômetros a até 8o quilôme-
tros por hora, indicando a necessidade de reparo com uma
simples luz no painel. Quando começou a desenvolver o
produto, em 1992, a Michelin achava que a inovação ren-
deria tantos frutos quanto o lançamento do pneu radial,
50 anos antes. A empresa investiu anos e cifras espetacula-
res na criação do produto, batizado de PAX. Mas, quando
o pneu finalmente chegou ao mercado, em 1997, não
havia como comprá-lo. Já que é ligado ao sistema eletrôni-
co do veículo, o pneu só pode ser usado em carros já feitos
para utilizá-lo. E como o circuito eletrônico é projetado na
fase de concepção de um carro, a Michelin teve de esperar
até que se abrisse tal oportunidade numa montadora dis-
posta a testar o sistema (na montadora média, um carro
leva de três a quatro anos para passar da prancheta à pro-
dução comercial). Logo, ainda que o pneu tenha a sorte de
ser incluído num carro de sucesso no mercado (resultado
longe de garantido), o melhor que a Michelin pode espe-
rar é que o volume de vendas atinja um bom nível três a
quatro anos depois do lançamento do pneu (no caso, as
poucas fabricantes com quem a Michelin coordenou ciclos
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de design a princípio ofereceram o pneu como opcional
em poucos modelos). E a Michelin precisa considerar ou-
tros intermediários: oficinas mecânicas, que terão de in-
vestir em equipamentos e treinamento, e revendedoras,
que terão de entender e dar suporte ao sistema PAX. Cada
intermediário desses terá de aderir ao conceito antes que
o cliente final possa tomar uma decisão de compra. O caso
do pneu PAX ilustra os riscos de integração de ecossiste-
mas de inovação: nove anos depois de lançada, a milagro-
sa inovação da Michelin é item de série em meia dúzia de
veículos, não mais.

Lembremos de que o risco de interdependência é obti-
do com a multiplicação de probabilidades para estimar o
atraso causado por inovadores complementares. Já o risco
de integração é obtido com a soma dos ciclos de adoção

levar o produto mais depressa ao público, com recursos
substancialmente menores do que os exigidos para
mudar radicalmente os processos da própria empresa.

Atrasos de integração nascem não só nos ciclos de de-
senvolvimento, mas também nos ciclos de vendas —
tempo exigido para que atores em cada ponto da cadeia
de valor descubram o produto, resolvam testá-lo, aceitem
os resultados dos testes e, então, façam seus pedidos.
Embora administrar esses desafios de adoção seja parte
da rotina de vendas B2B, as dificuldades muitas vezes são
ignoradas na hora da definição de metas iniciais e inter-
mediárias de um projeto. Mas expectativas que não com-
putem esses atrasos estão fadadas a serem frustradas.

O analista prudente vai considerar com carinho custos e
benefícios da adoção para cada intermediário ao longo da

Se o benefício não superar o custo em cada passo da adoção,
o intermediário não passará o produto adiante na cadeia.

para a estimativa do atraso causado por intermediários.
A título de ilustração, peguemos um fabricante de

telas planas que leva oito meses para colocar em pro-
dução uma nova tela. Se o público final leva quatro
meses para tomar consciência de um novo produto
antes de comprá-lo em massa, como calcular em que
momento a empresa começará a ter receita? A expecta-
tiva de alto faturamento 12 meses (8 + 4) depois do
lançamento seria correta — mas só se a fabricante ven-
desse diretamente ao usuário final. Uma vez que forne-
ce um componente, a produtora de telas precisará
computar os seis meses que o fabricante do bem acaba-
do levará para criar o produto ao qual a tela será inte-
grada. Terá de considerar, também, os dois meses
ocupados pelos canais de distribuição para estoque do
produto e treinamento de vendedores. Um prazo de
menos de 20 meses (8 + 4 + 6 + 2) pode levar ao descum-
primento de metas (e, logo, à impressão de fracasso)

E se o fabricante de telas pudesse usar recursos adi-
cionais para reformular o processo interno e, assim, re-
duzir o tempo de desenvolvimento em heróicos 50% (de
oito para quatro meses)? Ao avaliar se este seria um
bom investimento, o fabricante deve entender que, em-
bora possa cortar pela metade o tempo de desenvolvi-
mento, o tempo total para que o produto chegue ao
mercado será reduzido em meros 20% (de 20 meses
para 16 meses). Uma série de avanços modestos na outra
ponta da cadeia (coordenar design, antecipar o marke-
ting, administrar incentivos nos canais de venda) pode

cadeia. Se o benefício não superar o custo em cada passo
da adoção, os intermediários não passarão o produto
adiante na cadeia, e o usuário final nunca terá a chance de
avaliá-lo. A análise de custo-benefício — e até as métricas
usadas na avaliação — costuma variar em cada posição ao
longo da cadeia. Já os princípios são uniformes. O custo in-
clui todos os custos — diretos (o preço cobrado) e indiretos
(custo de migração, investimento complementar exigido,
risco de que algo dê errado, e por aí vai).

É fácil subestimar custos indiretos. Uma série de em-
presas de grande porte tem, por exemplo, licenças de uso
do Microsoft Office que permitem o upgrade sem custo
adicional. Só que muitas não migraram da versão 2000
para a 2003. Nitidamente, o problema não é o preço do
software, mas os custos de transição, que exigem que cer-
tos aplicativos da empresa (macros, formulários e progra-
mas correlates), criados para a versão antiga, sejam
modificados para rodar sem falhas na nova plataforma. O
processo pode levar mais de um ano e o custo de possí-
veis erros pode superar em muito os supostos benefícios.

Riscos de integração têm inúmeras causas, que variam
conforme as circunstâncias. Aqui, porém, não há misté-
rio. Basta perguntar "onde tendem a surgir riscos de inte-
gração?" para trazer à tona muitos dos problemas críticos
— que, por sua vez, vão sugerir prováveis soluções. Por
exemplo, se os intermediários já estão avançados em seu
ciclo de design, a principal empresa pode retardar o pró-
prio desenvolvimento ou pagar custos de conversão. Se
os intermediários precisam reajustar seus processos para
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tirar proveito da inovação, a empresa pode
fazer estudos de reconfiguração no lugar deles
ou cobrar, pelo produto, um preço equivalente
a parte da redução de custos obtida. Uma estra-
tégia de mitigação que merece ser citada é a in-
tervenção do poder público. Sobretudo em
ecossistemas complexos, como no setor de
saúde, é comum a empresa buscar o governo
para tentar superar a inércia da adoção. Vários
provedores de TI, por exemplo, vêm tentando
levar o governo a exigir a digitalização de regis-
tros médicos. É a tentativa de substituir uma
modalidade de atraso (a monumental inércia
coletiva do sistema de saúde) por outra (legisla-
tiva e administrativa).

Custos — e benefícios — do atraso

m ecossistema de inovação é sedutor.
Com tantas empresas unindo forcas, é
fácil superestimar seu potencial de gera-

ção de valor. Ao mesmo tempo, é fácil subesti-
mar os desafios, pois superar muitos deles pode
parecer problema dos outros, e não seu. Ainda
que o mercado pareça ansioso pelo produto —
HDTV, celulares 3G, tecnologia de reconhecimento de es-
crita —, a demora pode fechar a janela da oportunidade
à medida que produtos alternativos, novos ou existentes,
reduzem a vantagem relativa da inovação. O motor
movido a célula combustível, por exemplo, perdeu parte
do apelo com o aprimoramento dos híbridos de gasolina
e eletricidade. Sem uma boa noção dos atrasos gerados
pelo ecossistema, a empresa pode assumir metas demasi-
ado otimistas, que acabará não alcançando.

Há, porém, um lado positivo no atraso: se estiver
muito à frente de seus parceiros no ecossistema, a em-
presa inovadora pode reduzir o ritmo para permitir que
o restante do sistema a alcance. Esse atraso voluntário
contraria o senso comum, pois correr para chegar ao
mercado é uma segunda natureza em gestores. Pode,
porém, ser o resultado lógico da avaliação sistêmica dos
riscos. A Apple Computer, com o iTunes, entrou bastan-
te tarde no varejo online de música, desbravado em me-
ados da década de 1990. Era, porém, um nicho contido
pelo atraso de complementos: sem uma solução satisfa-
tória para a gestão de direitos digitais, as grandes grava-
doras se recusavam a aceitar a distribuição online
(tornando boa parte do mercado clandestino). Na falta
dessas soluções vitais e sem a conveniência da banda
larga, o mercado de massa não surgia. A Apple não foi
genial por ser a primeira a colocar uma peça do quebra-
cabeça, mas por ser a primeira a colocar a última peça.

O quadro "Mapa do ecossistema" traz um diagrama de
um ecossistema genérico, mostrando como os riscos de in-
terdependência e de integração geram atrasos. Quem se
der ao trabalho de mapear o próprio sistema será obriga-
do a explicitar o cronograma e a ordem em que os compo-
nentes devem surgir — e verá com clareza a conseqüência
de diferentes atrasos para a estratégia de inovação.

Mercados visados e risco do ecossistema

natureza do risco que um inovador enfrentará em
seu ecossistema depende do mercado visado. Fabri-
cantes de tecnologia fotovoltaica, que converte luz

solar em eletricidade, enfrentam riscos internos e exter-
nos muito diferentes em cada mercado-alvo. A magnitude
e o caráter dos desafios de desenvolvimento, as inovações
complementares exigidas e os requisitos de adoção ao
longo da cadeia serão muito distintos se o mercado-alvo
for a geração de energia para um município (que requer
milhões de watts), energia auxiliar para residências (mi-
lhares de watts) ou energia para calculadoras de bolso
(uma fração de um watt).

Chegar a uma fórmula para equilibrar o porte da opor-
tunidade de mercado e a magnitude do risco inerente ao
ecossistema — ou seja, priorizar as opções possíveis — é a
essência da estratégia de inovação. Vejamos o caso do com-
putador com tela sensível a caneta. A grande meta, simboli-
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Uma observação
sobre o processo

Esquemas de gestão em geral, e de estratégia em par-
ticular, devem ser vistos com desconfiança. Raramente
dizem algo que já não sabemos (os componentes do
esquema descrito neste artigo, por exemplo, não são
novidade para alguém que mexa com inovação). Ao
abordar uma determinada oportunidade, em geral in-
tuímos qual a rota correta de ação, e um arcabouço
desses raramente vai mudar essa intuição. É bem o
contrário. Há quem diga, com cinismo, que a maioria
dos esquemas pode ser aplicada para fazer qualquer
decisão soar correta. E é verdade.

No meu entender, o valor da maioria dos esquemas
não está em mudar a intuição inicial do gestor, mas
em esclarecer questões surgidas quando vários gesto-
res, cada qual com seu instinto, tentam definir o me-
lhor curso de ação. Com um processo estruturado, tal
debate — que seria um choque de instintos resolvido
na base de reputação, poder e eloqüência (em geral
nessa ordem) — vira uma comparação de distintas hi-
póteses sobre a estrutura fundamental de determina-
da situação.

Um esquema desses traz elementos e relações que
constituem um idioma comum para o debate — deba-
te que tende a ser produtivo por ser específico. É possí-
vel deixar de lado áreas de consenso, focar em áreas de
divergência e analisar por que cada indivíduo acha
uma coisa. Nesse caso, ou o grupo chega a um consen-
so, ou toma uma decisão sabendo exatamente onde e
por que discorda. Em caso de divergências, o debate vai
destacar suposições cruciais às quais o gestor deve
estar especialmente atento no decorrer da empreitada.

zada pela visão por trás do PDA Newton, da Apple, era
unir a interface baseada numa caneta especial ao software
de reconhecimento da escrita; juntos, libertariam o usuário
da tirania do teclado. A Apple e parceiras investiram enor-
mes somas para tentar concretizar essa visão, que redefini-
ria a computação pessoal. Acabaram lançando um sistema
imperfeito cujas falhas técnicas geraram péssima publicida-
de e obrigaram a firma a recolher o produto do mercado

Já a Palm usou uma interface baseada na canetinha espe-
cial, mas dispensou o reconhecimento da escrita. Sua tecno-
logia pedia que o usuário usasse uma série especialmente
adaptada de símbolos, o sistema Graffiti, muito mais fácil de
ser processado corretamente pelo aparelho. Com isso, a
Palm diluiu de modo considerável a proposta de valor do

PDA original e alterou o tamanho da oportunidade. O
Newton tentara substituir o computador pessoal; a Palm
tentou apenas substituir a velha agenda de compromissos.
Ao reduzir suas ambições, a Palm aumentou radicalmente
suas chances de sucesso, embora num mercado menor.

Embora não tenha deslanchado no mercado comercial,
o pneu especial da Michelin teve sucesso no mercado
menor, mas ainda assim considerável, de defesa, onde é
usado como substituto para esteiras em veículos de trans-
porte de tropas como o Stryker, do exército americano.
Com menos intermediários, compradores mais concentra-
dos e um suposto benefício maior, o mercado militar
casou melhor com o produto, ao menos no curto prazo.

Para quase toda inovação há vários mercados-alvo.
Mapas de ecossistemas para cada um deles podem va-
riar drasticamente, mesmo quando a inovação básica é a
mesma. Uma visão global de distintos ecossistemas é
fundamental para a correta avaliação de opções e a prio-
rização de oportunidades.

Estratégia em ecossistemas

m número crescente de empresas, de alta e baixa tec-
nologia, vem depositando suas esperanças de cresci-
mento rentável em plataformas, serviços e soluções.

Muitos desses projetos só cumprirão as metas esperadas se
todos os elementos de um grupo de inovações comple-
mentares também derem certo. Administrar esse risco não
é um desafio menor. O fracasso num ecossistema às vezes é
fruto de dificuldades técnicas em inovações isoladas e, às
vezes, da dificuldade de coordenar as inovações por todo o
sistema. Muitas vezes, porém, o fracasso ocorre porque o
mercado não surge dentro do prazo necessário para susten-
tar o investimento. Quando se compete num ecossistema
de inovação, é preciso prever e computar atrasos, con-
cessões e decepções que estão, em boa medida, fora de seu
controle. É preciso formular uma estratégia que mitigue os
riscos ou, talvez, abrir mão da oportunidade.

De certo modo, essa mensagem deveria soar bastante
familiar. Desafios do ecossistema podem ser vistos como
desafios tradicionais da gestão de projetos, só que am-
pliados para além do âmbito típico da firma e abrangen-
do fatores externos. Isso posto, para elaborar uma
estratégia no ecossistema a empresa deve considerar
questões tradicionais de maneira nada convencional:

Onde competir. Quando os riscos do ecossistema são
altos, o mercado é incerto por mais que a empresa acredite
na própria inovação. Ao priorizar oportunidades de merca-
do, é cada vez mais importante avaliar não só o projeto, mas
também o sistema. Uma avaliação completa pode mostrar
que uma oportunidade com baixo risco interno e alto risco
externo é inferior a outra com perfil de risco oposto.
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Case sua estratégia de inovação ao ecossistema de inovação

Quando competir. Custos de desenvolvimento costu-
mam subir exponencialmente quando o prazo é apertado.
É algo justificado quando chegar primeiro no mercado traz
uma vantagem considerável. Mas, num ecossistema, chegar
antes de rivais diretas talvez não confira nenhuma vanta-
gem se seus parceiros complementares também não estive-
rem prontos. Uma noção correta da interdependência da
inovação e da integração na cadeia de valor pode levar a
empresa a desacelerar o ciclo de desenvolvimento e, com
isso, preservar recursos e explorar a oportunidade de atuali-
zar suas estratégias por um período mais longo de tempo.

Como competir. Atuar num ecossistema confere um
novo nível de complexidade à questão das fronteiras (de-
finir quais atividades executar em casa, quais realizar com
parceiros e quais levar ao mercado aberto). Além de ava-
liar incentivos e competências, a empresa deve considerar
também a questão da liderança do ecossistema, assumin-
do um papel ativo ou passivo na definição de rumos do
sistema. Quem dirige o ecossistema terá a chance de ajus-
tar sua evolução aos pontos fortes da empresa (o tema é
bem explorado por Marco lansiti e Roy Levien em The
Keystone Advantage e por Annabelle Gawer e Michael
Cusumano em Platform Leadership). Contudo, tentar assu-
mir o papel de líder traz riscos: talvez seja preciso fazer

Embora muitas dessas rotinas sejam eficazes, vale a
pena refletir se, e como, sua contribuição coletiva é incor-
porada ao processo inicial de definição de expectativas de
desempenho. Sem um processo claro para avaliar riscos do
ecossistema, os gestores dificilmente buscarão dados de
todo o conjunto de participantes para formular a estraté-
gia. É mais provável, e mais comum, que cada gerente, ao
enfrentar desafios no ecossistema não antecipados pela es-
tratégia original, faça ajustes táticos — ajustes habituais a
especificações do projeto, ao segmento-alvo, ao escopo da
inovação, à alocação de apoio a parceiros. Coletivamente,
isso traz mudanças involuntárias na estratégia. Um proces-
so de avaliação do risco para todo o sistema gera expectati-
vas melhores e uma estratégia mais relevante (veja o
quadro "Uma observação sobre o processo").

• • •

comum a tese de que o sucesso do gestor depende
dos resultados que apresenta. Mas o que se costuma
ignorar é que tais resultados são, em si, avaliados à

luz de expectativas. O sucesso ou o fracasso são ditados
pelos resultados em relação às expectativas. Ao refletir sobre
o insucesso do Newton, analistas disseram que o problema
não era tanto o desempenho do PDA da Apple, mas a ex-
pectativa de vendas do aparelho. A expectativa errada

A expectativa errada pode destruir valor tão
facilmente como a execução errada.

pesados investimentos de recursos, durante longos perío-
dos, para saber se a oportunidade é real e se está garanti-
do o papel de coordenador. Assumir um papel menos
ambicioso no ecossistema também exige decisões: que
candidatos à liderança seguir, com que intensidade se
comprometer, como defender seu território. Seja como
for, uma noção clara do ecossistema global e de sua dinâ-
mica é vital para a estratégia de sucesso.

Quando se trata de administrar a execução da estratégia,
o terreno em geral é mais firme, já que todo dia a empresa
enfrenta desafios na gestão de inovadores complementa-
res e intermediários do processo de adoção. Cada braço da
organização assume uma tarefa administrativa: a gestão
de cadeia de suprimento faz a coordenação com parceiros
upstream, a gestão de projetos monitora a inovação central,
o marketing B2B e B2C administra a relação com empresas
que adotam a inovação e o desenvolvimento de produtos
trabalha com inovadores complementares. Gestores nesses
papéis já têm rotinas próprias para computar novos desafios
e se ajustar a eles.

pode destruir valor tão facilmente como a execução erra-
da. Consideremos, porém, o tempo, os recursos e a energia
que sua empresa aloca à fixação de metas para projetos
em comparação com a gestão do projeto após definidas as
metas. Definir expectativas é de extraordinária importân-
cia para o sucesso de um projeto. Nunca é tarefa fácil — e
é ainda mais difícil, e crucial, no contexto de novas oportu-
nidades cujo sucesso depende do sucesso de desdobramen-
tos isolados. Se souber avaliar os riscos do ecossistema de
modo holístico e sistemático, o gerente poderá definir ex-
pectativas mais realistas, prever melhor as contingências do
ambiente e chegar a uma estratégia de inovação mais sóli-
da. Coletivamente, isso tudo levará a uma implementação
mais eficaz e a uma inovação mais rentável.

1. Agradeço a meus alunos, cuja pesquisa trouxe à luz muitos dos
exemplos usados neste artigo, e a Matthew Krepp, por seus insights
sobre estratégias de mitigação.  
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