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PROCTER & G A M B L E lançou,
em 2004, uma linha da batata Pringles
com figuras e texto — perguntinhas, cu-
riosidades, piadas — impressas em cada
batatinha. Foi um sucesso imediato. No
passado, talvez tivéssemos levado dois
anos para levar o produto ao mercado, e
teríamos arcado, sozinhos, com todo o
investimento e o risco. Mas, graças a uma
abordagem fundamentalmente nova à
inovação, conseguimos levar a Pringles
Prints da concepção ao lançamento em
menos de um ano e a uma fração do
custo típico. Veja aqui como fizemos.

Em 2002, quando buscávamos um
jeito de tornar o salgadinho mais orig-
inal e divertido, alguém sugeriu que
imprimíssemos imagens da cultura
pop na Pringles. Era uma idéia ótima.
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Mas como fazer? Uma de nossas especialistas sugeriu a apli-
cação de um jato de tinta na massa da batata, e fez um teste
com a impressora do departamento (dá para imaginar a lig-
ação dela para o pessoal que cuida dos computadores). Rap-
idamente vimos que cada batata teria de ser impressa depois
de frita, ainda úmida e quentinha. Teríamos, ainda, de pro-
duzir imagens nítidas, em várias cores, mesmo imprimindo
em milhares e milhares de batatas a cada minuto. Além
disso, criar corantes comestíveis que satisfizessem esses req-
uisitos exigiria um tremendo esforço de desenvolvimento.

Pela via tradicional, teríamos gasto o grosso do investi-
mento só para elaborar um processo viável. Uma equipe in-
terna teria buscado um fabricante de impressoras de jato de
tinta capaz de criar o processo e, então, teríamos entrado
em negociações complexas para obter o direito de usá-lo.

Em vez disso, redigimos uma sinopse tecnológica defi-
nindo o problema que queríamos solucionar e a difundi-
mos por nossa rede mundial de indivíduos e instituições
para ver se alguém teria uma solução pronta. Através da
rede européia, descobrimos uma pequena panificadora
em Bolonha, na Itália, tocada por um professor universi-
tário que também fabricava maquinário de panificação.
O sujeito tinha inventado um método para imprimir
com jato de tinta imagens comestíveis em bolos e biscoi-
tos — método que rapidamente adaptamos para resol-
ver nosso problema. Graças à inovação, a Pringles na
América do Norte registrou um crescimento de dois dí-
gitos nos dois últimos anos.

De P&D a C&D
A maioria das empresas segue aferrada ao que chamamos
de modelo de invenção — centrado em uma infra-estrutu-
ra material de P&D e na tese de que a inovação deve par-
tir primordialmente de dentro da empresa. É verdade que
todas tentam, cada vez mais, turbinar o esforço do depar-
tamento de P&D com aquisições, alianças, licenciamento
e terceirização seletiva de inovações. Estão lançando proje-
tos secretos, melhorando a colaboração entre o marketing
e a P&D, intensificando critérios de lançamento no merca-
do, fortalecendo a gestão da carteira de produtos.

Mas são mudanças incrementais, remendos em um
modelo roto. É duro dizer, mas consideremos os fatos: a
maioria das empresas maduras precisa gerar, todo ano,
um crescimento orgânico de 4% a 6%. Como fazer isso?
Para a P&G, é o equivalente a erguer, apenas nesse ano,
um negócio de US$ 4 bilhões. Num passado não muito
longínquo, quando as empresas eram menores e o mundo
menos competitivo, dava para apostar na P&D interna
para promover essa expansão. Por gerações, a P&G gerou
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a maior parte de seu espetacular crescimento inovando
na própria casa — erguendo instalações de pesquisa mun-
diais e contratando e retendo os melhores profissionais do
mundo. Deu certo quando éramos uma empresa de US$
25 bilhões; hoje, faturamos quase US$ 70 bilhões.

Em 2000, era patente que o modelo de inventar por
conta própria não seria capaz de sustentar altos níveis
de crescimento da receita. A explosão de novas tecnolo-
gias arrochava cada vez mais nossa verba de inovação. A
produtividade do braço de P&D atingira um platô e o
índice de sucesso nas inovações — parcela de novos pro-
dutos que cumpriam metas financeiros — não saía de
cerca de 35%. Pressionados por rivais ágeis, receita estag-
nada, inovações de baixo impacto e lucro aquém do pro-
jetado, perdemos mais da metade do nosso valor de
mercado — com a cotação das ações despencando de
US$ 118 para US$ 52. Era hora de acordar.

O cenário mundial de inovação mudara, mas nosso es-
quema era o mesmo desde o final da década de 1980,
quando passamos da abordagem centralizada a um mo-
delo interno de rede globalizada —o que Christopher
Bartlett e Sumantra Ghoshal chamam de modelo trans-
nacional em Gerenciando Empresas no Exterior.

Descobrimos que inovações importantes vinham sur-
gindo cada mais em firmas empreendedoras de pequeno e
médio porte. Até pessoas físicas estavam dispostas a licen-
ciar e vender sua propriedade intelectual. Laboratórios
universitários e governamentais tinham mais interesse em
forjar parcerias com empresas e estavam ávidos por mone-
tizar sua pesquisa. A internet franqueara o acesso a merca-
dos de talentos no mundo todo. E um punhado de
empresas progressistas como IBM e Eli Lilly começavam a
testar um novo conceito de inovação aberta, em uma ex-
ploração mútua de recursos de inovação (inclusive de ri-
vais), como produtos, propriedade intelectual e indivíduos.

Como ocorreu com a P&G em 2000, a produtividade da
P&D na maioria das empresas maduras e movidas a ino-
vação estacionou. Já o custo de inovar sobe mais depressa
do que o crescimento da receita (está difícil achar um presi-
dente que procure o diretor de tecnologia e diga: "Tome
aqui uma verba para a inovação"). Paralelamente, essas
empresas precisam gerar um crescimento que seu modelo
de inovação atual não consegue promover. Em 2000, ciente
de que a P&G não poderia honrar as metas de crescimento
gastando cada vez mais em P&D por um retorno cada vez
menor, o recém-nomeado presidente, A.G. Lafley, desafiou-
nos a reinventar o modelo de inovação da empresa.

Sabíamos que a maioria das melhores inovações da
P&G viera do intercâmbio de idéias entre as divisões da
empresa. E, tendo analisado o desempenho de um peque-
no número de produtos que tinham vindo de fora de nos-
sos laboratórios, sabíamos que o contato externo também
podia gerar inovações bastante rentáveis. Lafley apostou
que esse intercâmbio era a chave para o crescimento futu-
ro e estipulou a meta de adquirir, fora da empresa, 50% das
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nossas inovações. A idéia não era substituir nossos 7.500
cientistas e quadros de apoio, mas explorar melhor sua ta-
rimba. Metade dos novos produtos, disse Lafley, nasceria
em nossos laboratórios, e metade nasceria através deles.

Era, e continua sendo, uma idéia radical. Ao examinar
fontes externas de inovação, calculamos que para cada
pesquisador da P&G havia outros 200 cientistas ou en-
genheiros mundo afora tão bons quanto os nossos — um
total de 1,5 milhão de pessoas cujo talento talvez pudés-
semos usar. Mas explorar a criatividade de inventores e
outros indivíduos alheios à P&G exigiria sérias mu-
danças operacionais. Precisávamos transformar a atitude
da empresa, que resistia a tudo o que não era "inventado
na própria casa", e incutir o orgulho em coisas "encontra-
das em outro lugar". Além disso, era preciso mudar o
modo como definíamos, e percebíamos, nossa estrutura
de P&D: de 7.500 funcionários para 7.500 ma/5 1,5
milhão de gente de fora, com fronteiras permeáveis
entre todos.

Foi contra este pano de fundo
que criamos o modelo de inovação
conectar e desenvolver. Com uma
clara noção das necessidades do
consumidor, podíamos identificar
idéias promissoras no mundo todo
e aplicar a elas nossos recursos de
P&D, produção, marketing e com-
pras para criar, de modo mais ágil,
produtos melhores, mais baratos.

O modelo funciona. Hoje, mais
de 35% dos novos produtos da P&G
no mercado têm elementos nasci-
dos fora da empresa, ante cerca de
15% em 2000. E 45% das iniciativas
em nossa carteira de desenvolvi-
mento de produtos possuem ele-
mentos vitais de origem externa.
Graças ao conectar e desenvolver —
e a avanços em aspectos da ino-
vação ligados a custo, projeto e
marketing de produtos —, nossa
produtividade em P&D cresceu
quase 60%. O índice de sucesso de
inovações mais do que dobrou, en-
quanto o custo da inovação caiu. O
investimento em P&D como parce-
la da receita caiu de 4,8% em 2000
para 3,4% hoje. E, nos últimos dois
anos, lançamos mais de cem produ-
tos novos em que algum aspecto da
execução ocorreu fora da empresa.
Cinco anos depois do colapso na
bolsa, em 2000, a cotação das ações
da P&G dobrou e temos uma car-
teira de 22 marcas bilionárias.

Segundo recente pesquisa do grupo Conference Board
com presidentes executivos e de conselho, a maior preocu-
pação do executivo é o "crescimento sustentado e constante
da receita". Embora todo executivo entenda a importância
da inovação para o crescimento, quantos já reformularam
sua abordagem básica à inovação? Até que perceba que o
cenário da inovação mudou e admita que seu modelo atual
é insustentável, a maioria das empresas será incapaz de pro-
mover a expansão da receita de que tanto necessita.

Onde atuar
Quem ouve falar no conectar e desenvolver logo pensa
que é o mesmo que terceirizar a inovação — contratar
gente de fora para criar novidades para a P&G. Mas não
é. Em geral, a estratégia de terceirização apenas transfe-
re o trabalho para fornecedores de custo inferior. Já com
o conectar e desenvolver buscamos boas idéias e as tra-
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A maioria das empresas segue aterrada a uma
infra-estrutura material de P&D e à tese de que a

inovação deve ocorrer sobretudo dentro da empresa.

zemos para dentro da empresa de modo a acentuar e ca-
pitalizar recursos internos.

Para tanto, dialogamos com organizações e indivíduos
no mundo todo, sistematicamente buscando tecnologias,
pacotes e produtos consagrados que possamos aprimorar,
produzir em maior escala e comercializar, sozinhos ou em
parceria com outras empresas. Entre os produtos de
maior sucesso lançados através do conectar e desenvolver
estão Olay Regenerist, Swiffer Duster e Crest SpinBrush.

Para que o conectar e desenvolver funcionasse, perce-
bemos que era crucial definir exatamente o que estáva-
mos buscando, ou onde iríamos atuar. Se tivéssemos
partido sem metas definidas, teríamos encontrado um
sem-fim de idéias, mas talvez nenhuma útil para nós.
Por isso estabelecemos desde o início que buscaríamos
idéias que já tivessem certo sucesso; precisávamos ver,
no mínimo, produtos, protótipos ou tecnologias operan-
tes — e (no caso de produtos) provas do interesse do
consumidor. E buscaríamos idéias e produtos que se be-
neficiassem especificamente da aplicação de tecnologia,
marketing, distribuição ou outros recursos da P&G.

Em seguida definimos em que áreas iríamos buscar essas
idéias. É bem possível que os produtos mais famosos da
P&G sejam os de higiene pessoal e limpeza doméstica —
marcas como Crest, Charmin, Pampers, Tide e Downy. Mas
temos mais de 300 marcas que, além de higiene e limpeza,
englobam salgadinhos e bebidas, ração de animais, medica-
mentos, fragrâncias, cosméticos e várias outras categorias. E
gastamos quase US$ 2 bilhões por ano em P&D em 150
áreas da ciência, inclusive materiais, biotecnologia, geração
de imagens, nutrição, medicina veterinária e robótica.

Para focar a busca de idéias, concentramos a sonda-
gem em três aspectos:

Dez maiores necessidades do público. Todo ano per-
guntamos a nossas divisões que necessidades do público
gerariam crescimento se atendidas. Pode parecer uma
pergunta óbvia, mas, na maioria das empresas, o labora-
tório se dedica a problemas que julga interessante, e
não àqueles que talvez ajudem a marca a crescer. Desse
processo sai uma lista das dez maiores necessidades de
cada divisão de negócios e uma lista geral para a P&G —
que inclui, por exemplo, necessidades como "reduzir
rugas, melhorar textura e tonalidade da pele", "melhorar
a impermeabilidade de pisos e a restauração de superfí-
cies", "criar artigos de papel mais macios com menos resí-

duos e maior resistência quando molhados" e "prevenir
ou reduzir a gravidade e a duração de sintomas da gripe".

Essas listas de necessidades são então convertidas em
problemas técnicos a serem solucionados — problemas
em geral sintetizados em documentos como aquele que
distribuímos para encontrar um processo para imprimir
a Pringles Prints. Tomando outro exemplo, uma necessi-
dade primordial na lavanderia é de produtos que lim-
pem bem com água fria. Logo, na busca de inovações
relevantes, estamos atrás de soluções químicas e biotec-
nológicas que permitam a um produto funcionar bem a
baixas temperaturas. A resposta talvez esteja em um la-
boratório que estuda reações enzimáticas em micróbios
que vivem sob o gelo das calotas polares. Bastaria en-
contrarmos esse laboratório.

Adjacências. Também identificamos adjacências —
ou seja, novos produtos ou conceitos que possam nos
ajudar a tirar proveito do capital existente da marca.
Podemos, por exemplo, indagar que artigos de higiene
do bebê — toalhinhas umedecidas, trocadores de fraldas
— são adjacentes às fraldas descartáveis Pampers e,
então, buscar produtos emergentes inovadores ou tecno-
logias relevantes nessas categorias. Ao visar as adjacên-
cias da higiene oral, expandimos a marca Crest, que hoje
inclui, além do creme dental, tiras branqueadoras, esco-
vas de dente elétricas e fio dental.

Jogos de tabuleiro tecnológicos. Por último, em cer-
tas áreas usamos algo que chamamos de jogos de tabu-
leiro tecnológicos para avaliar de que modo a aquisição
de tecnologia em uma área poderia afetar produtos em
outras categorias. Em termos conceituais, usar uma ferra-
menta de planejamento dessas é como jogar uma parti-
da de xadrez em vários níveis. Com ela, exploramos
questões como "Que tecnologia devemos fortalecer?"
"Que tecnologia devemos adquirir para competir mel-
hor?" e "Quais de nossas tecnologias devemos licenciar,
vender ou desenvolver mais em parceria com alguém?"
As respostas geram um painel de grandes alvos para nos-
sas investidas de busca de inovação e, tão importante
quanto, informam onde não deveríamos estar buscando.

Como atuar em rede
Nossas redes globais são a plataforma para atividades
que, juntas, constituem a estratégia do conectar e desen-
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volver. Mas, em si, uma rede não traz mais vantagem
competitiva do que o sistema telefônico. O segredo está
na montagem e no uso da rede.

Dentro das fronteiras ditadas por listas de necessida-
des, mapas de adjacências e jogos de tabuleiro tecnoló-
gicos, nenhuma fonte de idéias é excluída. Exploramos
redes fechadas e redes abertas de indivíduos e organi-
zações disponíveis para qualquer empresa. Através
delas, buscamos idéias em laboratórios públicos e priva-
dos, instituições acadêmicas, centros de pesquisa; reco-
rremos a fornecedores, varejistas, concorrentes,
parceiros comerciais e de desenvolvimento, firmas de ca-
pital de risco e empreendedores isolados.

Eis algumas das principais redes por nós usadas na busca
de novas idéias. Não é uma lista exaustiva, mas um instantâ-
neo dos recursos de rede que consideramos mais úteis.

Redes proprietárias. Usamos diversas redes fechadas
e montadas especificamente para facilitar as atividades
do conectar e desenvolver. Eis duas das maiores:

Empreendedores tecnológicos. Boa parte da operação e
do ímpeto do conectar e desenvolver depende de nossa
rede de 70 empreendedores tecnológicos radicados
mundo afora. Esse pessoal sênior da P&G lidera a elabo-
ração das listas de necessidades, cria mapas de adjacência
e jogos de tabuleiro tecnológicos, além de redigir as si-
nopses que definem problemas que tentamos resolver.
Faz contatos externos — reunindo-se, digamos, com pes-
quisadores de universidades e do setor, e formando redes
de fornecedores. Além disso, promove tais contatos junto
às instâncias decisórias das divisões de negócios da P&G.

Esse pessoal vasculha intensamente a literatura científi-
ca, bancos de patentes e outras fontes de dados e faz, ainda,
uma prospecção física de idéias — conferindo prateleiras
de uma loja em Roma, digamos, ou feiras de produtos e de
tecnologia. Embora seja eficaz e necessário empreender
uma busca eletrônica de idéias, isso não basta. Foi um em-
preendedor tecnológico quem, ao visitar um mercado no
Japão, descobriu o que depois viraria o removedor de man-
chas Mr. Clean Magic Eraser — que, sem isso, não teria sido
descoberto (veja o quadro "Conexão Osaka").

Os empreendedores tecnológicos estão instalados em
seis núcleos do conectar e desenvolver — na China,
índia, Japão, Europa Ocidental, América Latina e
Estados Unidos. Cada núcleo é voltado a buscar produ-
tos e tecnologias que, de certa forma, sejam a especiali-
dade da região. O da China, por exemplo, busca
sobretudo novos materiais de alta qualidade e inovações
de custo (produtos que explorem a capacidade singular
da China de produzir a baixo custo). O núcleo da índia
busca o talento científico local para resolver problemas
— em nossos processos fabris, por exemplo —usando
ferramentas como modelos de computador.

Até agora, nossos empreendedores tecnológicos já
acharam mais de 10 mil produtos, idéias de produtos e
tecnologias promissoras. Cada descoberta dessas passou

por uma avaliação formal, como descreveremos depois.
Fornecedores. Juntos, nossos 15 principais fornecedores

têm uma equipe de P&D estimada em 50 mil pessoas.
Ao investir no conectar e desenvolver, não tardamos a
notar que representavam uma imensa fonte potencial
de inovação. Criamos, então, uma plataforma segura de
TI para partilhar a sinopse de problemas com nossos
fornecedores. Se estamos tentando descobrir como pro-
longar a duração do perfume do sabão em pó depois de
a roupa já seca, um de nossos fornecedores de produtos
químicos talvez tenha a solução (um fornecedor, natu-
ralmente, não vê as respostas dos outros). Desde que
criamos essa rede, tivemos um aumento de 30% em pro-
jetos de inovação que reúnem pesquisadores da P&G e
de fornecedores. Em certos casos, o pessoal do fornece-
dor trabalha em nossos laboratórios; em outros, somos
nós quem trabalhamos nos dele — é o que chamamos
"co-criação", uma colaboração que vai bem além do típi-
co desenvolvimento conjunto.

Também fazemos reuniões de cúpula com fornecedo-
res para que nossos dirigentes interajam com os deles.
Tais reuniões, e o esquema de parceria na investigação,
melhoram as relações, aumentam o fluxo de idéias e
ajudam uma empresa a entender melhor a capacitação
da outra. E tudo isso nos ajuda a inovar.

No comando do conectar
e desenvolver
A estratégia de conectar e desenvolver exige que um

alto executivo tenha responsabilidade diária por

metas, operações e desempenho. Na P&G, essa

função é exercida pelo vice-presidente de inovação e

conhecimento. Os líderes do conectar e desenvolver

em cada divisão da P&C têm relação indireta de su-

bordinação com o VP. Já os gerentes de redes vir-

tuais de P&D (NineSigma, rede de fornecedores), o

empreendedor tecnológico e a rede núcleo, o depar-

tamento de recursos jurídicos do programa e o

braço de treinamento têm, todos, relação direta de

subordinação.

O VP.supervisiona o desenvolvimento de redes e

novos programas, controla um orçamento geral e

monitora a produtividade de redes e atividades. Isso

inclui acompanhar o desempenho de mercados de

talentos como o NineSigma e o InnoCentive, bem

como medir a produtividade do conectar e desen-

volver por região — avaliando, por exemplo, custos

e resultados (à luz de produtos no mercado) de nú-

cleos no exterior. Dados de produtividade de todo o

programa são informados anualmente.
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Redes abertas. Essas redes são um complemento a
nossas redes proprietárias. As quatro abaixo são recursos
particularmente frutíferos do conectar e desenvolver.

NineSigma. A P&G ajudou a criar a NineSigma, uma
de várias firmas a fazer a ponte entre empresas com pro-
blemas de ciência e tecnologia e firmas, universidades, go-
vernos, laboratórios privados e consultores capazes de
sugerir soluções. Digamos que haja um problema técnico
a resolver — para a P&G, já dissemos que um deles é a la-
vagem em água fria. A NineSigma cria uma sinopse tec-
nológica que descreve o problema e a distribui para a
rede de milhares de possíveis fornecedores de soluções no
mundo todo. Qualquer criador de soluções pode apresen-
tar uma proposta não-confidencial à NineSigma, que a re-
transmite à empresa contratante. Se a empresa gostar da
proposta, a NineSigma conecta a empresa e o autor da so-
lução, e o projeto prossegue a partir dali. Já enviamos si-
nopses tecnológicas a mais de 700 mil pessoas através da
NineSigma e, com isso, concluímos mais de cem projetos,
45% dos quais deram ensejo a maior colaboração.

InnoCentive. Criada pela Eli Lilly, a InnoCentive é pa-
recida com a NineSigma — mas, em vez de conectar
empresas e terceiros para resolver problemas amplos e
multidisciplinares, a InnoCentive intermedeia soluções
para problemas científicos mais específicos. Podemos,
por exemplo, ter uma reação química industrial que
ocorre em cinco etapas e queremos saber se é possível
reduzir o total para três. Lançamos a questão aos 75 mil
cientistas na InnoCentive para ver se alguém sugere
algo interessante. Já tivemos problemas solucionados
por um pós-graduando na Espanha, um químico na
índia, um consultor químico independente nos EUA e
um agroquímico na Itália. Cerca de um terço dos proble-
mas que lançamos na InnoCentive foram solucionados.

YourEncore. Em 2003, lançamos as bases de um negó-
cio chamado YourEncore. Hoje operado de modo inde-
pendente, conecta cerca de 800 cientistas e engenheiros
aposentados de 150 empresas — gente tarimbadíssima —
com firmas interessadas. Com o YourEncore, a empresa
pode lançar mão de indivíduos de outras organizações e
setores com alta experiência e novos jeitos de pensar.

No YourEncore é possível contratar para uma tarefa
específica, de curto prazo, um aposentado de experiên-
cia relevante (a remuneração é baseada no salário que a
pessoa tinha na ativa, corrigido pela inflação). A P&G
poderia, por exemplo, buscar um ex-engenheiro da
Boeing com tarimba no desenho virtual de aeronaves
para criar protótipos virtuais de produtos e projetos de
manufatura na P&G, muito embora nossa área nada
tenha a ver com aviação. O que torna esse modelo tão
bom é que o cliente pode, com baixo custo e pouco
risco, testar abordagens interdisciplinares à solução de
problemas. Em dado momento, pode haver 20 aposenta-
dos do YourEncore envolvidos em problemas da P&G.

Yet2.com. Seis anos atrás, a P&G juntou-se a outras

empresas do Fortune 100 para investir na Yet2.com, bolsa
online de propriedade intelectual. Diferentemente da
NineSigma e da InnoCentive, cujo foco é ajudar empre-
sas a achar soluções para problemas tecnológicos, a
Yet2.com intermedeia a transferência de tecnologia
para dentro e fora de empresas, universidades e labora-
tórios públicos. A Yet2.com ajuda o cliente a redigir si-
nopses da tecnologia sendo buscada ou oferecida para
licenciamento ou compra e distribui a sinopse por uma
rede global de empresas, laboratórios e instituições.
Membros da rede interessados nas sinopses divulgadas
procuram a Yet2.com e pedem para serem apresentados
ao cliente. Isso feito, as partes negociam diretamente
entre si. Graças à Yet2.com, a P&G licenciou uma tecno-
logia sua de baixo custo, a microagulha, para uma em-
presa especializada em administração de medicamentos.
E, graças a essa relação, já obtivemos tecnologias úteis
para alguns de nossos principais negócios.

Quando atuar
Depois que produtos e idéias são identificados por nos-
sas redes mundo afora, é preciso avaliá-los internamen-
te. Todos os métodos de avaliação são movidos por uma
noção básica daquilo que buscamos, que permeia toda a
organização. A descrição de todos os processos que usa-
mos para avaliar idéias externas vai além do escopo
desse artigo. Mas, para ilustrar uma abordagem comum,
vejamos como avaliaríamos um produto novo descober-
to por um empreendedor tecnológico.

Ao visitar laboratórios, checar patentes ou pegar um
produto na prateleira, nossos empreendedores tecnoló-
gicos estão fazendo uma triagem inicial em tempo
real: que produtos, tecnologias ou idéias satisfazem os
critérios da P&G para atuar em um mercado? Digamos
que um empreendedor ache em uma loja um produto
promissor que passe nesse primeiro teste. O passo se-
guinte será cadastrar o produto online em nosso "catá-
logo heureca", usando um modelo que ajuda a
organizar dados do artigo. Qual o produto? Como ele
satisfaz as necessidades da P&G? A patente está dispo-
nível? Quais as vendas atualmente? Descrições e ima-
gens do catálogo são distribuídas a gerentes gerais,
gerentes de marcas, equipes de P&D e outros funcio-
nários da empresa no mundo todo, segundo seus inte-
resses, para avaliação.

Nesse ínterim, o empreendedor tecnológico pode se
empenhar em promover o produto junto a gerentes de
linhas relevantes de negócios. Se um artigo atrai a atenção
da diretora da divisão de higiene do bebê, digamos, ela vai
avaliar se ele está alinhado com as metas da área e sujeitá-
lo a uma bateria de questões práticas — se a P&G tem a
infra-estrutura técnica para desenvolver o produto, por
exemplo — para tentar identificar entraves ao desenvolvi-
mento. A executiva também vai calcular o potencial de ne-
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gócios do produto. Se o item seguir promissor, pode ser
testado por consumidores — e, se a resposta for positiva,
pode passar a nossa carteira de desenvolvimento de pro-
dutos. Nesse ponto, acionamos o grupo de desenvolvimen-
to de negócios externos para entrar em contato com o
fabricante do artigo e negociar o licenciamento, a colabo-
ração ou outro acordo qualquer (esse grupo também é res-
ponsável por licenciar a propriedade intelectual da P&G a
terceiros; em geral, os pactos mais rentáveis são aqueles
em que há um licenciamento mútuo). Nessa altura, o pro-
duto descoberto fora da empresa entrou em uma rota de
desenvolvimento parecida em muitos sentidos com a de
qualquer produto criado internamente.

O processo é, naturalmente, mais complexo e rigoroso
do que o sugerido por esse esboço grosseiro. No final, de
cada cem idéias descobertas lá fora, apenas uma chega
ao mercado.

Promova a cultura
A busca de idéias lá fora, por mais intensa que seja, não
vai compensar se dentro da organização não houver apoio
ao programa. Quando entra na rota de desenvolvimento, a
idéia deve contar com os esforços do pessoal de P&D, ma-
nufatura, pesquisa de mercado, marketing e outros. Mas,
como todos sabem, até recentemente a P&G era muito
centralizada e voltada ao próprio umbigo. Para que o co-
nectar e desenvolver desse certo, tivemos de promover
uma mudança na cultura interna e criar, ao mesmo
tempo, sistemas para estabelecer contatos — o que envol-
veu não só abrir as portas da empresa a idéias externas,
mas também promover a troca interna de idéias.

Na hora de desenvolver produtos, dizemos ao pessoal
da P&D que o primeiro passo é descobrir se alguém na
empresa estaria fazendo um trabalho correlato e, depois,
verificar se uma fonte externa — um parceiro ou fornece-
dor, digamos — tem uma solução. Só se esses dois cami-
nhos não derem em nada é que devemos pensar em criar
algo do zero. De onde quer que venha a solução (de den-
tro ou de fora), se o produto final emplacar no mercado, a
recompensa para funcionários envolvidos no desenvolvi-
mento é a mesma. Aliás, na medida em que o pessoal é
reconhecido pela velocidade do desenvolvimento de pro-
dutos, nossos sistemas privilegiam inovações surgidas a
partir de idéias externas — que, como a Pringles Prints,
costumam ir mais depressa da concepção ao mercado.

Essa estrutura de recompensa tem duas grandes metas.
Uma é garantir que a melhor idéia, seja qual for sua ori-
gem, venha à tona. Outra é fazer pressão contínua sobre a
cultura, seguir combatendo a mentalidade de resistência
àquilo que é inventado lá fora. No início, o pessoal temia
que o conectar e desenvolver fosse cortar postos de traba-
lho ou que a P&G perdesse capacitação. Faz sentido, pois
quanto mais idéias vêm de fora pode-se esperar queda
equivalente na necessidade de idéias internas. Mas, com

Palavras de alerta
O desenvolvimento e a implementação do conectar e
desenvolver na Procter & Cambie levou anos. Houve
pedras no meio do caminho. Mas, grosso modo, foi um
processo metódico de aprendizado prático, de abando-
nar o que não funciona e ampliar o que funciona. Em
cinco anos, identificamos três requisitos básicos para
uma estratégia triunfante de conectar e desenvolver.

• Nunca imagine que uma idéia achada lá fora está
realmente "pronta". Sempre haverá um trabalho de de-
senvolvimento a fazer, inclusive a arriscada ampliação
da escala.

• Não subestime os recursos internos exigidos. Será
preciso um alto executivo, em tempo integral, para
tocar qualquer iniciativa de conectar e desenvolver.

• Não aja sem o aval do presidente. O conectar e
desenvolver não vai emplacar se estiver restrito à
P&D. Deve ser algo que parta do topo e permeie toda
a empresa.

nossas metas de crescimento, não há limite à necessidade
de idéias sólidas que fomentem os negócios. O conectar e
desenvolver não fechou vagas na P&D, e na verdade exi-
giu que a empresa adquirisse novas habilidades. Ainda há
bolsões internos que não abraçaram o conectar e desen-
volver, mas a tendência tem sido aceitar a abordagem, e
até defendê-la, já que seus benefícios se acumulam e as
pessoas vêem que ela reforça seu próprio trabalho.

Adaptação ou morte
Acreditamos que o conectar e desenvolver será o modelo
dominante de inovação no século 21. Para a maioria das
empresas, como já dissemos, inventar puramente por
conta própria é a rota certa para a diminuição do retorno.

Para emplacar, o conectar e desenvolver deve ser capi-
taneado por altos líderes da organização. Estará fadado
ao fracasso se for visto apenas como estratégia de P&D
ou se ficar isolado como experimento em um canto
qualquer da empresa. Como fez Lafley na P&G, o presi-
dente deve tornar prioridade e estratégia explícita da
empresa captar externamente uma certa quantidade de
inovação. No nosso caso, a meta é ousada, até radical:
50%. E estamos a caminho de atingi-la.

Não adie a criação de uma estratégia de conectar e
desenvolver, e não aborde o processo de modo gradual.
A empresa incapaz de se adaptar a esse modelo não so-
breviverá à concorrência.

Text Box
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Fonte: Harvard Business Review Brasil, v. 84, n. 3, p. 28-36, mar. 2006.




