
Se houvesse um "Top of Mind" para
produtos inovadores, o Post-lt en-
cabeçaria a lista até um tempo atrás.

Uma análise futura sobre esta primeira
década do século talvez aponte para

um novo ícone de inovação, também
colado à cabeça das pessoas: o iPod.

Não importa o ângulo analisado, o
modelo ou teoria de inovação em-
pregados, todos explicam de alguma

maneira o sucesso do Ipod como
produto inovador. O êxito comercial
do produto fala por si só: são mais de
40 milhões de unidades vendidas e
um aumento de receita de 65% para
a Apple apenas em 2006.

Um modelo de análise abrangente,

como o radar de inovação de Sawh-
ney e Wolcott propõe que as empresas
mais bem-sucedidas em termos de
inovação não são aquelas que se
destacam por criar produtos inéditos,
mas sim por inovar simultaneamente

em diversas dimensões (figura 1).

RADAR DE INOVAÇÃO



A marca Apple, por si só, já possui
um forte elo com inovação; o iPod
não é apenas um produto inovador,
mas está apoiado numa plataforma
que permite o lançamento de novos
produtos agregados; atende a
necessidade do cliente oferecendo
uma solução completa que inclui
não só o aparelho, como também a
loja de música online; já a loja, por
sua vez, é tanto um exemplo de
aproveitamento das capacidades de
rede, como uma forma diferente de
captura de valor.

No entanto, o sucesso que pode ser
explicado, tanto pelo radar como
por outros modelos de inovação,
possui um ponto fraco. Tão fraco,
de fato, que leva o produto a se
quebrar em dois ou três anos. Num
artigo do New York Times repro-
duzido no caderno Link do Estadão
em 20 de fevereiro de 2006, o jor-
nalista Joe Nocera relata a sua ex-
periência como consumidor da

Apple. Deslum-
brado com o iPod,
gastou mais de
US$ 10.000 em
e q u i p a m e n t o s
da Apple. E conti-
nuou deslumbrado,
até que seu iPod que-
brou, e ele descobriu
que o aparelho de U$
300 podia ser conser-
tado - pelo custo de
US$ 250, mais impostos.
Nocera descobriu, então,
milhares de mensagens
em fóruns online, postadas
por consumidores descon-
tentes tanto com a fra-
gilidade do produto como
com as políticas de manu-
tenção da Apple, que pode-
ria induzir à compra de novos
iPods.

Não é a obsolescência do
produto nem o tratamento dis-



pensado aos consumidores que
interessa aqui. A questão a ser dis-
cutida é: onde são descartados os

milhares de Ipods quebrados? Se
20% dos 40 milhões de Ipods ven-
didos não foram consertados, há
pelo menos 8 milhões de aparelhos
e suas respectivas baterias, sim-
plesmente, descartados no meio-
ambiente. Aliás, o ciesign do pro-
duto impede que a bateria seja tro-

cada de forma simples, mesmo se
o aparelho não estiver quebrado.

A Apple e o iPod não são o único
exemplo desta questão. A tendên-
cia chamada de computação perva-
siva - produtos eletrônicos de com-
putadores a geladeiras que possuam

pelo menos um chip - promete o
surgimento de trilhões de dispo-
sitivos inteligentes. Um microchip
de memória RAM de 32 MB precisa
de 1,7 kg de materiais para ser ma-

nufaturado - um total de 630 vezes
da massa do produto final. Além

desta necessidade intensiva de re-
cursos para sua produção, aparelhos

eletrônicos possuem uma vida no-
toriamente curta. Ou seja, cada
grama de material que entra na pro-
dução e consumo de um com-
putador termina rapidamente como
uma emissão ou um lixo sólido.
Além disso, graças a ciclos de ino-

vação, cada vez mais curtos, mui-
tos dispositivos são descartados
após poucos meses ou anos.

Ciclos mais rápidos de inovação que
levem a um maior crescimento são a
principal justificativa para estratégias
baseadas em inovação, se levarmos
em conta a literatura existente sobre

o assunto. De Porter a Mintzberg, pas-
sando por Hax e Treacy e Wieserma,
existe um pensamento unânime em
afirmar que:

Quando Mintzberg elabora um
comparativo entre diferentes mo-
delos de estratégia, destaca que em
todos eles a estratégia serve para

"dar o rumo, concentrar esforços,
definir a organização e ser a fonte
de coerência interna", com o obje-
tivo de criar uma posição diferen-
ciada de valor para a empresa em
um ambiente de forte competição,



atrair mais clientes, gerar mais
vendas, distanciar-se dos concor-

rentes, ser mais atrativo para os in-
vestidores e manter esta vantagem
competitiva por longos períodos.

Os modelos de inovação também
se justificam unicamente pelo cres-
cimento. Um estudo recente da Ac-

centure abre com o seguinte pa-
rágrafo: "Apple Computer, Google,

Samsung, Virgin Group, Nokia,
Procter&Gamble. Para estes líderes,
a equação vencedora é inatacável:

inovação é igual a crescimento".

Em Driving growth through in-

novation, obra em que o título fala
por si, Tucker justifica inovação

como o meio para a busca de recei-
ta de primeira linha e cita um estu-
do da PriceWaterhouse&Coopers:
"a proporção de novos serviços e
produtos é um indicador-chave de

sucesso corporativo tanto em
termos de melhora das receitas
como em termos de retorno para o
acionista".

Tucker afirma que, entre duas em-
presas com patamares semelhantes
de receita e crescimento, aquela
que investir sistematicamente em

inovação tenderá a ultrapassar o
crescimento da outra. Segundo ele,
cada crescimento percentual de
10% no portfólio de novos produtos
eqüivalem a 2,5% no crescimento
da receita de uma empresa. O
modelo prático que Tucker propõe

para inovação engloba cinco passos
- em que o mais importante é defi-
nir as metas de crescimento. De
acordo com ele, para ser conside-
rada uma inovação estratégica,
uma iniciativa que transforme o
negócio de uma empresa deve, em

primeiro lugar, entregar um lucro
consistente.

Gary Hamel, outro especialista em
inovação, também abre seu artigo
numa edição recente da Harvard
Business Review afirmando: "Cres-
cimento - crescimento real - de-

pende de inovação... Estude uma
empresa que entregou crescimento
consistente de receita por uma

década ou mais, ,e provavelmente
você encontrará evidência de ino-
vação de primeira linha. Simpli-
ficando, inovação é o combustível

para o crescimento."

Maior receita, maior lucro e cres-
cimento acelerado são, de fato, as
ambições que movem uma orga-
nização. A pergunta é: crescimento
a que custo? Os modelos de estratégia
e inovação são omissos neste ponto.

Provavelmente, porque se enquadram
numa perspectiva geral vigente do
sistema econômico, em que o capital
se define como a riqueza acumulada

na forma de investimentos, fábricas,
equipamentos e conhecimento.»!^



Dentro desta perspectiva, uma em-
presa que produz máquinas não po-
de se preocupar com os veículos ou

estradas que transportarão suas má-
quinas; isso é ou deveria ser
responsabilidade de alguém. Outra
que produza calçados não vai se de-
dicar a encontrar soluções para os
sapatos que as pessoas deixam de
usar; isso passa a ser responsabilidade

de outro agente. As externai idades
são tratadas como questões para
outros resolverem, afinai a empresa
precisa estar focada naquilo que é a

sua competência central.

As últimas décadas, no entanto, vi-
ram a emergência de uma nova
visão sobre valor, não limitada a
investimentos, fábricas, equi-
pamentos e conhecimento. Haw-
ken defende que uma economia

requer quatro tipos de capital:

A visão convencional de criação de
valor foi acompanhada de um corpo
de teorias econômicas baseadas na
falácia de que o capital natural e o
capital humano têm pouco valor em
relação ao produto final. Estas teorias

baseiam-se na idéia de que a
economia é neutra para o meio-
ambiente e que os avanços da
tecnologia darão conta de
equacionar a escassez de matérias-
primas. Como premissa, a idéia de
que os sistemas vivos são gratuitos,
infinitos e em perpétua renovação.

A degradação dos sistemas naturais e
as condições socioeconomicas da

população mundial, mostram, no
entanto, que a situação não é bem
essa. Dados sobre desmatamento na
Amazônia, desaparecimento de es-

pécies e poluição em níveis alar-
mantes são encontrados, diariamente,
tanto em publicações especializadas
como em jornais e revistas de massa.

Não há um estudo científico sério
sequer que negue a degradação

irreversível que os sistemas naturais
estão sofrendo em função da ati-
vidade econômica.

A empresa reduziu pela metade o
consumo necessário de água para a
produção de um litro do refrigerante
nos últimos dez anos. Mesmo assim
ainda são necessários 2,34 l de água
para produzir apenas um litro de Co-
ca-Cola, já mencionamos anterior-
mente que um chip de computador
precisa de 1,7 kg de resíduos sólidos

para a sua produção.



Esses números, que são, normal-
mente, invisíveis, no ato despren-
dido de matar a sede com um refri-
gerante ou apertar o botão SEND
do celular, podem ser traduzidos
pelo conceito de pegada eco-
lógica: "superfície total de terra

necessária para sustentar uma
determinada atividade ou um pro-
duto." Significa dizer que, se o
mundo inteiro adotar o mesmo
padrão de vida americano ou
canadense, serão necessários 4,1
outros planetas Terra para sustentar

este nível de consumo. Esta rea-
lidade é ilustrada pela metáfora de
funil proposta por Robert:

Como garantir, a partir destas con-
dições, o crescimento proposto pe-
los modelos de estratégia e ino-



importância de pessoas, para evitar
a interpretação simplista de que

estamos lidando apenas com ques-
tões ambientais. O pano de fundo
maior é uma visão sistêmica do
planeta, em que tudo liga tudo.

E se estamos falando de visão sis-
têmica, voltemos a considerar a

questão de lucro e crescimento. Lu-
cro e crescimento fazem parte da
ambição de uma organização. O

que está em questão é o custo deste
lucro e a busca de um modelo que
considere não só o lucro, mas tam-

bém as pessoas e o planeta.

Essa visão é a base para um novo tipo
de inovação: a inovação baseada em
sustentabilidade, que visa ao lucro,
mas fundamentalmente se preocupa
com o desenvolvimento sustentável.

Parece difícil inserir estas variáveis na
estratégia de crescimento? A
criatividade, combustível essencial da
inovação, costuma florescer tanto
mais quanto maiores forem as
restrições em uma dada situação.

Exemplos de empresas, produtos e

natura
BANCO REAL
ABN AMRO

serviços aderentes a essa nova visão

surgem em todo mundo.

Um dos exemplos mais emblemáticos
é a Interface, fabricante de carpetes
norte-americana. Determinada a
reduzir sua pegada ecológica e a

tornar-se totalmente sustentável até
2020, a empresa reinventou todo o
seu modelo de negócio e isso só foi
possível com um grande investimento
em inovação. Seu carpete, hoje,
possui peso de face reduzido, menor
altura da face felpuda e densidade
mais alta. É bonito, mais durável e
gasta metade da energia necessária
para a fabricação do modelo anterior.
Além disso, esse novo carpete não

precisa ser trocado completamente

quando danificado. Por ser dividido
em quadrados, pode ser reposto
apenas em trechos específicos. De
onde vem o lucro da empresa? Em
vez de concentrar-se em produtos
dedica-se a serviços de manutenção

e conservação de piso.

No Brasil, dois dos melhores exem-
plos, em indústrias diferentes, são
a Natura e o Banco Real. A Natura
considera as variáveis sociais e
ambientais em todo o seu modelo de
negócios: as matérias-primas são
obtidas respeitando-se o equilíbrio da

biodiversidade e fomentando o
desenvolvimento das comunidades
rurais. Além disso, promove o
empreendedorismo no seu modelo de



vendas. Em 2005, a empresa cresceu
29%, enquanto o crescimento médio
do setor foi de 16%.

O Banco Real acaba de ser premiado
pela International Chamber of Com-
merce em parceria com as Nações
Unidas por apoiar os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, ao
promover a integração de susten-
tabilidade nos seus negócios. Entre as

novas práticas adotadas pelo banco,
estão o uso em larga escala de papel
reciclado, o incentivo ao voluntariado
e toda uma linha de financiamentos
socioambientais, bem como uma polí-
tica de risco socioambiental, que

incluem critérios socioambientais na
concessão de crédito. O Banco Real
ainda foi pioneiro no Brasil no
desenvolvimento de um modelo de
negócios voltado para a base da
pirâmide, tornando-se o primeiro
banco privado a criar um programa
de microcrédito antes mesmo que

esta atividade fosse incentivada pelo
governo federal.

O segredo dessas empresas está em
não tratar a questão do desen-
volvimento sustentável como mais
um ponto de uma lista de tarefas
para mitigar riscos e evitar sanções.
Ambas buscaram integrar os prin-
cípios de sustentabilidade em seu
negócio do dia-a-dia, transfor-
mando limitações em oportuni-
dades. Um gerente de relacio-

namento do Banco Real, por exem-
plo, ao entrevistar um cliente, vai

além das perguntas tradicionais so-
bre a saúde financeira da empresa.
Procura entender como a empresa
se relaciona com funcionários,
fornecedores, clientes e comuni-
dade. Verifica como é a utilização
dos recursos naturais, inclusive

energia, e como trata seus resíduos.
O gerente usa, então, estas infor-
mações para desenvolver soluções

que melhorem os resultados e a
competitividade do seu cliente.

A Apple foi extremamente bem-su-
cedida na criação de um produto
que, a rigor, elimina a necessidade
de produção intensiva de CDs, já que
distribui as canções online, eli-

minando a necessidade de suporte
físico. Do ponto de vista de desen-
volvimento sustentável, seu produto
seria perfeito, não fosse a fragilidade
e a impossibilidade de conserto. Ou

seja, ela eliminou uma externalidade
do meio ambiente, mas acabou
criando outra.

O problema só pode ser contornado

com uma nova visão, que já integre
princípios de desenvolvimento sus-
tentável no design de um produto.
É muito mais fácil desmontar um

produto para a refabricação ou reu-
tilizar suas peças se ele já tiver sido
projetado com esse fim em mente.

Esta nova visão depende de mo-
delos mais conscientes para estra-

tégia e inovação. Modelos que pro-
ponham, em vez de maior receita,

melhor receita. E em vez de cres-
cimento acelerado, desenvolvi-
mento sustentável.

Text Box
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