
TRAÇAR UM CAMINHO até a van-
guarda do mercado, pelo que sugerem
os discursos e os livros dos gurus da
administração, é relativamente fácil.
"E preciso chegar às fronteiras do
conhecimento; qualquer coisa que
esteja além disso será uma inovação",
costumam dizer os consultores. Essa
fórmula, porém, não garante que a
viagem até a inovação terá um final
feliz: há aqueles que "ultrapassam os
limites do conhecimento" e encontram
um conceito claramente inovador, mas,
no fim das contas, obtêm mais prejuízos
que lucros.

Para confirmar esse aspecto escorre-
gadio do leading edge, basta pensar no
famoso provedor tecnológico Apple. A
empresa, que hoje está atrás do iPod e
do iPhone, foi responsável nas últimas
décadas por dois dos maiores fiascos da
indústria da tecnologia de informação:
o computador Lisa e o PDA Newton,
produtos sem dúvida nenhuma inovadores
que resultaram desastrosos do ponto
de vista comercial e causaram graves
perdas à Apple.

Infelizmente não existem bolas de
cristal que prevejam o sucesso ou o
fracasso de uma idéia que parece ser
genial e revolucionária, que promete
a liderança do mercado e o golpe de
morte em seus concorrentes. Diante da
impossibilidade de prever a qualidade de

seus frutos, o pensamento criativo
- a proposta inovadora, a estratégia
revolucionária - é um assunto
tratado com luvas de pelica
pelas empresas. Nenhuma
companhia fica incomodada
em descobrir um novo produto
ou serviço que gere lucros
espetaculares, mas ninguém
quer perder investimentos,
irritar seus acionistas ou criar
uma má reputação entre os con-
sumidores com uma idéia genial
de futuro incerto.

SABER PROCURAR
Para evitar medos injustificados ou
fantasias insustentáveis, o primeiro
passo é entender que as idéias geniais
criadas por uma empresa devem
possuir um potencial de
vendas bem sustentado.
"A inovação deve base-
ar-se e orientar-se em
torno do cliente; con-
centrar-se apenas em
alcançar a inovação,
muitas vezes, produz
inovações das quais o
consumidor não precisa e que, portanto,
não compra", afirma Carlos Ruiz Gon-
zález, diretor acadêmico do Instituto
Pan-Americano de Alta Dirección de
Empresa (Ipade), no México.



Quando uma empresa privilegia
suas próprias idéias e conclusões "do

que o mercado precisa", sem escutar a
voz do consumidor por intermédio de
pesquisas, grupos focais ou testes-pilo-
to, o risco de que um novo produto ou

serviço fracasse é maior. "As empresas
devem distinguir entre o modernoso e
a inovação", diz Ruiz.

Se a companhia se foca em produzir
novidades, a recompensa pode limitar-se
a "um escritório de patentes lotado de
invenções que não têm valor comercial
comprovado; não se trata de produzir

coisas novas, mas que sejam comercial-
mente viáveis", observa Raul Maciel,
fundador e diretor da Innovad, empresa
mexicana que se especializou no projeto
e na implementação de estratégias de

inovação (em produtos, processos e
modelos de negócios), que tem entre
seus clientes a cimenteira Cemex e a
indústria de bebidas Femsa.

NÚMEROS FRIOS PARA A
Um aspecto-chave é que as empresas não
devem medir com padrões particulares
um projeto que implica uma revolução
importante para elas. "É preciso criar
uma medida que corresponda a um ob-
jetivo específico: melhor relação com os
clientes, aumento das vendas, redução
de custos, etc", aponta Cuauhtémoc
Valadez, membro da Prática de Melhoria
do Desempenho do escritório mexicano
da consultoria PricewaterhouseCoopers

(PWC). Como ocorre com qualquer
outro projeto corporativo que melhore
uma organização, a "idéia revo-
lucionária", após um período de
tempo específico, deve apresentar
um número que dê lastro à sua
existência.

O que uma companhia deve
esperar, várias semanas depois
de ter implementado uma idéia?
Um sistema clássico para medir
o impacto de uma iniciativa

inovadora consiste em perguntar:
"Que percentual das vendas deste
ano provém de produtos que não

existiam há três anos?", diz Ruiz,
do Ipade. Um mecanismo que tam-

bém se aplica para os projetos internos.
Por exemplo, depois de estabelecer um
novo modelo de logística, perguntar:
"Quanto a empresa melhorou em seu
tempo de distribuição?". Os números
determinarão a viabilidade do projeto.
O erro mais comum das empresas,
afirmam os especialistas, é presumir
que uma idéia nova, pelo simples fato
de ser nova, não deve ajustar-se - ou
ajustar-se parcialmente - aos critérios
que regem qualquer negócio.

Focar as inovações no consumidor e
submetê-las ao julgamento dos tradi-
cionais indicadores empresariais, no
fundo, não significa limitar a criatividade
das empresas. Na realidade, a meta é

direcionar o esforço criativo para que
ele se traduza em benefícios concretos e
não em uma aventura duvidosa onde se
depositaram grandes esperanças. Porque,
no atual contexto dos negócios - no
qual as companhias vivem sob pressão
constante por resultados e devem ter
cuidado com as iniciativas que tomam
-, "a exigência de resultados pode ser,
por si mesma, uma boa razão para
inovar", aponta Valadez, da consultora
PWC México.

A resposta, diz Maciel, da Innovad,
está em fazer a empresa se perguntar "o
que quero conseguir com essa inovação?",
"em quanto tempo?", "como vou conse-
guir?". E assim devem-se criar práticas
que fomentem o pensamento criativo
dos empregados, eliminando os fatores
hierárquicos que anulam a participação
ou que apenas a exijam em momentos de
crise. Em contrapartida também devem ser
desenvolvidos mecanismos para avaliar
o projeto, via unidades de trabalho que
realizem uma análise profunda da inicia-
tiva, com o estabelecimento de medidas
e avaliando-as com rigor.

Como afirma Ruiz, do Ipade, na es-
sência da inovação "há um agudo senso
de observação", ou seja, capacidade de
observar a realidade, entendê-la e encon-
trar as respostas para uma oportunidade
de negócio até então despercebidas.

Nesse sentido, só é inaceitável
a indiferença, a incapacidade de se
perguntar se há uma forma melhor de
fazer as coisas ou se há uma demanda
não atendida. Há quem possa lamentar
os fracassos dessas apostas inovadoras,
mas outros podem pagar caro sem se-
quer tentar. Por exemplo, no México,
comenta uma das fontes consultadas,
os produtores de sardinha em lata estão
muito assustados: ano a ano, suas ven-
das mostram uma tendência de baixa.
Os consumidores preferem alimentos
com melhores qualidades nutricionais
e embalagens mais fáceis de usar no
dia-a-dia. Durante anos, esses empre-
sários nunca imaginaram que o mundo
mudaria, e se esqueceram de perguntar
se valia a pena pensar em algo novo.
Mesmo para inovar uma prosaica lata
de sardinha. •

Text Box
Fonte: América Economia, n. 345, p. 24-25,  6 ago. 2007.




