
para lucrar
James R Andrew e Harold L Sirkin

Há várias maneiras de lançar um
produto no mercado. Quem não
avalia todas pode estar deixando
de faturar um belo dinheiro.
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Á POUCO MAIS DE TRÊS DÉCADAS, o fundador do
Boston Consulting Group, Bruce Henderson, fazia
um alerta a executivos: "A maioria dos produtos,

na maior parte das empresas, só consome dinheiro. Ao
longo da vida, vai consumir muito mais do que gerar". O
temor era totalmente justificado. Apesar do culto quase
fanático à inovação nas empresas, a maioria dos novos
produtos não gera um retorno financeiro substancial. Se-
gundo vários estudos, de cada dez novos produtos, entre
cinco e nove são um fiasco financeiro. Até mesmo pro-
dutos realmente inovadores muitas vezes não pagam o
investimento feito pela organização. A Apple Computer,
por exemplo, deixou de fabricar o notável G4 Cube em
julho de 2000, menos de 12 meses depois do lançamento,
porque estava perdendo dinheiro demais com o aparelho.
Na verdade, em muitas empresas o grosso dos lucros vem
de um punhado de produtos. Em 2002, metade da receita
da Procter & Gamble — e uma fatia ainda maior do lucro
líquido — veio de 12 de suas cerca de 250 marcas.

No entanto, a maioria das empresas acha que o esti-

mulo à criatividade impulsiona os lucros. Durante a onda
de inovação dos anos 90, por exemplo, muitas criaram
incubadoras de novos negócios, abriram fundos de capital
de risco e cultivaram empreendedores. Era fervorosa a
busca de novas maneiras de se tornarem mais criativas —
para as empresas, o retorno do investimento na inovação
dispararia se conseguissem gerar mais idéias. Só que boas
idéias e produtos bacanas, por mais numerosos que sejam,
não bastam para manter o sucesso. "O fato de que é possí-
vel reunir uma dúzia de pessoas inexperientes numa sala
e conduzir um brainstorming que produza idéias novas
e interessantes mostra como é relativamente pequena a
importância da idéia em si", escreveu Theodore Levitt,
professor da Harvard Business School, num artigo publi-
cado na HBR em 1963,"Creativity Is Not Enough". Há uma
importante diferença entre uma pessoa inovadora e uma
empresa inovadora: a primeira gera muitas idéias; a se-
gunda, muito dinheiro.

Nos últimos 15 anos, colaboramos com várias empresas
em programas de inovação e práticas de comercialização.
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Com base nessa experiência, passamos os últimos dois anos
analisando mais de 200 grandes empresas (a maioria do
Fortune Global 1000) dos mais diversos setores: do siderúr-
gico ao farmacêutico, passando pelo de software. A maioria
é sediada em países desenvolvidos como Estados Unidos,
Franca, Alemanha e Japão. Nosso estudo sugere que há
três maneiras de uma empresa levar um produto novo ao
mercado. Cada uma dessas abordagens à inovação, como
as chamamos, exerce uma influência distinta sobre os prin-
cipais motores da rentabilidade de um produto e gera um
retorno financeiro diferente para a empresa. Logo, a abor-
dagem usada para comercializar uma inovação é crucial,
pois ajuda a definir quanto a empresa ganhará com o pro-
duto ao longo dos anos. Muitas idéias não atingiram todo
o seu potencial simplesmente porque a empresa desenvol-
veu e comercializou a inovação da maneira errada.

Cada uma das três abordagens tem um perfil próprio
de investimento, rentabilidade e risco, e exige também
habilidades específicas. A maioria das organizações é
integradora por instinto: administram sozinhas todas as
etapas para o lançamento de um produto no mercado.
Uma organização também pode ser uma orquestradora ao
se ater a certas partes do processo de comercialização e
deixar o restante a cargo de parceiros. Por fim, pode ser
uma licenciadom ao vender ou licenciar o novo produto
para outra organização, que se encarrega do processo res-
tante de comercialização. Ao estudar as três abordagens,
notamos que cada uma pode gerar níveis de lucro muito
distintos, sendo que a melhor delas em geral resulta num
lucro duas ou três vezes maior do que a menos adequada
das abordagens para a mesma inovação.

Nas próximas páginas, iremos explorar os pontos fortes
e fracos de cada abordagem. O leitor verá que a escolha da
abordagem errada pode levar ao fracasso da inovação e da
própria inovadora, como ocorreu com a Polaroid. Também
relataremos experiências como a da Whirlpool, que mudou
sua abordagem para garantir que suas inovações decolas-
sem no mercado. Aliás, iremos demonstrar que a capaci-
dade de uma empresa de abordar a inovação de formas
distintas pode ser uma fonte de vantagem competitiva.

Três abordagens à inovação
Antes de tudo, gostaríamos de explicar mais detalhada-
mente o que entendemos por "abordagem à inovação". De-
finida de forma simples, é um amplo esquema de gestão
que ajuda a empresa a transformar idéias em retorno finan-
ceiro. Uma empresa opta por esta ou aquela abordagem à
inovação ao lançar um produto ou serviço, ao aprimorar
produtos ou serviços atuais ou ao explorar novas oportuni-
dades de negócios e tecnologias revolucionárias. Não se
trata de estratégias de inovação como chegar primeiro ao
mercado ou copiar uma idéia antes do concorrente, nem
tampouco de estruturas de sociedade como joint-ventures
ou alianças estratégicas, embora no decorrer destas se possa

usar uma das abordagens. Também não se trata só de pro-
cessos como o desenvolvimento de novos produtos ou a
gestão do ciclo de vida de um produto. Uma abordagem
inclui tais processos, mas vai muito além.

Muitas empresas administram todos os estágios do pro-
cesso pelo qual uma idéia é transformada em lucros, algo
que chamamos de cadeia da inovação para o lucro. Ao
optar por controlar todos os elos dessa cadeia e ser inte-
gradora, a empresa muitas vezes acredita que pode redu-
zir as chances de fracasso. A Intel é um exemplo dessa
abordagem. A empresa, que fatura US$ 26 bilhões, inves-
tiu US$ 4 bilhões na pesquisa de semicondutores em 2002,
fabricou seus produtos quase inteiramente em instalações
próprias e ainda administrou o marketing, a gestão da
marca e a distribuição dos processadores. Chegou a lançar
brinquedos high-tech e câmeras para computador a fim de
estimular a demanda por semicondutores. A maioria das
grandes empresas acha que a integração é a abordagem
menos arriscada, em parte porque é a mais conhecida.
Contudo, para dar certo a integração exige perícia em pro-
dução, tarimba em marketing e cooperação transfuncio-
nal. Exige também o mais alto investimento inicial de
todas as abordagens e consome o maior tempo para a
comercialização da inovação.

Já a abordagem de orquestração costuma exigir um in-
vestimento menor. A empresa pode recorrer aos ativos
e à capacidade de parceiros e usar os próprios recursos
apenas em certas partes do processo. Um exemplo é a
Handspring, que há pouco aceitou a fusão com a Palm.
Sendo uma das líderes do mercado de PDAs, seu sucesso
dependia da relação com a Ideo, que ajudava a desenhar
os aparelhos, e com a Flextronics, que os fabricava. Muitas
empresas adotam a abordagem de orquestração quando
desejam lançar um produto rapidamente ou reduzir o
montante do investimento. A Porsche é um exemplo. In-
capaz de satisfazer a demanda pelo cupê Boxster após
o lançamento, em 1997, a montadora usou a Valmet da
Finlândia para produzi-lo em vez de montar uma nova fá-
brica. Contudo, essa abordagem não é fácil de administrar
e pode ser mais arriscada do que a integração. É preciso
perícia para administrar projetos entre uma empresa e
outra e habilidade para desenvolver parcerias. É preciso
também saber proteger a propriedade intelectual, pois o
fluxo de informações entre os parceiros aumenta o risco
de pirataria e o roubo de informações. Para a maioria
das empresas, é difícil focar apenas áreas em que possam

James P. Andrew e Harold L. Sirkin são vice-presidentes
sêniores do Boston Consulting Group e radicados em Chicago.
Andrew chefia o setor de inovação e comercialização da
divisão operacional da firma. Sirkin lidera a divisão de
operações globais; escreveu, juntamente com George Stalk
Jr., "Fix the Process, Not the Problem" (HBR July-August
1990). O e-mail de Andrew para contato é jim.ops@bcg.com
e ode Sirkin hal.ops@bcg.com
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agregar valor, passar as demais atividades para terceiros
e ainda assim assumir a responsabilidade pelo sucesso ou
fracasso do produto. E é isso que a orquestradora faz.

Muitas empresas estão acordando para o potencial da
terceira abordagem, de licenciamento. É algo comum em
setores como biotecnologia e tecnologia da informação,
nos quais o ritmo do avanço tecnológico é rápido e os riscos
são altos. Em 2002, por exemplo, a Amgen ganhou US$
330 milhões e a IBM US$ 351 milhões com royalties de
produtos e tecnologias lançados no mercado por outras
empresas com sua autorização. Em outros setores, o licen-
ciamento é usado por empresas que querem lucrar com
inovações que não se encaixam em sua estratégia. Em vez
de se atormentar por estar vendendo uma possível "grande
idéia", o licenciador astuto exige uma fatia da empresa que
vai comercializar a idéia órfã e, com isso, garante sua par-
ticipação no futuro do novo produto. No início de 2003 a
GlaxoSmithKline transferiu para a Affinium Pharmaceuti-
cals as patentes, as tecnologias e os direitos de marketing
de um novo antibiótico em troca de participação acionária
e de uma vaga no conselho. Um licenciador pode atuar
apenas nos estágios iniciais do ciclo da inovação para o

lucro, mas para ter sucesso precisa administrar bem a pro-
priedade intelectual e ter capacidade de negociação e de
ação jurídica. Precisa também ser pragmático o suficiente
para desovar uma inovação sempre que isso fizer sentido
do ponto de vista financeiro, ainda que seu pessoal, ape-
gado às idéias que desenvolveu, faça oposição.

Cada uma das três abordagens exige um nível diferente
de investimento. Em geral, a empresa integradora tem o
nível mais alto e a licenciadora o mais baixo. A orquestra-
dora costuma ficar num meio-termo; muitas vezes não
há grande investimento de capital, pois a contribuição da
empresa é intangível (capacidade de gestão de marca, por
exemplo). Uma vez que os requisitos de capital diferem
segundo a abordagem, variam também o fluxo de caixa,
os riscos e o retorno. A empresa deve analisar todos esses
elementos ao planejar o desenvolvimento de novos pro-
dutos. Isso pode alterar a maneira como estes são levados
ao mercado e melhorar os fundamentos econômicos do
produto. Ao analisar as três abordagens o executivo ad-
quire não só melhores insights financeiros como também
maior compreensão das principais vantagens e desvanta-
gens de cada método.

Qual o modelo ideal para sua empresa?

Integrador

Descrição
Administra todos os passos
necessários para obter lucros
com uma idéia.

Investimento necessário
Alto. Possível necessidade de
capital para abertura de novas
fábricas, por exemplo.

Requisitos
• Fortes vínculos transfuncionais
dentro da empresa

• Design de produtos

• Habilitação para projetar processos
de produção

• Contratação de talento técnico

Uso comum/uso ideal quando:
• não há pressa de chegar ao mercado

• tecnologia é comprovada

• gosto do consumidor é estável

• inovação é incrementai
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Orquestrador

Descrição

Concentra-se em certos passos e
busca parceiros para os demais.

Investimento necessário
Médio. Possível necessidade de
capital apenas para comercializar
o produto, por exemplo.

Requisitos

• Capacidade de colaborar com vários
parceiros simultaneamente, sem ter
controle direto

• Habilidade na gestão de projetos
complexos

•Conhecimento do consumidor

• Gestão da marca

•Cultura capaz de abrir mão de
certas áreas e ater-se a competências
centrais

• Rapidez e agilidade

Uso comum/uso ideal quando:
• base de fornecedores/parceiros é
madura

• competição é intensa e há
necessidade de constante inovação

•existem alternativas fortes

•tecnologia está em estágio inicial

Licenciador

Descrição

Licencia a inovação para que outra
empresa a leve ao mercado.

Investimento necessário
Baixo. Despesas de produção
e marketing assumidas
por outras empresas.

Requisitos

• Habilidade na gestão de propriedade
intelectual

• Capacidade de pesquisa básica

• Habilidade na terceirização

• Capacidade de influenciar padrões
adotados

Uso comum/uso ideal quando:

• proteção à propriedade intelectual
é forte

• importância da marca do inovador
é baixa

• mercado é novo para empresa
inovadora

• infra-estrutura exigida é substancial,
mas inexistente
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É comum, porém, a empresa se sentir atrelada a uma
abordagem, em geral por puro hábito. A velha abordagem
parece a menos arriscada porque todos já se sentem à
vontade com ela. Além disso, notamos que muitas empre-
sas não sabem o bastante sobre todas as abordagens, nem
tampouco pesar as vantagens e desvantagens de cada uma
delas. Como ninguém quer "ceder parte das margens" —
uma queixa que ouvimos com freqüência —, as aborda-
gens de orquestração e de licenciamento são avaliadas de
maneira muito superficial, quando o são. Aliás, a escolha
da abordagem à inovação nem sequer faz parte do pro-
cesso de tomada de decisões da maioria das empresas. Isso
pode levar ao fracasso não só do novo produto como da
própria empresa, como descobriu a Polaroid ao entrar no
mercado de fotografia digital.

O erro da Polaroid
Não faltavam à Polaroid idéias, recursos ou oportunida-
des para emplacar no ramo de fotografia digital. Sendo
por décadas a líder mundial em fotografia instantânea,
a empresa tinha uma grande marca, engenheiros e cien-
tistas brilhantes, além de uma vasta rede global de mar-
keting e distribuição. A ascensão da fotografia digital não
pegou de surpresa a Polaroid, que foi uma das primeiras
empresas a investir na área, no início dos anos 8o. Tam-
pouco perdeu para novatas mais ágeis. Quem bateu a Po-
laroid foram rivais antigas e estabelecidas como Kodak e
Sony. Qual foi o erro?

Embora praticamente monopolizasse a fotografia ins-
tantânea, a Polaroid percebeu logo de cara que o mer-
cado de fotografia digital seria diferente. Haveria intensa
competição, por parte não só de empresas tradicionais
do setor fotográfico como também de grandes fabrican-
tes de aparelhos eletrônicos e de computadores. Contudo,
ela não percebeu até que ponto seus engenheiros esta-
vam acostumados a um longo ciclo de desenvolvimento
de produtos e a períodos de 20 anos de proteção para

patentes. Além disso, os processos de produção na Po-
laroid eram verticalmente integrados; a empresa fazia
quase tudo sozinha. Só que sua capacidade de produção
não seria de grande serventia no mercado digital, no qual
a Lei de Moore regia os custos e a capacidade de um novo
componente vital: o microprocessador. Além disso, o forte
da Polaroid era a ótica, a captação de imagens e a tecnolo-
gia do negativo — não o processamento de sinais eletrô-
nicos digitais, o software, o armazenamento de imagens.
Diante disso, a empresa teve de investir pesado para se
estabelecer no mercado da imagem digital.

Ainda assim, a Polaroid decidiu entrar no espaço digital
como integradora. Usou os frutos da pesquisa realizada
internamente para fabricar produtos inéditos, de alta qua-
lidade, como sempre fizera. Só que os primeiros itens di-
gitais da Polaroid eram caros e não pegaram. O sistema
de geração de imagens digitais a laser Helios, por exem-
plo, visava substituir a impressão convencional por raio-X.
Consumiu milhões de dólares em investimento, mas nunca
emplacou. Lançado em 1993, o negócio foi vendido em
1996, ano em que a Polaroid lançou sua primeira câmera
digital, a PDC-2OOO. Tecnicamente sofisticada e voltada
sobretudo a fotógrafos profissionais, a PDC-2ooo fora pro-
jetada ainda como uma plataforma para entrada no mer-
cado de consumo. Contudo, custava no varejo entre US$
2.995 e US$ 4.995, enquanto o preço de outras câmeras
digitais à venda era inferior a US$ 1 mil. A Polaroid só en-
trou de fato no mercado de consumo em fins de 1997, cinco
anos após o lançamento dos produtos das adversárias.

A Polaroid poderia ter utilizado suas vantagens de
outra forma. Poderia ter concentrado a pesquisa e as ver-
bas em tecnologias digitais cruciais, terceirizado a pro-
dução das câmeras digitais e licenciado a terceiros seu
software de processamento de imagens. Com isso, teria
sido possível lançar câmeras digitais de alta qualidade a
preços baixos. Como a marca ainda era forte e a empresa
tinha boas relações com varejistas, clientes comerciais e
consumidores, a Polaroid poderia ter ganhado uma forte
posição no mercado, e sem investir tanto. Mas não. A abor-
dagem escolhida retardou a chegada de suas câmeras di-
gitais ao mercado e tornou seu preço proibitivo.

Quando finalmente percebeu o erro, era tarde demais.
Em 1998 a Polaroid descontinuava o PDC-2OOO e virará
uma orquestradora. Pela primeira vez em sua história ter-
ceirizava a produção: mandou fabricar as câmeras digitais
em Taiwan, adicionou um punhado de recursos e vendeu
o resultado com sua marca. A Polaroid foi a primeira a
vender câmeras digitais na Wal-Mart e sua fatia de mer-
cado nos EUA saltou de 0,1% em 1999 para 10,4% em
2000. Contudo, era incapaz de cobrar caro por uma marca
então ultrapassada por várias outras. Acuada pela queda
na venda de filmes instantâneos, pela incapacidade de
gerar lucros satisfatórios na divisão digital e pela demanda
crescente de investimentos em tecnologia, a empresa viu
seu tempo se esgotar. A opção pela abordagem errada à
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inovação foi um erro fatal para a Polaroid, que em outu-
bro de 2001 entrou com pedido de concordata.

A escolha da rota certa
Não temos uma bola de cristal para ajudar o executivo a
eleger a abordagem mais eficiente para inovar. O processo
de seleção implica uma análise sistemática de três dimen-
sões da oportunidade: o setor, a inovação e os riscos. Pode
soar óbvio, mas constatamos que a maioria das empresas
toma decisões de comercialização com base em avalia-
ções fragmentadas e parciais desses fatores. Um executivo
parte de certos princípios —"Temos os preços mais baixos
da praça"—e não explora devidamente as conseqüências:
"Nossa empresa será a líder, mesmo chegando tarde ao
mercado". Só uma análise rigorosa desses três aspectos
pode captar o que há de singular e importante na inova-
ção e indicar qual a melhor abordagem para maximizar
os lucros da empresa.

Setor. A empresa deve levar em conta a estrutura do
setor no qual tenta entrar, sobretudo se for inexperiente
nesse segmento. Concluímos que há quatro fatores a ana-
lisar quando se avalia um setor e a melhor abordagem a
adotar:
• Ativos físicos necessários para entrar no setor
(Será preciso investir pesado em fábricas?)

• Natureza da cadeia de suprimento (Os parceiros são
maduros ou ainda estão tateando? Estão atrelados
a rivais?)

• Importância das marcas (Sua marca representará
uma vantagem permanente ou temporária?)

• Intensidade da rivalidade (Que estratégias as rivais
usarão para reagir a sua entrada?)

Os parâmetros exatos usados por executivos para essa
análise costumam pesar menos do que o rumo geral que
indicam. Se a empresa precisa investir pesado em ativos
físicos, o grau de maturidade dos parceiros é baixo e as
rivais provavelmente reagirão com armas comuns, a abor-
dagem integradora pode ser satisfatória. É por isso que a
maioria das fabricantes da chamada linha branca, como
Maytag e Whirlpool, é integradora. Já se a base de forne-
cedores é sofisticada, a rivalidade ameaça ser intensa e o
valor atribuído à marca é alto, a abordagem orquestradora
pode ser melhor para a divisão de riscos e de investimen-
tos. Empresas de hardware de informática e eletroeletrô-
nicos, como Cisco e Sony, tendem a ser orquestradoras.

inovação. As características de uma inovação têm papel
central na escolha da abordagem — fato que surpreende a
maioria dos executivos. É importantíssimo, por exemplo,
considerar o ciclo de vida potencial do produto para calcu-
lar a janela de recuperação do investimento. Fabricantes
de dríves de disco como a Western Digital têm somente
entre seis e nove meses até que a nova leva de avanços
tecnológicos venha ditar o fim de seus produtos. Tais em-
presas preferem ser orquestradoras e atuar com muitos

parceiros para poder incorporar em seus produtos as últi-
mas tecnologias.

Se o produto é uma revolução radical, e não uma ino-
vação incrementai, serão necessários recursos adicionais
para educar o mercado e acelerar a produção com rapidez
quando a demanda decolar. Em 1999, quando lançou seu
videogravador digital, a TiVo notou que teria de fazer um
alto investimento para mostrar ao consumidor os benefí-
cios do produto. Sua opção foi tratar de expandir o mercado
e transferir para outros a fabricação do gravador. A TiVo
chegou a licenciar a tecnologia para a Sony e a Toshiba de
modo a elevar sua aceitação. Enquanto isso, continuava a
usar seus recursos para educar o público consumidor.

Outras características da inovação a considerar são os
complementos do produto e a infra-estrutura necessária.

Nos EUA, as montadoras estão numa corrida para criar o
motor movido a hidrogênio, mas ninguém sabe ao certo
quem erguerá os postos de abastecimento (complemen-
tos) e as redes de transmissão (infra-estrutura) que serão
indispensáveis. Se deixarem tais fatores de fora de sua
abordagem à inovação, as três grandes montadores ame-
ricanas correm o risco de gastar tempo e dinheiro demais
criando tudo sozinhas, ou de lançar no mercado uma tec-
nologia que ninguém pode usar. Na hora de eleger uma
abordagem, é preciso considerar o que mais é necessário
e quando se fará necessário. É importante observar ainda
que enquanto a inovação está protegida por patentes a
empresa tende a adotar a abordagem integradora, pois a
pressão da concorrência não parecerá tão crítica.

O taco de golfe Big Bertha, da Callaway, mostra como
a natureza da inovação pesa na escolha da abordagem. O
Big Bertha não era realmente revolucionário, pois não
foi o primeiro taco com a cabeça maior. Tinha, porém,
vários atributos patenteados, incluindo um design que
eliminava a maior parte do peso da haste. E o principal:
tinha melhor desempenho. Era diferente o bastante para
que Ely Callaway, fundador da empresa, não licenciasse o
design ou vendesse o produto através de outra empresa.
Para lançar o Big Bertha no mercado, Callaway ergueu a
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marca, a capacidade de produção, a infra-estrutura de ven-
das e marketing e o departamento de pesquisa. A Calla-
way Golf assumiu a liderança em tacos, bolas e roupas
para golfe — tudo isso construído segundo a abordagem
integradora, de carona no sucesso do Big Bertha.

Riscos. Quatro riscos exigem especial atenção da em-
presa na hora de eleger uma abordagem à inovação. O
primeiro é se a inovação vai de fato funcionar em termos
técnicos. O novo produto cumpre mesmo a promessa de
um melhor desempenho? Se Callaway duvidasse da capa-
cidade do Big Bertha de oferecer o desempenho melhor
que prometia, talvez fosse mais sensato licenciar o design
excepcional em troca de modestos royalties. Já o segundo
risco é que o consumidor não compre o produto, ainda
que este funcione bem. É possível que a melhoria incre-
mentai ou mesmo o avanço revolucionário não sejam su-
ficientes para que o consumidor morda a isca. Hoje, por
exemplo, as pessoas esperam mais para comprar um com-
putador novo, pois não vêem diferença considerável entre
um modelo antigo e um novo.

O terceiro risco vem de produtos alternativos, cuja oferta
reduz as margens. Até laboratórios farmacêuticos com pro-
dutos patenteados enfrentam a competição de medicamen-
tos rivais com benefícios similares. Foi o que ocorreu com o
Mevacor, da Merck Sharp & Dohme. Foi o primeiro de uma
nova classe de remédios que reduzem o colesterol, as cha-
madas estatinas, a ser aprovado pelo governo americano,
ainda em 1987. Em 1991 chegaram o Pravachol, da Bristol-
Myers Squibb, e o Zocor, da própria Merck. Em 1997 veio o
Lípitor, da Pfizer. Embora tivesse uma patente de 20 anos
para o Mevacor, a Merck não conseguiu protegê-lo da con-
corrência por mais de quatro anos.

Por fim, o perfil de risco da inovação também será in-
fluenciado pelo investimento da empresa para comercia-
lizá-la. É claro que custa mais levar certos produtos ao
mercado do que outros (um avião a jato versus um para-
fuso, por exemplo).

Ao analisar os quatro fatores de risco, um executivo
pode decidir logo de cara se o ideal é uma abordagem que
transfira a outras empresas parte dos riscos — e também
das recompensas. Fica aqui um alerta: é comum haver
um otimismo infundado nesse estágio, pois quem apoia

a inovação deseja seu sucesso e quase todos na empresa
serão a favor de realizar todo o processo na própria casa.
O executivo deve tomar cuidado para não se ater a uma só
dimensão. Deve considerar o quadro geral e completo que
a análise oferece. Ampliando-se a visão, é possível alinhar
os requisitos para o sucesso comercial da inovação com
as condições no mercado. Ao mesmo tempo, escolher a
abordagem correta não é um processo mecânico. Cada
oportunidade de negócios é diferente e a escolha da abor-
dagem é muitas vezes uma questão de discernimento.

Em geral, a abordagem integradora gera o maior índice
de retorno quando as condições são relativamente está-
veis. É o caso de um mercado já estabelecido, preferências
do consumidor bem conhecidas, uma tecnologia compro-
vada e um ciclo de vida do produto relativamente longo.
Além disso, a abordagem tende a funcionar melhor para
empresas com forte posição no mercado e que já fizeram o
investimento exigido para a comercialização de inovações.
Já a abordagem de orquestração costuma funcionar me-
lhor quando a empresa produz uma inovação revolucioná-
ria um pouco afastada da sua atividade central, conta com
fornecedores capazes e parceiros potenciais e precisa che-
gar ao mercado com rapidez. O modelo do licenciamento
faz sentido quando o mercado é novo para a empresa,
quando a inovação está bem protegida por leis de proprie-
dade intelectual, quando há necessidade de complementos
ou infra-estrutura para o novo produto e quando a marca
do inovador não é um fator crítico do sucesso.

Por vezes, a concorrência sai na frente e impede a em-
presa de usar a abordagem eleita para a inovação. É o que
ocorreu quando a Microsoft decidiu entrar no setor de
videogames com um software próprio. Sua melhor opção
seria licenciar seus produtos. Mas foi impossível seguir
por essa via, já que a Sony e a Nintendo dominavam o
mercado de videogame. Ambas tinham criado seu próprio
software e não queriam correr o risco de depender demais
do sistema operacional da Microsoft. Foi assim que o titã
do software virou uma orquestradora em vez de uma li-
cenciadora: a Flextronics monta os aparelhos, enquanto a
Microsoft se concentra em conquistar os programadores
de jogos e em comercializar seu primeiro produto, o Xbox.
A empresa perde dinheiro a cada aparelho que vende, mas
perde menos como orquestradora do que se fosse integra-
dora. E mais: conquista uma posição num mercado no qual
deseja estar por motivos estratégicos.

Para um executivo não basta sentir qual a melhor abor-
dagem à inovação para uma determinada oportunidade.
É preciso ainda julgar qual a abordagem mais adequada à
capacidade interna da empresa. Para o sucesso na comer-
cialização, tal capacidade — existente ou fácil de adquirir
— deve corresponder aos requisitos da abordagem. O exe-
cutivo terá de avaliar honestamente a posição inicial da
empresa e como ela conseguirá vencer no setor. Se for
necessário adotar a abordagem integradora, a empresa
dispõe de recursos financeiros, humanos e materiais exigi-
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dos para elevar a produção rapidamente? Se precisar ser
uma orquestradora, tem tarimba para administrar proje-
tos entre diversas organizações? Se convém ser uma licen-
ciadora, vai conseguir proteger a propriedade intelectual
e estruturar o melhor acordo de longo prazo? Só depois
de avaliar os três modelos a empresa deve efetuar a cor-
respondência entre suas capacidades e os requisitos da
abordagem. Do contrário, tais capacidades vão influenciar
a decisão e a empresa acabará adotando sua abordagem
predileta, e não a mais eficaz.

Se não houver uma boa correspondência entre a orga-
nização e a abordagem, ou se a empresa não puder usar a
abordagem eleita, há duas opções para o executivo: usar
uma abordagem menos atraente para levar o produto ao
mercado ou investir tempo e dinheiro para desenvolver
a capacidade exigida pela melhor abordagem. Muitas em-
presas começam com a menos atraente até adquirir a capa-
cidade necessária à melhor delas. Adotar uma abordagem
desconhecida é difícil, pois a empresa precisa aprender a
atuar fora da sua zona de conforto. Mas não é impossível,
como já mostraram empresas como a Whirlpool.

Como a Whirlpool mudou
sua abordagem
No início de 2001, um grupo de profissionais de vendas e
marketing da Whirlpool teve a idéia de criar uma linha
de aparelhos e módulos de armazenagem para a garagem
típica do americano. Era uma oportunidade instigante,
pois era voltada a um novo aposento da casa e também
a um novo público para a empresa: homens, em vez de
mulheres. Para a Whirlpool, produtos como o sistema de
prateleiras continham elementos que ela podia patentear
(leia mais sobre a reserva de idéias inovadoras na Whirl-
pool em outro artigo desta edição, "Em busca da resiliên-
cia"). Havia, porém, outros fatores de igual importância
para o sucesso do produto: posicionar bem a marca, ga-
rantir espaço no varejo e descobrir de que modo o consu-
midor iria comprar, usar e instalar os produtos.

A equipe recebeu instruções para vender a linha inova-
dora, batizada de Gladiator, ao preço mais baixo possível,
pois o dinheiro andava curto e ninguém sabia qual seria
o porte do mercado. Na Whirlpool, a maioria do pessoal
supunha que a equipe do Gladiator adotaria o modelo
integrador para criar o produto, como de costume na em-
presa. Só que o presidente, David Whitwam, já dera à
equipe liberdade para comercializar a nova linha como
bem quisesse, ainda que isso significasse um rompimento
radical com as práticas da empresa.

Em setembro de 2001, com base em sondagens do pú-
blico, o projeto recebeu uma verba de US$ 2 milhões.
Havia uma condição: se até o fim de 2002 o Gladiator
não apresentasse receita, consumidores e uma linha de
produtos, o projeto seria engavetado. Para piorar, a equipe
constatou que precisaria da linha completa já na estréia.

Do contrário, a idéia de que o sistema viria "transformar a
garagem" não faria sentido para o consumidor. Com uma
linha completa logo na estréia, a Whirlpool poderia co-
brar preços mais elevados durante um intervalo maior,
pois a concorrência teria dificuldade em duplicar toda
uma linha de novos produtos.

A equipe do Gladiator constatou ainda que a aborda-
gem tradicional da Whirlpool — projetar e produzir tudo
sozinha — consumiria mais tempo e mais dinheiro do que
o disponível. Daí a equipe decidir terceirizar a produção
de tudo à exceção dos aparelhos — decisão que encon-
trou resistência em certas áreas da empresa. As fábricas da
Whirlpool queriam saber por que os componentes seriam
fabricados por terceiros se elas próprias poderiam produzi-
los a um custo menor. Mas o fato é que elas não podiam
oferecer as mesmas vantagens de custo, qualidade e pra-
zos. Para poupar dinheiro, a equipe do Gladiator também
buscou novos fornecedores. Passou, por exemplo, a terceiri-
zar as ferramentas a uma empresa que as produzia por um
terço do preço e com um terço do prazo dos fornecedores
que até então atendiam a empresa. E, para poupar tempo,
recorreu aos serviços de design de vários outros.

Apesar de usar uma abordagem à inovação inédita na
Whirlpool, a equipe do Gladiator tirou o projeto do papel.
Os produtos foram testados num punhado de lojas da rede
Lowe em Charlotte, Carolina do Norte, no segundo semes-
tre de 2002. Hoje, estão sendo lançados nacionalmente nos
EUA. O tempo que o Gladiator levou para chegar ao mer-
cado — pouco mais de um ano depois de liberada a verba
inicial — foi muito curto para o setor de eletrodomésticos,
que em geral leva de três a cinco anos para lançar novos
produtos. Segundo a Whirlpool, a linha superou todas as
expectativas. E mais: o projeto ensinou a empresa a atuar
como orquestradora e a equipe do Gladiator transferiu o
know-how para filiais em todo o mundo.

• • •
Inovar é uma prioridade em toda empresa. É tema de in-
contáveis artigos e palestras e a justificativa para muitas
fusões e aquisições. Está no cerne da estratégia de cresci-
mento. Contudo, empresas de todos os setores lutam com
uma série de problemas na hora de comercializar suas ino-
vações: produtos mal concebidos que não satisfazem o con-
sumidor, processos de desenvolvimento muito lentos, ou
caros, ou ambos, estréias adiadas ou ineficazes e até mesmo
canibalização de produtos existentes. A Whirlpool mostrou
o que é possível quando a empresa analisa toda a cadeia
que vai da inovação ao lucro, e não apenas partes isoladas
do processo. O segredo é definir qual a abordagem à inova-
ção mais apropriada para a oportunidade em questão. O
resultado é uma empresa capaz de transformar idéias em
lucro. É algo vital, pois a inovação que não gera lucro para
a empresa não passa de uma despesa a mais.
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