
que tantos gerentes inteligentes e empenhados de
empresas bem administradas não conseguem ino-
var com bons resultados. Nossa investigação revelou
uma série de motivos, que discutimos em livros! e
artigos anteriores. A lista incliai dar atenção demais
aos clientes mais rentáveis da empresa (com a con-
seqüente negligência da clientela menos jexigente)
e cria|" produtos novos que não ajudam i o cliente
a dar cabo da tarefa em| mãos Agora, gostaríamos
de indiciar o uso equivocado de três ferramentas de



análise financeira como cúmplice na conspiração contra a boa
inovação. Atribuímos o crime às três suspeitas abaixo:
• A utilização do fluxo de caixa descontado (FCD) e do valor
presente líquido (VPL) para avaliar oportunidades de inves-
timento. Essas ferramentas levam o gestor a subestimar o
retorno e os benefícios reais do investimento na inovação.

• A maneira como custos fixos e irrecuperáveis são conside-
rados durante a avaliação de investimentos futuros confe-
re uma vantagem injusta a empresas estreantes e engessa
empresas já atuantes que tentam reagir ao ataque.

• A ênfase no lucro por ação como motor primário da cota-
ção das ações e, portanto, da geração de valor ao acionista
— com a exclusão de praticamente tudo o mais — desvia
recursos de investimentos cujo retorno esteja além do
horizonte imediato.

Não são instrumentos e conceitos ruins — que não nos en-
tendam mal. É só que o modo como são normalmente empre-
gados para a avaliação
de investimentos cria
um viés sistemático
contra a inovação. Su-
gerimos aqui métodos
alternativos que, a nos-
so ver, podem ajudar o
gestor a inovar com um
olho muito mais atento
ao valor futuro. Nossa
grande meta, no entan-
to, é simplesmente lan-
çar luz sobre o problema na esperança de inspirar indivíduos
com maior tarimba a examinar e solucionar a questão.

Aplicação insensata do fluxo de caixa descontado
e do valor presente líquido
O primeiro dos instrumentos desvirtuados da análise financeira
é o método do fluxo de caixa descontado para cálculo do valor
presente líquido de uma iniciativa. O desconto de fluxos de
caixa para obtenção de um "valor presente" supõe que, para
um investidor racional, tanto faria ter um real hoje ou receber,
em alguns anos, um real acrescido de juros ou do retorno que
poderia ser auferido com o investimento daquele real pelo
período considerado. Partindo desse princípio operacional, faz
total sentido avaliar um investimento corri a divisão da cifra a
ser recebida no futuro por (i + r)" — onde r é a taxa de desconto
(retorno anual trazido pelo investimento) e n é o número de
anos durante os quais o investimento poderia dar tal retorno.

Embora a matemática do desconto tenha uma lógica im-
pecável, analistas volta e meia cometem dois erros que ge-
ram um viés contrário à inovação. O primeiro é supor que
a justificativa básica para não se investir na inovação — ce-
nário no qual nada é feito e com o qual são comparados os
fluxos de caixa gerados pela inovação — é que a saúde atual
da empresa durará indefinidamente no futuro mesmo sem o

investimento. Como indicado no quadro "A cilada do FCD", o
cálculo considera o investimento isoladamente e compara o
valor presente do fluxo de caixa da inovação (menos o custo
do projeto) com o fluxo de caixa registrado na ausência do
investimento — que, supõe-se, permanece inalterado. Na
maioria das situações, contudo, investimentos sustentados e
disruptivos de concorrentes ao longo do tempo geram pres-
são sobre preços e margens, mudanças tecnológicas, perda
de participação no mercado e queda no volume de vendas
e na cotação em bolsa. Como observou Eileen Rudden, do
Boston Consulting Group, o fluxo de caixa mais provável na
ausência do investimento não é a continuidade da situação
presente. É, antes, um declínio não-linear no desempenho.

Na hora de estimar o valor de um investimento é tenta-
dor, mas equivocado, tentar determinar se a aposta deixará
a empresa em situação melhor do que a atual. É equivocado
porque, se a situação por si só estiver deteriorando, a empresa

poderia estar pior do
que hoje depois do tal
investimento — mas
melhor do que estaria
na ausência dele. É o
que Philip Bobbitt cha-
ma de Falácia de Par-
mênides, em alusão ao
filósofo grego que dizia
ter provado que a reali-
dade é, necessariamen-
te, imutável. Analistas

que tentam reduzir o valor de uma inovação a uma simples
cifra — para poder compará-la a outros cifras igualmente sim-
ples — em geral são vítimas da Falácia de Parmênides.

É difícil projetar corretamente o caixa gerado pelo investi-
mento numa inovação. Mais difícil ainda é prever o possível
grau de deterioração do desempenho financeiro da empresa
na ausência do investimento. Mas essa análise é imprescindí-
vel. Quando alguém pergunta a um bom economista "Tudo
bem?", qual é mesmo a resposta que ele deve dar? É "Em
relação a quê?". Essa pergunta é crucial. Para respondê-la é
preciso avaliar o valor projetado da inovação em relação a
uma série de cenários — dos quais o mais realista costuma
ser um futuro competitivo e financeiro em deterioração.

A segunda leva de problemas com o método do fluxo de
caixa descontado tem a ver com falhas de estimativa. É difí-
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cil prever fluxos de caixa futuros, sobretudo se gerados por
investimentos disruptivos. Projeções para anos distantes
podem ser um tiro no escuro. Na tentativa de lidar com o
desconhecido, é comum o analista projetar uma série de nú-
meros ano a ano para um período de três a cinco anos e, en-
tão, calcular um valor terminal válido para tudo o que vier a
partir dali. A lógica, naturalmente, é que projeções para anos
muito distantes são tão imprecisas que, a título de estimativa,
não difeririam muito de um valor terminal. Para chegar a
um valor terminal o analista divide a projeção do caixa no
último ano para o qual calculou um número específico por
(r - g), a taxa de desconto menos a taxa projetada de cresci-
mento em fluxos de caixa a partir dali. O número resultante é,
então, descontado para o valor presente. Pelo que pudemos
observar, o valor terminal presumido costuma responder por
mais de metade do VPL total de um projeto.

Esse valor terminal, por ser fundado em estimativas para
anos anteriores, tende a amplificar erros contidos nessas es-
timativas. Pior ainda, um valor terminal não permite o teste
de cenários descrito acima — a comparação do resultado do
investimento em questão com a queda no desempenho que
provavelmente adviria da inação. Lembrando, sempre, que
em virtude da inércia do mercado, de ciclos de desenvolvi-
mento de concorrentes e do ritmo típico da disrupção, em
geral é no quinto ano ou depois — ponto no qual o valor
terminal entra no cálculo — que o declínio da empresa no
cenário da inação começa a acelerar.

É justo dizer que uma das causas do persistente subinves-
timento em inovações exigidas para sustentar o sucesso da
empresa a longo prazo é o uso indiscriminado e simplista
do VPL como ferramenta analítica. Entendemos, porém, o
desejo de quantificar fluxos de caixa que desafiam qualquer
quantificação e reduzir tais fluxos a uma cifra única que pos-
sa ser comparada a outras cifras: é a tentativa de verter ar-

ticulações cacófotas do futuro para uma língua — números
— que qualquer um possa ler e comparar. Nossa esperança é
mostrar que a linguagem numérica não é a única para a qual
o valor de investimentos futuros pode ser traduzida — e que
há, na realidade, linguagens melhores, que todo integrante
da equipe gestora poderia entender.

Uso incorreto de custos fixos e irrecuperáveis
O segundo paradigma da tomada de decisões financeiras
aplicado de modo equivocado tem a ver com custos fixos e
irrecuperáveis. Ao avaliar um curso de ação futuro, reza a
tese, o gerente devia considerar apenas desembolsos de caixa
(gastos de capital ou despesas) futuros ou marginais exigidos
para o investimento na inovação, subtrair tal desembolso do
caixa marginal que provavelmente será obtido e descontar
o fluxo líquido resultante para obter o valor presente. Co-
mo no método do FCD e do VPL, não há nada de errado
com a matemática desse princípio — desde que os recursos
exigidos para o sucesso no passado sirvam também para o
êxito no futuro. Já se o sucesso futuro exige novos recursos, o
balizamento em custos fixos e irrecuperáveis deixa o gerente
predisposto a alavancar recursos e ativos que provavelmente
se tornarão obsoletos.

Para os propósitos dessa discussão definiremos custos fixos
como aqueles cujo nível independe da produção resultante.
Essa rubrica normalmente abrange custos gerais e adminis-
trativos — salários e benefícios, seguros, impostos e por aí vai
(custos variáveis incluem itens como matéria-prima, comissões
e remuneração de trabalhadores temporários). Custos irrecu-
peráveis são a parcela dos custos fixos comprometida em cará-
ter irrevogável, o que em geral inclui investimentos em instala-
ções e equipamentos de capital, além de custos de P&D.

Um exemplo da indústria siderúrgica mostra como custos
fixos e irrecuperáveis dificultam a tarefa de empresas que



podem — e devem — investir em novos recursos. No fim
da década de 1960, miniusinas como Nucor e Chaparral co-
meçaram a abalar grandes siderúrgicas integradas como a
U.S. Steel (USX), atraindo clientes em categorias de produtos
menos exigentes em cada mercado — e subindo sem parar a
partir dessa base usando uma vantagem de custo de 20% para
conquistar primeiro o mercado de barras reforçadas, depois o
de barras e vergalhões, o de cantoneiras, o de vigas estruturais.
Em 1988 as miniusinas
tinham expulsado as ad-
versárias integradas, com
seu custo maior, da pon-
ta inferior do mercado. A
Nucor começara a erguer
sua primeira miniusina
para produzir bobinas
de aço em Crawfordsville,
no estado americano de
Indiana, e calculava que
com um investimento de US$ 260 milhões seria possível ven-
der 800 mil toneladas de aço ao ano a US$ 350 por tonelada.
O custo-caixa de produzir uma tonelada de chapa de aço na
usina de Crawfordsville seria de US$ 270. Quando computado
o cronograma de fluxos de caixa, a taxa interna de retorno
(TIR) no investimento era superior a 20%, bem mais do que o
custo médio ponderado do capital da Nucor.

A líder USX reconheceu que as miniusinas eram uma séria
ameaça. Graças a uma nova tecnologia, o chamado lingota-
mento contínuo de tiras, a Nucor entrara no mercado de lami-
nados (embora com um produto de qualidade inferior) a um
custo por tonelada muito menor; dado o passado de aprimo-
ramento constante da siderúrgica, a qualidade de seu aço lami-
nado certamente melhoraria com a experiência na produção.
Apesar disso, os engenheiros da USX sequer cogitaram erguer
uma nova miniusirja como a da Nucor. O motivo? Parecia
mais rentável explorar a velha tecnologia do que estabelecer
uma nova. As usinas da USX, que usavam a tecnologia tradi-
cional, tinham 30% de excesso de capacidade e o custo-caixa
marginal de produzir uma tonelada adicional de aço com a
exploração desse excesso era inferior a US$ 50 por tonelada.
Quando os analistas financeiros da USX compararam o fluxo
de caixa marginal de US$ 300 (US$ 350 de receita menos US$
50 do custo marginal) com o fluxo de caixa médio de US$ 8o
por tonelada numa usina nova, o investimento na miniusina
de baixo custo não fazia sentido. Além disso, como as instala-
ções da USX estavam depreciadas, um fluxo de caixa marginal
de US$ 300 numa base de ativos baixa soava muito atraente.

Mas aí mora o problema. A Nucor, a atacante, não tinha
investimentos com custos fixos ou irrecuperáveis a partir dos
quais calcular o custo marginal. Para ela, o custo total era o
custo marginal. A usina de Crawfordsville era sua única opção
— e, já que a TIR era atraente, a decisão era simples. A USX, em
comparação, tinha duas saídas. Podia erguer do zero uma usi-

na como a da Nucor, com custo médio inferior por tonelada,
ou explorar mais da capacidade de instalações existentes.

Qual foi o desfecho? A Nucor seguiu aprimorando seus pro-
cessos, avançando mercado acima e conquistando mais espaço
com o lingotamento contínuo de tiras mais eficiente. Já a USX
apostou nos recursos feitos para garantir o sucesso no passado.
Em outras palavras, a estratégia da USX de maximizar o lucro
marginal levou a empresa a não minimizar o custo médio no

longo prazo. Com isso, a
siderúrgica ficou presa
a um ciclo no qual seu
compromisso com uma
estratégia falha só faz
aumentar.

O apelo de um investi-
mento só pode ser plena-
mente avaliado quando
feita uma comparação
com o apelo de alterna-

tivas condizentes num cardápio de investimentos. Se a em-
presa cogita adicionar uma capacidade idêntica à capacidade
existente, faz sentido comparar o custo marginal de explorar
a existente com o custo total de criar uma nova. Já quando a
competitividade futura exige tecnologias ou recursos novos,
a comparação com o passado jogará a empresa no caminho
errado. A tese de que decisões de investimento devem ser
fundadas em custos marginais é sempre correta. Mas, quando
se trata de obter uma nova capacitação, o custo marginal rele-
vante é o custo total de estabelecer esses novos recursos.

Quando analisamos custos fixos e irrecuperáveis dessa pers-
pectiva, várias anomalias observadas em nossos estudos sobre
inovação ganham explicação. Executivos em empresas estabele-
cidas se queixam do custo elevado de criar novas marcas e cul-
tivar novos canais de vendas e distribuição — e por isso optam
por alavancar marcas e estruturas existentes. Já uma estreante
simplesmente cria isso tudo do zero. O problema, para a empre-
sa j á atuante, não é que a nova rival possa gastar mais; é que essa
rival não vive o dilema de escolher entre a alternativa do custo
total e a do custo marginal. Vimos muitas empresas estabeleci-
das, líderes em seu setor, aplicarem mal a doutrina do custo fixo
e irrecuperável, apostando em ativos e recursos do passado para
tentar triunfar no futuro. Com isso, deixam de fazer o tipo de
investimento que se prova rentável para estreantes e atacantes.

Uma prática financeira correlata (também mal empregada)
que desestimula o gestor a investir em recursos necessários pa-
ra o futuro é o uso da estimativa de vida útil do ativo fixo como
o período ao longo do qual efetuar sua depreciação. Isso traz
problemas quando a vida útil do ativo é maior do que sua vida
competitiva. Quem deprecia ativos segundo o cronograma mais
gradual da vida útil em geral promove pesadas baixas contábeis
quando o ativo se torna obsoleto e precisa ser substituído por
outro, tecnologicamente mais avançado. Foi a situação enfren-
tada por siderúrgicas integradas. Quando erguer recursos novos



implica a baixa contábil dos antigos, o balanço trimestral de
empresas estabelecidas pode sofrer um baque — algo que não
ocorre com estreantes disruptivas no setor. Ciente de que o
mercado de capitais punirá a empresa por uma baixa dessas, a
cúpula pode adiar a adoção da nova tecnologia.

Isso talvez ajude a explicar a dramática alta na compra de
empresas por fundos de private equity na última década e o
recente salto no interesse por setores de caráter tecnológico.
Uma vez que disrupções seguem abreviando a vida compe-
titiva de investimentos de peso feitos apenas três ou cinco
anos atrás, mais e mais empresas se vêem obrigadas a promo-
ver grandes baixas contábeis ou a reestruturar consideravel-
mente seu modelo de negócios — mudanças dolorosas que,
muitas vezes, é mais fácil e cômodo tomar longe dos olhos
do mercado público de capitais.

Qual a solução para o dilema? Michael Mauboussin, da
Legg-Mason Capital Management, sugere que a saída é calcular
o valor de estratégias, não de projetos. Quando uma atacante
está ganhando terreno, executivos em empresas estabelecidas
precisam analisar o investimento como o faz a atacante: focan-
do nas estratégias que garantirão a competitividade no longo
prazo. Só assim serão capazes de enxergar o mundo como as
novas rivais e de prever as conseqüências de não investir.

Nenhum gerente decidiria, em sã consciência, alavancar
recursos do passado e ignorar os exigidos para o futuro — des-
truindo a empresa no processo. É, no entanto, exatamente o
que muitos fazem. Agem assim porque, no curso de admi-
nistração, estratégia e finanças eram disciplinas lecionadas
separadamente. O professor de modelagem financeira men-
cionava a importância da estratégia, e o de estratégia aqui e
ali aludia à geração de valor — mas pouco tempo era dedica-
do à criteriosa integração de ambas. Essa bifurcação persiste
na maioria das empresas, nas quais a responsabilidade pela
estratégia e por finanças é atribuição de diretores distintos. Já
que a estratégia é definida, na prática, pela série de projetos
nos quais a empresa investe ou não, finanças e estratégia pre-
cisam ser estudadas e praticadas de modo integrado.

Foco imediatista no lucro por ação
Um terceiro paradigma financeiro que leva empresas esta-
belecidas a investir na inovação menos do que deveriam é a
ênfase no lucro por ação como principal motor da cotação
dos papéis e, por conseguinte, da geração de valor ao acionis-
ta. Um gerente sente tamanha pressão (de distintas direções)
para ficar de olho no desempenho das ações no curto prazo
que acaba dando menos atenção do que deveria à saúde da
empresa a longo prazo — ao ponto de hesitar em investir em
inovações que não tragam retorno imediato.

De onde vem tal pressão? Para responder à pergunta, é
preciso examinar brevemente a teoria do agente-principal
- segundo a qual interesses do acionista (principal) e do
gestor (agente) não coincidem. Sem incentivos financeiros
fortes que congreguem os interesses de principais e de agen-

tes no sentido de maximizar o valor ao acionista, reza a tese,
o agente seguirá outra pauta — deixando, no processo, de
dar atenção suficiente a eficiências ou desperdiçando capital
com projetos de seu exclusivo interesse, tudo isso em detri-
mento do lucro que deveria ser gerado para os principais.

Esse conflito de incentivos foi martelado com tal agressivi-
dade que a remuneração da maioria dos altos executivos em
empresas de capital aberto depende, hoje, muito menos de
um salário fixo do que de pacotes que premiam o avanço na
cotação das ações. Isso, por sua vez, produziu um foco quase
exclusivo no lucro por ação (LPA) e na alta desse lucro como
grande indicador do desempenho da empresa. Embora to-
dos reconheçam a importância de outros critérios — posição
no mercado, marcas, capital intelectual, competitividade no
longo prazo —, há uma tendência a usar um único indicador
quantitativo que permita a fácil comparação entre períodos e
empresas. E, já que o crescimento do LPA é um importante fa-
tor do avanço da cotação das ações no curto prazo, a tendência
de gerentes é evitar investimentos que possam comprometer
o LPA nesse prazo. Muitos optam por usar o excesso de caixa
no balanço para recomprar ações da empresa — sob o pretex-
to de "devolver dinheiro aos acionistas". Mas, embora reduzir
o estoque de ações impulsione o LPA (às vezes radicalmen-
te), a medida nada faz para acentuar o valor subjacente da
empresa, e pode até prejudicá-lo ao limitar o fluxo de caixa
disponível para investimentos em produtos e modelos de ne-
gócios potencialmente disruptivos. Com efeito, houve quem



culpasse pacotes de remuneração atrelados ao valor das ações
da empresa por grande parte da manipulação de cotações que
tantas manchetes rendeu no começo da década de 2000

O foco imediatista no LPA não tem a ver apenas com dinhei-
ro. Presidentes e executivos mais preocupados com a própria
reputação do que com enriquecer mais ainda também se con-
centram na cotação das ações e em indicadores de desempe-
nho de curto prazo como o lucro no trimestre. Esse pessoal
sabe que, em grande medida, a imagem que os outros fazem de
seu sucesso está vinculada a esses números, gerando um ciclo
de obsessão que se auto-alimenta. Essa conduta é exacerbada
quando um resultado causa "surpresa". A cotação das ações no
curto prazo reage de modo positivo a um resultado melhor do
que o esperado (e negativo a um resultado pior do que o previs-
to). Logo, o investidor não tem incentivo para buscar indicado-
res racionais do desempenho a longo prazo. Pelo contrário — é
premiado por seguir o modelo imediatista do mercado.

O ativo mercado de aquisições alavancadas intensificou ain-
da mais o foco no LPA. Se parece incapaz de maximizar o valor,
como indicado por uma fraca cotação em bolsa, a empresa fica
sujeita à investida de terceiros, incluindo especuladores ou fun-
dos de hedge que, para elevar a cotação da ação no curto prazo,
podem oferecer a empresa no mercado ou trocar o presidente.
Logo, embora as duas últimas décadas tenham registrado uma
alta dramática na parcela da remuneração de presidentes atre-
lada à cotação das ações — e um salto espetacular na remune-
ração geral dos dirigentes —, houve queda concomitante na
duração média do mandato do líder. Seja o executivo motivado
primordialmente pelo prêmio (grande aumento na remunera-
ção e na riqueza), seja pelo castigo (risco de ver a empresa ven-
dida ou de ser substituído), o leitor não deveria se surpreender
com o fato de que tantos presidentes focam no lucro por ação
corrente como grande indicador da cotação no futuro, ignoran-
do às vezes qualquer outro fator. Um estudo chegou a mostrar
que altos executivos normalmente se dispõem a sacrificar o
valor ao acionista no longo prazo para cumprir expectativas de
lucro ou melhorar os resultados divulgados.

Suspeitamos que a teoria do agente-principal seja errone-
amente aplicada. A maioria dos principais tradicionais — ou
seja, acionistas — não possui incentivos para ficar de olho
na saúde da empresa no longo prazo. Mais de 90% das ações
de empresas de capital aberto nos Estados Unidos estão na
carteira de fundos mútuos, fundos de pensão e fundos de
hedge. Esses papéis ficam, em média, menos de dez meses
numa carteira dessas — daí preferirmos, em inglês, o termo
"shareowner" (dono da ação) a "shareftoWer" (detentor da
ação) para descrever o investidor. Quanto aos agentes, acre-
ditamos que a maioria dos executivos trabalha sem cessar,
mergulhando de cabeça e coração no serviço, não por ter in-
centivos financeiros para tal, mas por amar o que faz. Vincular
a remuneração de executivos à cotação das ações, portanto,
não afeta a intensidade, a energia ou a inteligência aplicadas
pelo executivo ao trabalho. Mas desvia, sim, seu esforço rumo

a atividades cujo impacto possa ser sentido no horizonte de
investimento do típico "dono da ação" e no horizonte de men-
suração do incentivo — nos dois casos, menos de um ano.

Ironicamente, a maioria dos principais, hoje, é também
agente — agente de fundos mútuos, de carteiras de investi-
mento, de dotações e de programas de previdência privada
de terceiros. Para esses agentes, a empresa na qual estão in-
vestindo não possui interesse ou valor inerentes que não o de
oferecer uma plataforma para melhorar o indicador financei-
ro de curto prazo pelo qual o desempenho de seu fundo é au-
ferido — e pelo qual sua própria remuneração é determinada.
E, numa última ironia — grande, mas triste —, os verdadeiros
principais (gente que aplica seu dinheiro em fundos de inves-
timento e planos de previdência, às vezes por meio de outra
camada de agentes) são, com freqüência, aqueles cujo empre-
go, a longo prazo, é ameaçado quando o foco imediatista no
LPA restringe investimentos em oportunidades inovadoras
de crescimento. Sugerimos que a teoria do agente-principal é
obsoleta nesse contexto. O que de fato há é um problema de
agente-agente, no qual desejos e metas de agentes do dono das
ações competem com desejos e metas de agentes que tocam
a empresa. Os incentivos seguem desalinhados, mas gerente
nenhum deve capitular por conta de um paradigma obsoleto.

Processos que suportam (ou sabotam) a inovação
Conforme vimos, gerentes de empresas estabelecidas empre-
gam métodos analíticos que tornam extremamente difícil justi-
ficar o investimento em inovações. Aliás, o sistema mais comum
para a aprovação de projetos de investimento só reforça as
falhas inerentes às ferramentas e aos dogmas aqui discutidos.

Inovação com sistema stage-gate. O primeiro passo da
maior parte das empresas estabelecidas é considerar um am-
plo leque de inovações possíveis; as menos viáveis vão sendo
descartadas, passo a passo, até sobrarem apenas as mais pro-
missoras. Um processo desses costuma ter três estágios: viabi-
lidade, desenvolvimento e lançamento. Um estágio é separado
do outro por um gate. Esse ponto de controle é uma reunião
de avaliação na qual a equipe a cargo do projeto informa a
altos gerentes o que foi realizado. Com base no progresso e no
potencial do projeto, os tomadores de decisões aprovam a en-
trada da iniciativa na fase seguinte, reenviam o projeto à fase
anterior para mais trabalhos ou simplesmente o abortam.

Muita gente do marketing e da engenharia encara com des-
prezo tal processo de desenvolvimento. É que em cada ponto
de controle a decisão é fundada, basicamente, na projeção de
receita e lucro do produto e nos riscos associados ao projeto.
É possível quantificar com certa exatidão a receita de produ-
tos que representam um avanço incrementai em relação aos
já vendidos pela empresa. Mas não há como respaldar, com
números concretos, propostas de geração de crescimento por
meio da exploração de produtos, tecnologias ou modelos de
negócios potencialmente disruptivos. Seu mercado, a princí-
pio, é pequeno e costuma levar anos para a obtenção de recei-



ta considerável. Quando um projeto desses é comparado com
inovações incrementais sustentadas na batalha por recursos, o
incrementai é facilmente aprovado — enquanto o outro, apa-
rentemente mais arriscado, é postergado ou abandonado.

O processo em si tem duas sérias falhas. A primeira é que a
equipe do projeto em geral sabe quão boa uma projeção (co-
mo a do VPL) precisa ser para obter fundos — e em questão
de nanossegundos é capaz de ajustar os números e criar um
cenário inteiramente novo para que um projeto claudican-
te ultrapasse aquele limiar. Se, como costuma ocorrer, um
modelo financeiro é sustentado por oito ou dez hipóteses,
ajustar um punhado delas em meros 2% ou 3%, cada uma, tal-
vez já baste. Com isso, fica
difícil para altos gerentes
encarregados de decidir o
futuro do projeto definir
quais hipóteses são rele-
vantes — o que dirá julgar
se são realistas.

A segunda falha é que
o sistema stage-gate par-
te do princípio de que a
estratégia proposta é a
estratégia certa. Uma vez
aprovada, desenvolvida e lançada uma inovação, tudo passa
a depender da boa execução. Um produto que após lançado
fica muito aquém das projeções (e 75% deles ficam) é can-
celado. O problema é que, salvo no caso de inovações incre-
mentais, a estratégia certa — sobretudo que tarefa o cliente
busca realizar — jamais é totalmente conhecida de antemão.
Precisa ser descoberta e, então, burilada.

O sistema stage-gate não é adequado à tarefa de avaliar
inovações cujo propósito é abrir novas avenidas de cresci-
mento para a empresa. Só que a maioria continua a adotá-lo
— simplesmente por não enxergar outra alternativa.

Planejamento movido a descobertas. Felizmente, há
outros sistemas feitos especificamente para respaldar inves-
timentos inteligentes no crescimento futuro. Um processo
desses, que Rita Gunther McGrath e lan MacMillan chamam
de planejamento movido a descobertas, tem potencial para
melhorar, e muito, os índices de sucesso. Esse planejamento
basicamente inverte a seqüência de certos passos no processo
stage-gate. Sua lógica é de uma bela simplicidade. Se toda
equipe de projetos sabe quão bom um número deve soar para
obter recursos, por que armar a farsa de tecer e rever hipóte-
ses até chegar a cifras aceitáveis? Por que não estampar, já
na primeira página do material a ser discutido naquele gate
(ou ponto de controle), a receita, o lucro e o fluxo de caixa
minimamente aceitáveis? E, na segunda página, lançar ques-
tões críticas: "Muito bem. Sabemos que esses são os números
exigidos. Que hipóteses precisam ser confirmadas para que
isso tudo se materialize?". A equipe do projeto cria, a partir
dessa análise, uma lista de premissas — uma lista de fatos que

precisam ser comprovados para que o projeto triunfe. Nessa
lista, há uma priorização dos itens — no topo vêm coisas capa-
zes de destruir o projeto e hipóteses que podem ser testadas
a um baixo custo. É o que McGrath e MacMillan chamam de

"demonstração reversa de resultados".
Quando um projeto entra em nova fase, essa lista de hipóte-

ses é usada como base para o plano do projeto naquele estágio.
Não é, contudo, um plano a executar. É um plano para o apren-
dizado — para checar, do modo mais rápido e barato possível,
se as premissas das quais depende o sucesso são realmente
verdadeiras. Se uma premissa crítica se provar falsa, a equipe
do projeto deve rever toda a estratégia até que todas as pre-

missas sobre as quais esta
repousa sejam plausíveis.
Se for impossível justifi-
car a projeção de sucesso
com premissas plausíveis,
o projeto é abortado.

O pFanejamento tra-
dicional, pelo stage-gate,
oculta essas hipóteses e
lança os holofotes sobre
projeções financeiras.
Mas fechar o foco ana-

lítico nos números é desnecessário, pois ninguém nunca
questionou que números atraentes são desejados. O planeja-
mento movido a descobertas lança luz sobre os pontos que
a alta gerência precisa iluminar — as hipóteses que consti-
tuem as grandes incertezas. Em geral, a falha na inovação
ocorre porque uma pergunta importante não foi feita, e não
porque a resposta obtida estava errada.

Hoje, processos como o planejamento movido a descober-
tas são usados com mais freqüência em novas empresas do
que nas grandes corporações que mais necessitam deles. Espe-
ramos que, ao reforçar as vantagens de um sistema desses, pos-
samos convencer empresas estabelecidas a reavaliar o modo
como tomam decisões sobre projetos de investimento.

Estamos constantemente redescobrindo que a incapacidade
de empresas estabelecidas de inovar se deve à falta de boas
ferramentas que ajudem seus gestores a entender mercados,
erguer marcas, buscar clientes, recrutar funcionários, montar
equipes e criar estratégias. Alguns dos instrumentos tipica-
mente usados na análise financeira e na tomada de decisão
sobre investimentos distorcem o valor, a importância e a pro-
babilidade de sucesso do investimento na inovação. Há um ca-
minho melhor para a equipe gestora promover o crescimento
da empresa. Será preciso, no entanto, coragem para desafiar
certos paradigmas da análise financeira e disposição para criar
metodologias alternativas.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em português, v. 86, n.1- Edição especial, p. 70-77, jan. 2008.




