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D
iferentemente do que acon-
tece com o software ou com
os circuitos eletrônicos,
uma torrada está longe
de ser um símbolo de ino-

vação sustentável. Um mero "pão
quente" não possui o apelo tecno-
lógico de microprocessadores mul-
ticoloridos.

No entanto, a história tecnológi-
ca da torradeira derruba a crença
disseminada de que esse aparelho
doméstico não passa de commodity
-crença que acaba distorcendo pro-
fundamente os investimentos em
tecnologia em todo o mundo.

Embora as torradeiras nunca
venham a ser símbolo da inovação

pós-industrial, mesmo uma breve
análise de sua contínua reinvenção
revela que elas não são commodilies,
seja qual for a definição utilizada
para esse termo. Além disso, elas
ainda geram bastante dinheiro,
assim como torradas cada vez
melhores. A evolução tecnológica
das torradeiras merece um estu-
do de caso no que diz respeito à
inovação lucrativa; não se trata
apenas de competição por preço.
Portanto, a comoditização não é
um destino.

Um pouco de história
A empresa inglesa Crompton

& Company levou ao mercado a



primeira torradeira elétrica em
1893. O avanço tecnológico que
tornou as modernas torradeiras
possíveis aconteceu, entretanto, em
1905, com a invenção do nicromo,
o filete de níquel e cromo que se
transformou no meio predominan-
te de aquecimento infravermelho
controlado. Em 1909, a D-12, da
General Electric, se tornou a pri-
meira torradeira dos Estados Uni-
dos comercialmente bem-sucedida.
Era vendida por US$ 3 e conseguia
preparar apenas um lado do pão
de cada vez.

Uma década depois, em 1919,
Charles Strite revolucionou a tec-
nologia das torradeiras, inventan-

do o aparelho em que o pão salta.
Inicialmente, ele vendeu a nova
torradeira para restaurantes. Em
1926, a Tostmastes, uma versão
para o consumidor final, chegou
às prateleiras com uma publicidade
que afirmava: "A torrada perfeita
a qualquer hora. Sem ter de virar!
Sem risco de queimar!".

Somente nos Estados Unidos, as
vendas de torradeiras passaram de
400 mil unidades em 1922 para 1,2
milhão em 1930. Esse crescimen-
to, por sua vez, levou as padarias a
inovar: elas passaram a vender pães
de forma já fatiados. A empresa
Wonder Bread ("Pão Maravilha"),
por exemplo, chamava-se original-

mente Wonder-Cut Bread ("Pão
Fatiado Maravilha").

Torradeiras totalmente automá-
ticas surgiram na década de 1940.
E a General Electric transformou
tanto o equipamento como a cozi-
nha em 1956, com a introdução do
forno que também torrava pão.

Nos anos 80, torradeiras com
espaços maiores foram lançadas
no mercado, para atender quem
queria utilizar outros tipos de
pão, como os bagels. Novos mate-
riais plásticos, mais resistentes ao
calor, levaram ao lançamento de
torradeiras com maior varieda-
de de formatos e cores. A década
seguinte trouxe como novidade



chips de baixo custo para regular
melhor a temperatura das torradei-
ras e seu funcionamento.

Esse é apenas um resumo da
diversidade de tecnologias inova-
doras e mudanças que transforma-
ram radicalmente as torradeiras ao
longo do século passado. Nenhum
observador sério ou participante do
bilionário mercado de equipamen-
tos para cozinha afirmaria que as
torradeiras são commodities.

O mercado mundial de equi-
pamentos para cozinha e, portan-
to, de torradeiras é regulado pela
diferenciação, pela segmentação
e pela contínua inovação; e isso é
demonstrável. Empresas que não se
diferenciam, não segmentam e não
inovam acabam fracassando.

O preço não importa? E claro
que sempre importa. Entretanto,
mesmo depois de um século de
competição e do recente surgi-
mento da China como fabricante
mundial de torradeiras, o preço
não se destaca como determinante
de sucesso de mercado. As torradei-
ras são tão commodities como os car-
ros, os computadores ou as roupas,
a menos que a palavra commodity
tenha sido, irônica e retoricamente,
comoditizada, perdendo seu signi-
ficado específico.

Economia versus história
O conhecimento econômico

muitas vezes contradiz, de modo
perigoso, os fatos históricos. Esse
conflito pode levar empreendedores
e investidores a decisões estratégi-
cas terríveis e alocações de recursos
grosseiramente ineficientes.

Isso é particularmente verdade
quando se analisam a história, a
mitologia e a ideologia econômica
das commodities. Muitos produtos
e serviços que foram declarados
commodities são tudo menos isso.
A história dos negócios -em opo-
sição à teoria econômica- mostra
que produtos contemporaneamente
definidos como commodities muitas
vezes provam ser plataformas de
inovação excepcionalmente con-
vidativas.

Por exemplo, a noção da água
como commodity remonta a Adam
Smith, que apresentou o "parado-
xo da água e do diamante" na obra
A Riqueza das Nações. No entanto,
mesmo que a imensa maioria do
mundo industrializado usufrua
água potável relativamente bara-
ta, um mercado bilionário de água
engarrafada gera margens de lucro
de dois dígitos.

De modo semelhante, o sucesso
mundial da Starbucks se tornou es-
tudo de caso nas principais escolas
de administração, para demonstrar
como transformar algo percebido
como commodity -o café- em produ-
to premium lucrativo. A capacidade
da Starbucks e de seus seguidores
de diferenciar, segmentar e inovar,
com sucesso, a partir de grãos de
café aparentemente contradiz a afir-
mação econômica de que o café,
não importa sua variedade, é uma
commodity facilmente substituível
pelo consumidor.

Entrevistas informais com exe-
cutivos sêniores da Scott Paper e
da Procter & Gamble revelaram
que nenhuma das duas empresas

gerencia seu setor de papel higiê-
nico como commodity. Ambas apre-
sentam dados que comprovam que
os artigos "genéricos" ou "de marca
própria", apesar dos preços signifi-
cativamente menores, não fizeram
incursões significativas em suas fa-
tias de mercado. Com o apoio de
orçamentos de pesquisa e desen-
volvimento relativamente robustos,
esses produtos de capital intensivo
são constantemente melhorados e
reempacotados. "Para nós, é um
ótimo negócio. Não investimos nes-
ses produtos como se eles fossem
commodities", afirma um executivo
da Scott Paper.

Esses são alguns exemplos; ou-
tros vêm de negócios tão diferentes
quanto petróleo, têxteis e banco
de varejo. A realidade é que as
mudanças em curso —sutis e pro-
fundas- nos ambientes de negócio
e tecnológico invariavelmente se
recombinam para alterar os cálculos
das empresas sobre o que constitui
uma commodity. Afinal, subprodu-
tos da extração do carvão que já
foram considerados lixo são agora
ingredientes essenciais de setores de
alta tecnologia. A commodity de hoje
pode ser a vantagem competitiva
sustentável de amanhã. O futuro
da inovação é intrinsecamente des-
conhecido.

Quando uma commodity é uma
commodity

Isso tudo não significa que
commodities são tão raras quanto
unicórnios, mas apenas que, na
prática, elas podem se mostrar
mais ficção do que fato. Precisa-



mente, quando um empreendedor
ou uma empresa sabem de maneira
segura que o que estão vendendo
se tornou uma commodity? Quando
não são mais criativos ou inteli-
gentes o suficiente para fazer com
que seus produtos sejam atraentes?
Ou quando têm certeza de que no-
vos concorrentes não surgirão? A
história dos negócios mostra que
a comoditização é bem mais um
estado temporário do que uma
condição permanente.

O perigo está na possibilidade
de que executivos, empreendedo-
res e investidores embarquem na
designação de commodity bem mais
freqüentemente do que deveriam e,
portanto, se comportem como se a
comoditização fosse um destino. Da
mesma forma que definir mão-de-
obra como custo leva a um nível de
investimento diferente de quando

é vista como recurso, a ilusão da
comoditização acaba se tornando
uma profecia auto-realizada.

As organizações que acreditam
que a ruptura de hoje é a commodity
de amanhã compreensivelmente te-
mem a rápida redução dos retornos
de seus investimentos em inovação.
A ideologia da inovação "boa o sufi-
ciente" se torna boa o suficiente. O
potencial das idéias é subestimado.
Oportunidades de inovação susten-
tável são perdidas ou simplesmente
descartadas.

Foi exatamente isso que aconte-
ceu com o Yahoo!. A empresa havia
originalmente, de modo bem-su-
cedido, se caracterizado como o
principal mecanismo de busca na
internet, fazendo da busca rápida,
fácil e ampla parte inerente de sua
relação com os clientes. Mesmo
quando o jovem Google atraiu a

atenção da mídia e parte crescen-
te do tráfego da internet, gestores
sêniores do Yahoo! insistiram, tanto
publicamente como entre quatro
paredes, que a busca era apenas
uma fração das funcionalidades
de um portal.

Na verdade, de acordo a afir-
mação de um executivo do Yahoo!,
quando o Google abriu capital em
2004, a proliferação de inovações
baseadas em algoritmos acabaria
por transformar a busca em um
serviço comoditizado com nenhum
custo de troca para o usuário. Os
gestores do Yahoo! asseguravam
que mídia era um negócio maior e
de mais rápido crescimento do que
busca na internety e a empresa fez
seus investimentos de acordo com
-essa crença.

Embora seja muito cedo para
dizer que os mecanismos de busca
nunca se tornarão commodities, não
é absurdo observar que 2004 era
muito cedo para dizer que uma tec-
nologia nascente se transformaria,
sim, em commodity, como se posi-
cionou estrategicamente o Yahoo!,
que apostou mais na venda de mídia
que no mecanismo de busca

Não se pode afirmar, é claro,
que a percepção errada do Yahoo!
tenha levado ao sucesso do Google.
No entanto, sua atitude é um bom
exemplo dos perigos do pensamento
baseado na possibilidade de como-
ditização. Uma coisa é se recusar a
competir porque a empresa pode
perder ou porque é muito caro;
outra, bem diferente, porque ela
pensa que entrará em um mercado
de commodities.



Concorrência intenso baseada em preços pode
não indicar o presença de commodities facilmente
subsfifuíveis, e sim o ausência árida de inovações
de caráter único

Vejamos o caso da The Hoover,
que chegou a ser a marca líder no
mercado norte-americano de aspi-
radores de pó. Apesar de ter desfru-
tado essa liderança desde 1908, os
investimentos em inovação em seu
principal produto refletiam uma
crença aparente de que os aspira-
dores de pó eram commodities.

A companhia seguiu muito mais
preocupada com a concorrência ba-
seada em preço do que com a dife-
renciação por meio da inovação,
mesmo quando surgiram avanços
tecnológicos na Europa.

Em 2002, a britânica Dyson
levou seu aspirador de pó Dual
Cyclone para os Estados Unidos e,
dois anos depois do lançamento,
já havia conquistado cerca de 21%
do mercado em receita, enquanto
o produto da Hoover contava com
15,6%. E isso mesmo com a Hoover
cobrando menos por seus produtos.
No meio de uma guerra de preços,
o produto mais caro do mercado
registrava o maior sucesso em um
setor de atividade com um século
de vida dominado por uma marca
líder já estabelecida.

A mensagem dos preços baixos
Se Cisco, Sony, Apple, Dell, In-

fosys ou General Electric acredi-
tassem que a comoditização é um
destino, isso seria uma traição a
suas origens, história, investidores
e, acima de tudo, clientes. Empre-
sas voltadas para a inovação não
temem se tornar fornecedores de
baixo preço em seus mercados; na
verdade, elas freqüentemente inves-
tem em processos e produtos inova-

dores que as tornem o competidor
de menor preço. No entanto, elas
também compreendem que o preço
é um sinalizador de mercado que
envia uma mensagem importante
tanto para compradores como para
vendedores.

Que mensagem é essa? Para
muitos economistas e empreende-
dores, a concorrência crescente e
os preços em queda mostram que
o poder de precificar cai à medida
que a possibilidade de substituição
pelos consumidores aumenta.

Mas há outra interpretação,
coerente com o que se observa na
história dos negócios em todo o
mundo. Concorrência intensa ba-
seada em preços pode não significar
a presença de commodities facilmente
substituíveis, mas uma ausência ári-
da de inovações de caráter único.
O sinal do mercado é que o preço
constitui o diferenciador mais im-
portante do momento. Esse sinal
traz um incentivo claro a inovadores
e empreendedores para que inovem
a fim de se diferenciar, para que
identifiquem o potencial oculto
para criação de valor.

Isso é particularmente importan-
te porque, como regra geral, concor-
rência intensa e preços em declínio
trazem para o mercado outros clien-
tes, que encontram produtos que já
foram caros por preços atraentes.
Com freqüência, esses clientes dão
usos novos, ou não-convencionais,
para esses artigos e serviços, que,
por sua vez, demandam respostas
inovadoras.

A competição implacável trans-
formou a proposição de valor e o

potencial das alegadas commodities.
Uma vez que os chips de computador
ficaram baratos, por exemplo, por
que não utilizá-los em torradeiras?
Se os equipamentos domésticos fo-
rem mais inteligentes, por que não
colocá-los em rede? Uma nova eco-
logia da inovação emerge. Essa é a
antítese da comoditização.

Isso não quer dizer que a concor-
rência não acabe por tornar obsole-
tas algumas tecnologias inovadoras.
Contudo, quanto mais de perto se
observam as chamadas commodities,
mais o termo parece mera retórica;
ainda que conveniente, não é uma
descrição econômica precisa.

Na verdade, a história do con-
texto é tão importante quanto o
contexto histórico. O economista
John Keynes teria dito que, "no lon-
go prazo, estaremos todos mortos".
No entanto, como geralmente acon-
tece, a citação completa, no contex-
to histórico, mostra-se bem mais
reveladora: "O longo prazo é um
parâmetro ruim para os assuntos
atuais. No longo prazo, estaremos
todos mortos", escreveu o econo-
mista em 1923.

O risco da comoditização é um
parâmetro ruim para a inovação
atual. No longo prazo, nem tudo
vai virar commodity. Nem mesmo as
torradeiras. •
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