
No mundo dos negócios, a criatividade
e a inovação são lugares comuns há
décadas. O conceito faz parte da própria
essência do comércio e do varejo. No
entanto, em épocas de instabilidade
econômica, como a que o mundo
enfrenta hoje, antigos referenciais se
tornam uma questão de sobrevivência. A
pergunta passa a ser então: como inovar,
se os recursos são escassos? Como
ser criativo sem correr riscos de perda

financeira? Como ajustar rapidamente
os produtos oferecidos à nova realidade
dos consumidores quando essa mudança
depende, por exemplo, de contar
com tecnologias e expertises de que a
empresa não dispõe? As possibilidades,
nesses casos, são inúmeras. E a resposta
pode não estar em atitudes ousadas e
que requerem investimentos pesados,
mas na adoção de mudanças sutis na
estratégia de negócios, que incluem

A "rede de inovação" é formada por participantes de toda a cadeia produtiva:

Inventores - Apresentam novas
idéias ou criam um produto, um
serviço diferenciado ou ainda um
modelo de negócio inovador. Podem
ser encontrados entre os próprios
funcionários, no setor de pesquisa e
desenvolvimento, ou ainda, no caso de
organizações "caórdicas", externamente:
entre empresas especializadas em
criação, nas universidades e entre free-
lancers, consultores ou clientes criativos.

Transformadores - Fazem, das idéias
dos inventores, produtos e serviços
oferecidos ao mercado. Dentro da
empresa, podem ser recrutados entre o
pessoal de operações, marketing, vendas
ou distribuição. Externamente, podem
estar entre fabricantes terceirizados,
parceiros, consultores e usuários fiéis.

Financiadores - São os fundos que vão
financiar as ações dos inventores e
transformadores. Podem ser obtidos ou
desenvolvidos por executivos do setor
financeiro da corporação ou ainda por
grupos internos que trabalham com
capital de risco. Externamente, podem
ser contatados em empresas de capital
de risco, agências de fomento ou mesmo
entre clientes dispostos a dividir riscos.

Agenciadores - Os responsáveis por
encontrar inventores, transformadores
e financiadores e fazer com que todos
trabalhem juntos. São geralmente os
executivos de desenvolvimento de novos
negócios e da área tecnológica. Fora
da empresa, podem ser encontrados
em associações comerciais, portais
especializados em soluções comerciais etc.

parcerias com empresas que já fazem
parte da cadeia produtiva - ou até
mesmo concorrentes - para ganhar
em volume de vendas, adaptações
mercadológicas nos produtos ou
adequações em sua linha de produção
para imprimir mais agilidade e saúde
competitiva.

Essa nova era no mundo comercial já
foi identificada por alguns economistas
e pensadores de todo o mundo e até
nomeada: a "Era Caórdica", o que,
em uma tradução livre, representa o
momento em que se misturam o caos
e a ordem e em que, dentro do
ambiente corporativo, as empresas se
abrem e compartilham informações,
facilitando, com isso, a produção de
conhecimento, que acaba resultando
em produtos e serviços melhores e
clientes mais satisfeitos.

Seguindo os preceitos desse ciclo de
virtudes proporcionado por um mundo
no qual o caos e a ordem andam juntos,
as empresas criam finalmente uma
"rede de inovação". O sucesso será
daquelas que souberem administrar
bem essa rede ou comunidade
de empresas, que podem até ser
concorrentes entre si. O importante
é produzir conhecimento e, por meio
dele, gerar negócios. As redes de
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inovação são formadas por parceiros
globais que geram e administram, em
conjunto, novos serviços, produtos e
modelos de negócios - e dividem o
lucro. Seus agentes devem estimular
mudanças internas e externas que
favoreçam o desenvolvimento da rede,
fazendo adaptações nas corporações,
coordenando parceiros e estimulando
clientes a fazerem parte desse novo
sistema. O universo das "redes de
inovação" possui alguns sujeitos bem
definidos (veja quadro ao lado).

Essa tendência foi identificada por
uma pesquisa realizada pelo Forrester
Group, ainda em 2006, e, desde
então, esse novo modelo de gestão só
vem demonstrando crescimento. Esse
estudo mostrou que, principalmente
em setores como os de mídia,
telecomunicação e petroquímico, os
executivos já buscavam e encontravam
mais de 50% das idéias para seus novos
produtos e serviços em inventores
externos à empresa, como parceiros
comerciais, clientes, universidades e
laboratórios terceirizados. Em vez de
ficarem assustadas com esse potencial
de invenção, as corporações preferiam
fazer uma parceria com seu "sócio"
inventor em troca de 10% dos lucros
obtidos com sua colaboração. E o que
explica essa tendência? A resposta é

simples: as empresas não estão mais
encontrando, apenas em seu ambiente
interno, recursos materiais e humanos
para responder à demanda por inovação
imposta por um mercado cada vez mais
informado e exigente.

No caso dos transformadores, a
prática é a mesma. Gigantes do ramo
farmacêutico dos Estados Unidos, por
exemplo, estão preferindo reduzir
a ênfase no processo interno de
transformar uma boa idéia em um
produto comercial, repassando a tarefa
a parceiros fora da empresa. Isso agiliza
o processo e facilita o aproveitamento
das oportunidades comerciais. A Lilly
Farmacêutica conseguiu acelerar a
chegada de drogas biológicas ao
mercado ao repassar a tarefa de testes
e demais etapas envolvidas no processo
de precomercialização para pequenas
empresas em fase inicial de operação,
muito mais ágeis nessa função. O
resultado foi a obtenção de um produto
novo para tratamentos genéticos na
metade do tempo previsto para um
desenvolvimento interno. A Lilly é um
exemplo de como estão pensando os
executivos mundo afora.

Para Mareia Ogawa, sócia da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte,
as parcerias, que podem ocorrer em

uma mesma cadeia de valor ou entre
concorrentes, são saudáveis e podem
ajudar a empresa a ganhar escala e
competitividade. Segundo a especialista,
são exemplos do primeiro tipo de
parceria comercial os acordos fechados
entre instituições financeiras e gigantes
do varejo, pelos quais os bancos
aproveitam os clientes de seus parceiros
para vender seus produtos, enquanto,
por outro lado, facilitam



o acesso à compra, oferecendo linhas
de crédito. O modelo vem mostrando
êxito particularmente nos últimos anos,
sendo seguido por grandes empresas,
como Casas Bahia, Magazine Luiza,
Ponto Frio, Lojas Americanas, Leroy
Merlin, Bradesco, Unibanco, Itaú, Banco
do Brasil e HSBC. Nesse mesmo caso,
incluem-se as empresas de seguros,
que se tornam parceiras de instituições
financeiras para a distribuição de seus
produtos.

Ainda nas parcerias estabelecidas na
mesma cadeia de valor, podem-se citar
exemplos de empresas de tecnologia.
"É comum que elas façam acordos
com empresas de desenvolvimento
de software para complementar seu
portfolio e fomentar a inovação", diz
Mareia. O melhor exemplo de acertos
como esse no mercado de consumo
ocorreu entre a fabricante Apple e
a telefônica AT&T. A Apple tinha a
tecnologia para desenvolver um telefone
de última geração e a AT&T não sabia
como fazer, mas tinha os clientes
interessados nesse produto. A união
entre as duas foi a solução. "Parcerias
envolvendo empresas que agregam
qualidade em sua cadeia produtiva são
boas para ambas, não implicam grandes
investimentos, favorecem a renovação
da marca e oferecem ao público um
produto novo", acrescenta a sócia da
Deloitte.

Mesmo uma empresa concorrente
também pode ser parceira. "As duas
podem se unir para o lançamento de um
produto único", afirma Mareia Ogawa.
Um exemplo clássico, lembra ela, é o de
bancos de varejo concorrentes que criam
uma plataforma única para capturar
transações de crédito.

As opções são muitas e é preciso
saber aproveitá-las, ressalta Francisco
Barone, professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). "Criar um produto
novo, 'modernizar' um antigo, fazer
uma parceria para vendê-lo na China
- o que importa é a agregação de
resultados para a empresa", afirma.
Segundo o economista, as parcerias
são fundamentais em épocas de
desaceleração econômica, como a que
o mundo atravessa, principalmente em
um mercado globalizado. "Bons acordos
comerciais são fundamentais para que
as empresas possam obter vantagens
competitivas, além de provocarem
uma redução direta de custos. Com a
globalização, entre as parcerias mais
significativas, estão as de acesso a
mercados e a novas tecnologias",
pondera.

Na internet, o portal de classificados ZAP,
que une as empresas de mídia Infoglobo
e Grupo Estado, é um exemplo de como
é possível se posicionar, sem recuar,
diante do cenário de crise. O diretor-
geral do portal, André Molinari, explica
que a primeira providência foi priorizar
planos que já estavam traçados, sem
cancelar projetos. Em paralelo a um
reforço nas campanhas de divulgação,
o portal antecipou os chamados quick
wins- projetos com potencial para
trazer ganhos rápidos e sem altos
custos atrelados. Entre eles, está a
transformação da revista ZAP em um
formato de blog, um diário digital, que
permite redução substancial de custos e
ainda facilita o acesso do usuário. "Para
o nosso negócio, a crise não é ruim,
ao contrário. Neste momento, há uma
seleção natural de competidores. Os
aventureiros somem e os profissionais
têm boas chances para fazer negócios",
diz Molinari. O portal aposta também
em parcerias já assinadas para oferecer
o site como plataforma-padrão para
as empresas que quiserem ter pronta a

tecnologia de um portal de classificados.
Segundo André, tais parcerias ajudarão
o portal a nacionalizar sua presença e
aumentar a visibilidade.

Outra que aposta em soluções criativas
e de baixo custo para vencer a época
de turbulência é a Phonoway Sistemas,
com 18 anos de mercado, especializada
em tecnologia da informação e
telecomunicações e distribuidora
nacional da Siemens. Para oferecer um
preço final mais atrativo, a empresa
criou um pacote de produtos e serviços
que exigisse pouco investimento
inicial. Outra ação foi buscar um maior
comprometimento dos fornecedores,
aperfeiçoando parcerias para viabilizar
a redução de preços, sem sacrifício
significativo de margem.

Com os desenvolvedores de software,
por exemplo, a empresa fechou um
acordo pelo qual a remuneração se dá
à medida que o cliente usa o produto,
paga e fica satisfeito. Assim, todos os
integrantes da cadeia se envolvem no
processo e solucionam os problemas a
um custo muito mais baixo. "Com isso,
ganhamos participação em mercados
que antes não atendíamos, ou seja,
aumentamos nossa competitividade",
comemora o diretor-executivo, Reinaldo
Pires. São soluções práticas que, se
poderiam ser bem-sucedidas em
qualquer época, se fazem ainda mais
convenientes neste momento.
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