
EM MAIO DE 2009, a Ge-
neral Electric anunciou que
nos seis anos seguintes iria gas-
tar US$ 3 bilhões para criar pe-
lo menos cem inovações em
equipamentos médicos — ino-
vações que derrubariam custos,
ampliariam o acesso à saúde e
aumentariam a qualidade con-
sideravelmente. Dois produtos
destacados na ocasião — um aparelho portátil de ele-
trocardiograma (preço: US$ l mil) e um ultrassom
montado num laptop e vendido pela bagatela de US$
15 mil — são revolucionários, e não só por serem en-
xutos e custarem pouco. São extraordinários, também,
por terem sido criados para mercados emergentes (o
eletrocardiógrafo para a zona rural da índia e o ultras-
som para uso nos rincões da China) e, hoje, estarem à
venda nos Estados Unidos, onde abrem novas aveni-
das para aparelhos do gênero.

Chamamos o processo usado
para desenvolver os dois apare-
lhos e levá-los ao resto do mundo
de inovação reversa. É o oposto
do processo de glocalização que
muitas fabricantes de bens indus-
trializados sediadas em países ri-
cos empregaram durante décadas.
Com a glocalização, a empresa
concebe excelentes produtos em

casa e, depois, distribui esses bens mundo afora, com
certa adaptação a condições locais. A abordagem per-
mite a multinacionais chegar à mistura certa da esca-
la global (crucial para minimizar custos) e customiza-
ção local (necessária para maximizar a participação
de mercado). A glocalização surtia efeito numa era
em que países ricos respondiam pela grande maioria
do mercado e não havia muita oportunidade em ou-
tras nações. Só que esse tempo acabou — devido ao
rápido desenvolvimento de países populosos como
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China e índia e à queda no crescimento de países
desenvolvidos.

A GE precisa muito de inovações como o eletro-
cardiógrafo e o ultrassom de baixo custo, não só para
crescer além de segmentos nobres em lugares como
China e índia, mas também para evitar que empre-
sas locais nesses países — as gigantes emergentes
— criem produtos similares e se valham deles para
ameaçar sua posição em países ricos. Resumindo:
para sobreviver e prosperar na próxima década a
GE terá de mostrar, na inovação reversa, habilidade
igual à exibida na glocalização. O sucesso em países
em desenvolvimento será indispensável para que
mantenha a vitalidade no mundo desenvolvido.

O problema é que há sérios conflitos entre a glo-
calização e a inovação reversa. Além disso, a empre-
sa não pode simplesmente substituir uma por outra,
pois a glocalização seguirá dominando a estratégia
no futuro próximo. Não basta que os dois modelos
coexistam: precisam cooperar. É algo muitíssimo
mais fácil na teoria do que na prática, já que estru-
turas e práticas que garantiram o sucesso de multi-
nacionais na glocalização (centralizadas, voltadas a
produtos) são um entrave à inovação reversa, que
exige um foco descentralizado no mercado local.

Quase todo o pessoal e todos os recursos dedi-
cados a iniciativas de inovação
reversa devem ser instalados
e administrados no mercado
local. Essas equipes de cresci-
mento locais devem ter con-
trole sobre os próprios resulta-
dos financeiros (P&L); ter po-
der para decidir que produtos
desenvolver para seu mercado
e como fabricar, vender e dar
atendimento pós-venda a es-
ses bens; e ter acesso a recur-
sos globais da empresa. Quan-
do tiver se provado em merca-
dos emergentes, o produto se-
rá lançado no resto do mundo,
o que pode exigir a descoberta
de aplicações radicalmente no-
vas, a redução de preços e até o
uso da inovação para canibali-
zar produtos de margens maio-
res em países ricos. Todas essas
abordagens batem de frente
com o modelo da glocalização.
A meta deste artigo é mostrar
o que a GE aprendeu ao tentar
resolver esse conflito.

Por que a inovação reversa
é tão importante
A glocalização chegou à atual hegemonia porque
deu frutos. Em grande parte devido à abordagem, a
receita da GE fora dos EUA disparou de US$ 4,8 bi-
lhões em 1980, ou 19% do faturamento total, para
US$ 97 bilhões em 2008, mais de metade da receita.

O modelo ganhou destaque quando oportunida-
des nos mercados emergentes de hoje eram bastan-
te limitadas — quando a economia desses países
ainda não decolara e não havia, neles, segmentos de
consumo médio ou popular. Logo, o melhor para a
multinacional era lançar, ali, uma versão modifica-
da de produtos feitos para o mundo desenvolvido.
No começo, a GE, assim como outras multinacio-
nais, estava satisfeita com os 15% a 20% de cresci-
mento que registrava nas operações em países em
desenvolvimento com o uso da glocalização.

Até que, em setembro de 2001, um dos autores
deste artigo, Jeffrey Immelt (que acabara de assu-'
mir o comando da GE) lançou uma meta: acelerar
radicalmente o crescimento orgânico da empresa e
passar a depender menos de aquisições. Isso levou
o pessoal a questionar muitas das velhas verdades

— incluindo a estratégia de glocalização, que limita-
ra a empresa a explorar o mercado nobre em países
emergentes. Uma análise rigorosa das divisões de
saúde e de geração e distribuição de energia mos-
trou que, se plenamente aproveitadas as oportuni-
dades que a glocalização deixara passar em luga-
res altamente povoados como China e índia, daria
para crescer duas a três vezes mais depressa ali. Mas,
para tanto, seria preciso criar produtos inovadores
voltados às necessidades específicas desses merca-
dos e condizentes com o bolso de clientes locais.
Isso, por sua vez, levou executivos da GE a questio-
nar dois dos grandes pilares da glocalização:

1- premissa: evolução de economias emer-
gentes será basicamente igual à de economias
desenvolvidas. Na realidade, países em desenvol-
vimento não estão seguindo o mesmo caminho e
podem até passar à frente de países desenvolvidos,
pois estão mais dispostos a adotar inovações radicais.
Com renda per capita muito menor, países em de-
senvolvimento ficam mais do que satisfeitos com so-
luções arrojadas que garantam desempenho decen-
te a custo ultrabaixo — 50% da solução por 15% do
custo. Além disso, não possuem muito da velha in-
fraestrutura do mundo desenvolvido, que foi ergui-
da quando as condições eram muito distintas. Pre-
cisam de bens de comunicação, energia e transpor-
te voltados aos desafios e às oportunidades dos dias
atuais, como a volatilidade dos preços do petróleo e



a disseminação da comunicação sem fio. Por último,
devido a sua imensa população, a questão da sus-
tentabilidade é especialmente urgente em países
como China e índia. Por causa disso, é provável que
enfrentem muitas questões ambientais anos, ou até
décadas, antes do mundo desenvolvido.

Não é só teoria. Já está acontecendo. Mercados
emergentes estão virando polo de inovação em áre-
as como equipamentos médicos de baixo custo, se-
qüestro de carbono, energia solar e eólica, biocom-
bustíveis, geração distribuída de energia, baterias,
dessalinizacão da água, microcrédito, veículos elé-
tricos e até moradias de custo ultrabaixo.

2- premissa: produtos voltados a necessida-
des específicas de países em desenvolvimento
não podem ser vendidos em países desenvolvi-
dos, pois não são bons o bastante para competir
nesses mercados. Na realidade, um produto des-
ses pode abrir todo um novo mercado no mundo
desenvolvido — por ter um preço radicalmente me-
nor ou inaugurar novas aplicações.

para aprimorar a tecnologia da turbina, a GE plane-
ja agora usá-la para ameaçar o domínio da Pratt &
Whitney no mercado de pequenos turboélices em
países desenvolvidos. A posição de custo da GE pro-
vavelmente é metade da posição da Pratt.

Saia à frente de gigantes emergentes
Antes que a crise financeira jogasse o mundo numa
profunda recessão, os líderes da GE já vinham con-
tando com mercados emergentes para atingir suas
ambiciosas metas de crescimento. Agora, estão con-
tando ainda mais com esses mercados, pois acredi-
tam que, finda a crise, o mundo desenvolvido viverá
uma fase prolongada de lento crescimento — 1% a
3% ao ano. Já a expansão anual em mercados emer-
gentes poderia facilmente chegar a um ritmo duas
ou três vezes maior do que este.

Dez anos atrás, quando discutia o mercado mun-
dial, a diretoria da GE falava "nos EUA, na Europa,
no Japão e no resto do mundo". Hoje, fala de "lugares
com muitos recursos", como Oriente Médio, Brasil,

Peguemos a divisão de saúde da GE nos EUA. A
maior parte de sua renda vinha de aparelhos sofis-
ticados de tomografia computadorizada e ressonân-
cia magnética. Só que, para triunfar na era de maior
acesso e menor reembolso que o governo Obama
pretende inaugurar, a divisão provavelmente terá
de elevar em 50% o número de produtos que ofe-
rece a preços menores. E isso não significa apenas
modelos mais baratos de aparelhos sofisticados de
diagnóstico por imagem. A empresa também preci-
sa criar mais coisas como o berço aquecido que in-
ventou para a índia — produto de grande potencial
em zonas pobres dos EUA, onde a taxa de óbito de
bebês em decorrência do frio segue alta.

E não esqueçamos que, em geral, é possível apri-
morar a tecnologia até que a clientela mais exigen-
te fique satisfeita. O ultrassom compacto, que ho-
je pode ser usado em casos que antes exigiam um
aparelho convencional, é um exemplo (veja "Inova-
ção reversa na prática"). Outro exemplo é o da tur-
bina de avião que a GE ganhou ao comprar uma
empresa checa do setor aeroespacial por US$ 20
milhões. Depois de investir outros US$ 25 milhões

Canadá, Austrália e Rússia, e de "lugares com muita
gente", como China e índia. O "resto do mundo" sig-
nifica EUA, Europa e Japão.

Verdade seja dita, a empresa também está abra-
çando a inovação reversa para se defender. Se a GE
não lançar inovações em países pobres e levá-las ao
resto do mundo, novas rivais nesses países — nomes
como Mindray, Suzlon, Goldwind e Haier — o farão.

Nos mercados da GE os chineses terão mais desta-
que do que os indianos. A China tem planos concre-
tos para se tornar um nome mundialmente impor-
tante em transporte e geração de energia. A GE Po-
wer Generation volta e meia já topa com empresas
chinesas ao atuar em mercados da África, região que
será extremamente importante para a empresa. Um
dia essas adversárias podem vir a competir com a GE
em sua própria casa.

É uma perspectiva aterradora. Embora tenha
imenso respeito por rivais tradicionais como Sie-
mens, Philips e Rolls-Royce, a GE sabe como compe-
tir com elas; essa turma nunca destruirá a GE. Já as
gigantes emergentes, ao lançar produtos que inau-
gurem um novo paradigma de preço-desempenho,
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poderiam muito bem destruí-la. A inovação reversa
não é opcional; é nosso oxigênio.

Choque de dois modelos
A glocalização há três décadas define a estratégia in-
ternacional. Todas as idéias hoje reinantes — da es-
tratégia "transnacional" de Christopher A. Bartlett e
Sumantra Ghoshal ao trade-off "adaptação-agrega-
ção" de Pankaj Ghemawat — se encaixam no mode-
lo da glocalização. Já que a organização depende da
estratégia, não surpreende que a glocalização tam-
bém tenha ditado o modo como multinacionais são
estruturadas e administradas.

A GE é um bom exemplo. Nos últimos 30 anos, a or-
ganização evoluiu de modo a maximizar a eficácia na
glocalização. O poder e a responsabilidade pelos resul-
tados ficaram concentrados em divisões de negócios
globais sediadas no mundo desenvolvido. Os princi-
pais departamentos — incluindo P&D, manufatura e
marketing — foram centralizados na matriz. Embora
certos centros de pesquisa e certas operações de pro-
dução tenham sido transferidos para outros países, pa-
ra aproveitar a mão-de-obra local e reduzir custos, seu
foco era, basicamente, a produção para países ricos.

Embora tenha enormes vantagens, essa aborda-
gem torna a inovação reversa impossível. A experi-
ência de Venkatraman Raja, diretor da GE Health-
care na índia, mostra por quê.

A GE Healthcare vende um equipamento de raio
X chamado arco cirúrgico. É usado em cirurgias sim-
ples. O equipamento, de alta qualidade e preço sal-
gado, foi projetado para hospitais em países ricos e
tinha pouca saída na índia. Raja detectou o proble-
ma e, em 2005, resolveu fazer uma sugestão. Queria
criar, fabricar e vender um equipamento mais sim-
ples, mais fácil de usar e consideravelmente mais ba-
rato na índia. Embora fizesse todo sentido, a propos-
ta — para surpresa de ninguém — não foi aprovada.

Se fosse o chefe de uma operação da GE num país
em desenvolvimento, como Raja era, o leitor enfren-
taria o seguinte obstáculo: entre suas responsabilida-
des formais não estava nem a gestão geral nem o de-
senvolvimento de produtos. Sua função seria vender,
distribuir e fazer a manutenção de equipamentos
globais da GE localmente e oferecer insights sobre
necessidades da clientela para ajudar a empresa a
adaptar sua linha. Seria garantir que a receita subis-
se de 15% a 20% ao ano e que os custos aumentassem



a ritmo muito menor, para que as margens cresces-
sem. A cobrança para que honrasse os planos era rígi-
da. Achar tempo para uma atividade extracurricular
como criar a proposta de um equipamento ajustado
ao mercado local já era, em si, algo difícil.

Não era nada, porém, quando comparado ao de-
safio do passo seguinte: vender a proposta interna-
mente. Para isso, era preciso chegar aos ouvidos do
gerente-geral na matriz nos EUA, indivíduo situado
dois ou mais níveis acima de seu superior imediato
na hierarquia e com muito mais conhecimento so-
bre um centro médico renomado em Boston do que
sobre uma clínica rural nas cercanias de Bangalore.
Ainda que conseguisse uma reunião, o tempo que
teria para apresentar a proposta seria limitado (a ín-
dia respondia por apenas 1% do faturamento da GE
à época e o volume de atenção que recebia de geren-
tes com responsabilidade global era equiparável).

Se o leitor fosse extremamente convincente, po-
dia até ser que pedissem para que mostrasse a pro-
posta a mais gente. Mas, ao ir falar com o diretor
mundial de produção, teria de rebater o argumento
de que uma linha de produtos global, simples e oti-
mizada, era muito mais eficiente do que uma linha

customizada. Ao visitar o diretor de marketing, te-
ria de lidar com o receio de que um equipamento
mais barato viesse prejudicar a marca GE e canibali-
zar as vendas existentes. Ao encontrar com o diretor
de finanças, ouviria o temor de que produtos de pre-
ço inferior fossem derrubar as margens de modo ge-
ral. E, ao ir falar com o diretor global de P&D, seria
obrigado a explicar por que a energia dos cientistas
e engenheiros da GE — incluindo os de centros de
tecnologia em mercados emergentes — deveria ser
desviada de projetos voltados à clientela mais sofis-
ticada, que desembolsava altas somas.

Ainda que conseguisse o apoio de cada um des-
ses executivos e tirasse a proposta do papel, seria
preciso competir por capital todo ano com projetos
menos arriscados, de retorno mais imediato. E isso
sem deixar de se preocupar em atingir as metas do
trimestre, sua principal função.

Não espanta que iniciativas de desenvolvimento
de produtos radicalmente novos para países pobres
raramente dessem certo.

Um novo centro de gravidade
Alterar estruturas, práticas e atitudes arraigadas é,
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naturalmente, uma grande empreitada. Como em
qualquer grande programa de transformação, a al-
ta liderança da empresa precisa desempenhar um
grande papel.

Para tanto, a cúpula precisa determinar por si só o
tamanho da oportunidade e como ela poderia ser ex-
plorada — e incentivar as equipes que tocam os ne-
gócios da empresa a fazer o mesmo. Como presiden-
te da GE, Jeffrey Immelt vai à China e à índia duas
vezes por ano. Quando na China, digamos, é comum
passar um dia no centro de pesquisa da GE em Xan-
gai e, então, se reunir separadamente com
dezenas de pessoas nas operações locais do
grupo, para que contem em que estão traba-
lhando, qual seu custo, quem são seus con-
correntes, e por aí vai. Nessas visitas, o presi-
dente percebeu que há todo um espectro da
tecnologia que a empresa deveria estar apli-
cando mais depressa.

Ainda na China, Jeffrey vai conversar
com líderes do governo, incluindo o premiê,
Wen Jiabao. Wen contou ao presidente da
GE sobre seus planos para desenvolver a
economia da China e o papel que o acesso
de todo cidadão à saúde teria nesse proje-
to. É preciso uma conversa como essa pa-
ra a real compreensão das oportunidades
na China.

Na índia, Jeffrey irá jantar com presiden-
tes de empresas locais, como Anand Mahin-
dra. Num encontro desses, o empresário in-
diano contou como sua empresa, a Mahin-
dra Sr Mahindra, vinha dificultando a vida
da John Deere na índia com um trator que
custava metade do preço cobrado pela ame-
ricana, mas, mesmo assim, dava um tremen-
do lucro. Uma conversa dessas faz a pessoa
entender que, com o modelo de negócios certo, é
possível ganhar muito dinheiro na índia.

A função do presidente — aliás, de qualquer alto
dirigente empresarial — é, portanto, unir os pontos
e agir como catalisador. É dar a iniciativas status es-
pecial e recursos, e conferir pessoalmente seu pro-
gresso a cada mês ou trimestre. No caso da inovação
reversa, o mais importante de tudo talvez seja levar
a empresa a adotar um novo modelo organizacio-
nal que permita a inovação em produtos e modelos
de negócios em mercados emergentes.

Modelo caseiro
Para criar esse novo formato organizacional, a GE
fez o que sempre fizera: aprendeu com a experiên-
cia de outras empresas e tentou achar uma equipe

da própria casa que tivesse superado obstáculos e
atingido o sucesso. Por ocasião do exame anual da
estratégia, os líderes da empresa acharam um exem-
plo na unidade de ultrassom da GE Healthcare.

O principal negócio da GE Healthcare é fornecer
equipamentos sofisticados de diagnóstico por ima-
gem. No final da década de 1980, ficara claro que
uma nova tecnologia — a ultrassonografia — teria
um belo futuro. Aparelhos de ultrassom, assim co-
mo outros equipamentos de geração de imagens,
normalmente eram instalados em sofisticados cen-

tros de diagnóstico de hospitais. Embora a qualida-
de das imagens do ultrassom fosse inferior à do to-
mógrafo ou à do aparelho de ressonância magnéti-
ca, seu custo era muito inferior. A meta da GE era
ser a líder do mercado de ultrassom.

Na década seguinte, a GE Healthcare ampliou sua
presença no mercado. Ergueu um centro de P&D
para desenvolver novos equipamentos de ultrassom
nas cercanias da sede da empresa, em Milwaukee,
nos EUA. Comprou outras empresas da área e entrou
em joint ventures no mundo todo. Marcou presença
nos três principais segmentos do mercado — obste-
trícia, cardiologia e radiologia geral — com equipa-
mentos nobres feitos com tecnologia de ponta. Em
2000, a GE Healthcare tinha estabelecido posições
sólidas no mercado de países ricos do mundo todo.



Já os resultados em países em desenvolvimento
eram decepcionantes. Em 2000, com a ajuda do só-
cio numa joint venture na China, a GE descobrira
o problema: em países ricos o que mais pesava era
o desempenho, seguido dos recursos do aparelho;
na China o mais importante era o preço, seguido da
portabilidade e da facilidade de uso.

As prioridades não eram as mesmas porque a in-
fraestrutura do setor de saúde na China era muito
diferente da de países ricos. Mais de 90% da popu-
lação chinesa dependia (e ainda depende) de hos-
pitais com tecnologia e recursos precários ou pos-
tos de saúde na zona rural. Eram instalações sem
centros sofisticados de diagnóstico por imagem. Já
o deslocamento até hospitais em zonas urbanas era
difícil, sobretudo para os doentes. Um paciente não
podia esperar para ir ao aparelho de ultrassom; o
ultrassom tinha, portanto, de ir até o paciente.

Não havia como a GE atender a essa necessidade
simplesmente enxugando, eliminando recursos ou
fazendo alguma adaptação nos aparelhos de ultras-
som que já tinha—aparelhos grandes, pesados, caros,
complexos. Era preciso um produto revolucionário.

Em 2002, a empresa lançou seu primeiro ultras-
som compacto, que combinava um laptop comum
com um software sofisticado. O modelo mais bara-
to custava US$ 30 mil. Em fins de 2007, a GE lançou
outro por ainda menos — US$ 15 mil, menos de 15%
do valor dos equipamentos de ultrassom mais sofisti-
cados da empresa. O desempenho naturalmente não
era tão elevado, mas mesmo assim o aparelho fez su-
cesso na zona rural, onde era usado por médicos pa-
ra finalidades simples como detectar a dilatação do
fígado ou da vesícula e irregularidades no estômago.
Além disso, com o projeto centrado no software ficou
fácil modificar o aparelho — para melhorar a interfa-
ce, digamos — depois da observação de seu uso por
médicos. Hoje, o aparelho portátil é o motor do cres-
cimento do braço de ultrassom da GE na China.

Mais animador ainda é que a inovação trouxe um
dramático crescimento em mercados desenvolvidos,
pois permitiu a utilização em casos nos quais a porta-
bilidade é crucial ou o espaço é reduzido, como locais
de acidente, onde o modelo compacto é usado para
diagnosticar problemas como a efusão pericárdica
(presença de fluido em volta do coração); em pron-
tos-socorros, onde é usado para identificar quadros
como gravidez ectópica; e em salas de cirurgia, onde
ajuda o anestesista a posicionar agulhas e cateteres.

Seis anos depois de lançada, a linha global de apa-
relhos portáteis de ultrassom gerava vendas de US$
278 milhões para a GE, receita que vinha crescendo
entre 50% e 60% ao ano antes que a crise mundial

irrompesse. É possível que um dia todo clínico geral
leve, além do estetoscópio, um aparelhinho compac-
to de ultrassom embutido no PDA.

Os produtos devem seu triunfal desenvolvimen-
to a uma anomalia organizacional da GE: a exis-
tência de várias unidades de negócios de ultrassom.
Embora os três principais segmentos do setor de ul-
trassom sejam muito distintos, o instinto inicial da
GE foi seguir o modelo de glocalização ao erguer
essa divisão específica — ou seja, criar uma organi-
zação global única, integrada. Em 1995, no entan-
to, Ornar Ishrak, executivo que a empresa trouxera
de fora para tocar o negócio, viu que amalgamar
as operações levaria a divisão a um denominador
comum incapaz de atender bem qualquer cliente.
Ishrak decidiu tocar o negócio como três unidades
de negócios distintas, cada qual responsável pelos
próprios resultados, todas subordinadas a ele.

Quando a iniciativa do ultrassom compacto teve
início na China, Ishrak viu que o novo negócio te-
ria pouco em comum com as três unidades, todas
voltadas a produtos premium. O que fez, então, foi
criar uma quarta unidade independente, com sede
em Wuxi, na China. Ali surgiu o modelo de equi-
pe de crescimento local (ECL), fundado em cinco
princípios críticos.

1. Transferir poder para onde o crescimento
está. Sem autonomia, a ECL fica refém da operação
global e será incapaz de se concentrar nos proble-
mas de clientes em mercados emergentes. Essa equi-
pe precisa, especificamente, de poder para criar as
próprias estratégias, a própria organização, os pró-
prios produtos. Ishrak sabia disso e deu ampla auto-
ridade a Diana Tang e J.K. Koo, os líderes da iniciati-
va do ultrassom na China. A dupla de veteranos da
GE tinha profunda experiência no mercado desse
equipamento, conhecimento de engenharia biomé-
dica e gestão geral, além de longa carreira na Ásia.

2. Criar novos produtos do zero. Diante da tre-
menda diferença de renda, infraestrutura e neces-
sidades de sustentabilidade entre países ricos e po-
bres, a inovação reversa precisa partir do zero. Não
há como cobrir esse vasto abismo com a adaptação
de produtos globais.

O ultrassom compacto foi criado do zero, embo-
ra tenha se valido bastante de um projeto existente
de P&D. No final da década de 1990, num centro
de desenvolvimento de produtos em Israel, a GE
começara a testar uma arquitetura nova, revolucio-
nária — que transferia grande parte da musculatu-
ra de um equipamento de ultrassom do hardware
para o software. Em vez de um caixotão repleto de
dispositivos customizados, cientistas e engenheiros
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envolvidos no projeto imaginaram um computador
comum de alto desempenho, periféricos especiais
como uma sonda de ultrassom e software arrojado.

A idéia gerara pouca empolgação na GE Health-
care na época, pois não havia como aproximar o
produto do desempenho da linha premium da em-
presa. Mas Ishrak rapidamente entendeu o valor da
nova arquitetura em países em desenvolvimento.
Incentivou a equipe na China a explorar mais o con-
ceito. O ultrassom compacto disso resultante, mon-
tado num laptop, emplacou na China.

3. Montar ECLs do zero, como uma nova em-
presa. Não há inovação do zero sem um desenho
organizacional do zero. O "software" organizacional
da GE — práticas de contratação, estruturas de su-
bordinação, títulos, descrição de cargos, normas pa-

incertezas críticas — raramente são os mesmos em-
pregados por operações estabelecidas.

A ECL do ultrassom sabia que médicos na zona
rural chinesa tinham menos desenvoltura com um
ultrassom do que colegas da cidade. Mas a equipe
não sabia quanta experiência os médicos do inte-
rior tinham com a tecnologia ou que recursos vi-
riam atender a suas necessidades. Logo, foi conferir
como os médicos reagiam ao aparelho e quais eram
os obstáculos a sua adoção. A equipe descobriu que
a facilidade de uso, sobretudo em exames no aten-
dimento primário, feitos pelo médico para diagnos-
ticar males comuns, era ainda mais importante do
que imaginara. Diante disso, a nova unidade deu
ênfase ao treinamento, postou manuais online, pro-
jetou teclados mais simples, adotou uma configura-

rã relações de trabalho e equilíbrio de poder entre
áreas distintas — é todo feito para respaldar a gloca-
lização. ECLs precisam reprogramar esse software.

Tang e Koo montaram uma unidade de negócios
que administrava urna cadeia de valor completa:
desenvolvimento do produto, sourcing, manufatura,
marketing, vendas e serviço pós-venda. Procurando
na própria região, conseguiram achar a maioria dos
profissionais de que precisavam, incluindo enge-
nheiros com profundo conhecimento de miniaturi-
zação e baixo consumo de energia e uma equipe de
comercialização que conhecia bem o setor de saúde
na zona rural chinesa.

A ECL também decidiu que a única maneira eco-
nômica de chegar ao vasto e fragmentado mercado
rural e a cidades menores do país era com o emprego
de revendas — em vez da forca de vendas direta ado-
tada pelas unidades de ultrassom nobres. E, em vez
de aproveitar as organizações globais de suporte ao
cliente e peças de reposição da GE Healthcare, a uni-
dade montou uma equipe própria no país, para poder
prestar um serviço mais rápido e menos oneroso.

4. Customizar objetivos, metas e métricas. Ini-
ciativas de inovação são, por natureza, incertas. É
mais importante testar hipóteses com eficiência pa-
ra aprender depressa do que atingir metas. Logo, in-
dicadores e requisitos para ECLs — que resolvem

cão padrão para certas tarefas e monitorou a satis-
fação do cliente para medir o sucesso.

Ishrak teve o cuidado de usar critérios distintos
para avaliar o desempenho da ECL na China. Já que
o processo para aprovação de um produto novo pelo
governo é menos complicado na China, foi estabe-
lecido um prazo bem menor para o ciclo de desen-
volvimento de produtos do que o comum em países
desenvolvidos. Aceitou, ainda, que o porte da organi-
zação local de serviço pós-venda fugisse aos padrões
globais da GE Healthcare. Já que o salário é menor
e o atendimento é mais complicado na China, uma
equipe proporcionalmente maior (em relação ao to-
tal de equipamentos instalados) fazia sentido.

5. Subordinar a ECL a alguém no topo na orga-
nização. Uma ECL não prospera sem o forte apoio
da cúpula. O executivo que supervisiona essa equi-
pe tem três papéis críticos a exercer: mediar confli-
tos entre a equipe e as operações globais, colocar a
equipe em contato com recursos como centros glo-
bais de P&D e ajudar a levar as inovações criadas
pela equipe a mercados ricos. Somente um alto exe-
cutivo da divisão global (ou até mesmo seu líder) é
capaz disso tudo.

Mesmo quando era pequenina, a ECL na China
respondia diretamente a Ishrak. Já que a GE Health-
care tinha uma pauta ambiciosa de desenvolvimento
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de produtos para países ricos quando lançado o proje-
to do ultrassom compacto, os engenheiros da ECL po-
diam facilmente ter sido desviados para outros pro-
jetos — se Ishrak não tivesse resguardado a equipe.
Ishrak protegeu e até aumentou os recursos do gru-
po. Em 2007, o número de engenheiros passara de 13
para 70 e o total de funcionários fora de 132 para 339.
Ishrak também se certificou pessoalmente de que a
equipe obtivesse a tarimba de que precisasse de ou-
tras áreas da GE, como foi o caso de três engenheiros
de desenvolvimento altamente respeitados de Israel,
Japão e Coréia do Sul. Trabalharam em tempo inte-
gral no projeto e obtiveram suporte adicional de cen-
tros de P&D da GE ao redor do mundo.

Ishrak incluiu a ECL da China no Ultrasound
Council, um conselho interno formado de executi-
vos da área e especialistas em tecnologia de ultras-
som que se reúne por dois dias três vezes ao ano. Na
reunião, trocam conhecimento e idéias e definem
em que grandes projetos investir. O conselho foi ins-

trumental para a transferência de conhecimento e
de tecnologia para a China.

Por último, Ishrak exerceu um papel crucial na
criação de um mercado mundial para o ultrassom
portátil. Descobriu utilidades novas no mundo de-
senvolvido e garantiu que as três unidades que ven-
diam a linha nobre de equipamentos investissem
com tudo nessas oportunidades.

Hoje a GE tem mais de uma dezena de equipes de
crescimento locais na China e na índia. Em meio a
uma severa recessão mundial, as operações na China
vão crescer cerca de 25% neste ano, em grande parte
devido às ECLs. É cedo, no entanto, para declarar vitó-
ria. O progresso é irregular. Enquanto certas unidades

— sobretudo as de saúde e geração e distribuição de
energia — toparam o desafio, outras mostram menos
entusiasmo. E, embora os centros de P&D da GE na
China e na índia estejam se dedicando mais a proble-
mas de países em desenvolvimento, a vasta maioria
dos recursos ainda é concentrada em iniciativas para
o mundo desenvolvido. Há muito chão pela frente.

Ainda é preciso que altos executivos da empresa
monitorem e protejam iniciativas locais e se certifi-
quem de que recebam recursos. Ainda é necessário
fazer experimentos com a transferência de pesso-
al, com estruturas organizacionais e com processos
para ver o que funciona. O maior experimento virá
em breve: para acelerar o progresso na índia, a GE
vai criar uma unidade (P&L) separada que reunirá
todas as divisões do grupo no país e terá considerá-
vel poder para explorar os recursos globais de P&D
da GE. Essa unidade será dirigida por um vice-presi-
dente sênior que responderá a um vice-presidente
do conselho. É uma ousadia numa empresa habitu-
ada a uma matriz na qual o produto vem primeiro
e o país, depois. Apesar disso, a empresa vai testar o
modelo e ver se é capaz de abrir novos mercados. A
GE precisa aprender a operar em outro eixo.

A resistência em dar à índia o controle do pró-
prio balanço reflete o que talvez seja o maior de-
safio da GE: mudar a mentalidade de gestores

que a carreira inteira
buscaram se superar
na glocalização. Até
quem é exemplar
tem um viés de país
rico. Numa conversa
recente com Jeffrey,
um gerente desses —
diretor de uma divi-
são importante, que
está tendo sucesso

na índia e na China — parecia preocupado com
problemas fora de seu controle nos EUA. "Nem que-
ro falar sobre seus planos de crescimento nos Es-
tados Unidos", respondeu Jeffrey. "Você precisa tri-
plicar o porte dos negócios na índia nos próximos
três anos. Precisa ter mais recursos, mais gente
e mais produtos lá, para penetrar fundo no mer-
cado, e não ficar só explorando a superfície. Vamos
ver como fazer isso." É assim que um alto gerente
deve pensar.
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é titular da cátedra Earl C. Daum 1924 Professor of
International Business e diretor do Centerfor Global
Leadership da Tuck School of Business (Dartmouth),
nos EUA, e professor-residente e principal consultor
de inovação da GE. ChrisTrimble (chris.trimble@
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presta consultoria à GE.
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