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E ntre os mais de 2 500 produtos 
lançados pela General Electric 
nos Estados Unidos no ano pas
sado, poucos foram tão ansiosa

mente aguardados pelos executivos da 
companhia quanto o Mac 800, uma 
máquina de ultrassom cinzenta, com
pacta e nada charmosa, cujo design 
lembra um aparelho de fax. O interesse 
do alto escalão da GE pela máquina não 
se devia a seu visual absolutamente 

sem graça ou à tecnologia sem segre
dos, e sim à forma como ela foi desen
volvida. Entre as mais de 20 000 paten
tes registradas desde a fundação da 
companhia, em 1892, por Thomas Edi
son, essa foi a primeira a inverter o 
caminho tradicional da inovação. Por 
mais de um século, a GE se acostumou 
a espalhar pelo mundo as inovações 
criadas em seu centro de pesquisa lo
calizado em Niskayuna. no estado de 

Nova York. O Mac 800, porém, trilhou 
um caminho radicalmente diferente. 
Criado em 2002 pela subsidiária chi
nesa da GE sob medida para o paupér
rimo sistema de saúde do país, o apa
relho passou agora a ser vendido no 
mercado americano como uma alterna
tiva prática e barata para atendimentos 
de emergência em ambulâncias. 

A inversão é tão simbólica que o in
diano Vijay Govindarajan. consultor de 
inovação da GE e professor da escola 
de negócios Tuck, considerou-a o mais 
bem acabado exem
plo de uma nova etapa 
da globalização — a 
era da "inovação re
versa". Para Govinda
rajan. o modelo tradi
cional de inovação, 
no qual os países ri
cos criam produtos 
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para vender aos pobres, funcionou bem 
numa época em que os mercados em 
desenvolvimento não eram tão atraen
tes. Como se sabe, o cenário mudou. O 
crescimento de Brasil. China e Índia e 
a recente crise internacional deixaram 
claro que hoje as maiores oportunidades 
estão nos mercados emergentes. O pró
ximo passo na ascensão da importância 
desses países no xadrez global é criar 
produtos com potencial para se tornar 
sucesso em todo o planeta. "Os dias em 
que só os países ricos inovavam ficaram 
para trás", disse a E X A M E Govindara-
jan, que deve lançar um livro sobre o 
tema em agosto nos Estados Unidos. 

ALTERAR 0 FLUXO DA INOVAÇÃO é 
um trabalho complexo e caro. Um dos 
primeiros requisitos é investir pesado 
em centros de pesquisa locais. A GE 
construiu seus primeiros centros de ino
vação em mercados emergentes em 
2000, na China e na Índia. Desde então, 
injetou quase 100 milhões de dólares 
por ano apenas na unidade chinesa, que 
hoje possui 14 000 cientistas (cerca de 
38% da equipe de pesquisadores no 
mundo). O foco das pesquisas é a área 
de saúde, que se tornou especialmente 
promissora depois que o governo chi
nês anunciou investimentos de 123 bi
lhões de dólares na remodelação do 
setor no país. "Sem um time de pesqui
sadores locais, que entendam a dinâmi
ca do mercado, fica muito difícil inves
tir nos produtos certos", diz o brasilei
ro Marcelo Mosci, presidente da área 
de equipamentos médicos da GE na 
China. O próximo país a receber um 
centro de inovação é o Brasil. A cons
trução vai começar ainda em 2010 e as 
atenções estarão voltadas para pesqui
sas nas áreas de energia eólica, gás na
tural e etanol. "Somos a aposta da com
panhia para encontrar soluções em 
energias alternativas que podem inte
ressar também a outros países", diz 
Rafael Santana, presidente da área de 
energia da GE na América Latina. 

A GE não é a única a perceber que 
o Brasil pode se tornar uma plataforma 
de exportação de inovações na área de 
energia. As americanas Delphi, fabri
cante de autopeças, e Agco. uma das 

líderes globais na produção de tratores 
e colheitadeiras, estão entre os adeptos 
da inovação reversa. Em junho do ano 
passado, as subsidiárias brasileiras des
sas empresas iniciaram uma parceria 
para desenvolver um motor agrícola 
flex que funciona com diesel e etanol. 
O projeto envolve seis pesquisadores 
de cada companhia e já está em teste 

em tratores que circulam no interior de 
São Paulo. Em janeiro, o presidente 
mundial da unidade de diesel da Delphi 
veio ao Brasil para conhecer pessoal
mente o projeto, que deve chegar ao 
mercado cm 2011. "É questão de tem
po para esse produto chegar aos Esta
dos Unidos, que vivem hoje uma cru
zada por energias menos poluentes", 
diz Vicente Pimenta, gerente de proje
tos especiais da empresa. 

À medida que as inovações se tor
nam mais numerosas, monitorar de 
perto todas elas passa a ser fundamen
tal para que projetos promissores não 
fiquem restritos aos mercados emergen
tes. A americana DuPont. por exemplo, 
seleciona todos os anos um grupo de 75 
inovações prioritárias, que são acom
panhadas por seus principais executivos 
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— incluindo o presidente mundial. A 
participação da América Latina nesse 
time é crescente. Em 2002. nenhum dos 
75 projetos era desenvolvido na região. 
Hoje são 15. (Com a inauguração de 
um centro de pesquisa em agosto, no 
interior de São Paulo, a tendência é que 
o número aumente.) A finlandesa 
Nokia, maior fabricante mundial de 
celulares, optou por criar um time de 
"olheiros". São 320 executivos de 34 
países — um grupo formado por desig
ners, engenheiros, antropólogos e psi
cólogos —, que monitoram de perto as 
invenções das subsidiárias que podem 
servir para outras partes do mundo. Nu
ma viagem à Índia, por exemplo, alguns 
deles descobriram que 40% da popula
ção adulta tinha conta em banco, mas 
encontrava muita dificuldade para ter 

acesso aos caixas para pagar contas ou 
retirar dinheiro. Para atender a essas 
pessoas, a Nokia lançou em janeiro o 
Mobile Money, um programa para ce
lular capaz de fazer transferência de 
dinheiro. "Em breve o serviço vai che
gar à Europa", diz Gerhard Romen, 
diretor da divisão de Mobile Finances 
Services da Nokia c responsável pelo 
projeto. "Estamos estudando utilizar 
esse aplicativo simples para transfor
mar o celular em cartão de crédito." 

EM GERAL, É PRECISO FAZER algumas 
adaptações para levar os produtos cria
dos em países emergentes para os mer
cados desenvolvidos. Isso porque nem 
sempre apenas o preço baixo, principal 
atrativo nos países em desenvolvimento, 
é suficiente para entusiasmar consumi

dores na Europa e nos Estados Unidos. 
"Esse é o maior desafio das multina
cionais nessa próxima década", diz 
Michael Schrage, pesquisador do MIT 
e especialista em inovação. "Antes, elas 
pegavam produtos globais e adaptavam 
para os diversos países. Agora, têm de 
fazer o contrário." É o que fez recente
mente a subsidiária brasileira da Micro
soft. Em 2005. a empresa percebeu a 
necessidade de baratear o preço do Win
dows para facilitar o acesso da popula
ção de baixa renda. Criou então uma 
versão espartana do programa, batizada 
de Starter Edition. Com o lançamento 
global da nova versão do Windows, no 
fim de 2009. o Starter Edition passou a 
ser um produto global, oferecido em 
todos os países. Fora do Brasil, porém, 
ele não é apresentado como o primo 
pobre do Windows. A matriz percebeu 
que aquela solução criada inicialmente 
para a classe C brasileira era ideal para 
equipar netbooks. computadores meno
res e menos potentes — modelos popu
lares em países desenvolvidos. 

Para Vijay Govindarajan, estimular 
a inovação reversa não é uma questão 
de opção para companhias como GE. 
Microsoft ou Nokia. É puro instinto de 
sobrevivência. De acordo com ele, se 
as multinacionais não tomarem a dian
teira na criação de produtos cada vez 
mais simples, limpos e baratos, abrirão 
espaço para grandes empresas de países 
emergentes. A indiana Tata é uma que 
está aproveitando a brecha. Depois de 
fazer barulho no ano passado ao lançar 
na Índia o Nano. o carro mais barato do 
mundo, a companhia prepara para 2011 
o lançamento da versão europeia do 
modelo. Como manda o manual da ino
vação reversa, desta vez o atrativo não 
será o preço, estimado em 4 000 euros. 
A versão europeia do carrinho receberá 
airbags e um motor mais potente e será 
apresentada como um veículo menos 
poluente e mais fácil de estacionar. "Es
se caminho já está sendo traçado tam
bém por outras companhias mais ousa
das da China e da Índia", diz Govinda
rajan. "O maior desafio das empresas 
de países ricos é mudar uma fórmula 
que deu certo por décadas — mas que 
não é mais suficiente." 
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