


processo de inovação engasga e falha como um velho 
motor enferrujado. Assim como a combustão inter
na, a inovação tradicional está a caminho da obsoles
cência — pois os parâmetros mudaram totalmente. E 
promete levar consigo organizações incautas. 

A maioria dos programas de inovação Se apoia nos 
pilares da prosperidade e da fartura. Quanto mais, 
melhor. Buscar margens maiores é o bê-á-bá de es
colas de negócios. Nos Estados Unidos e na Europa, 
no entanto, vemos consumidores aturdidos pedin
do bens e serviços baratos, com boa relação custo-
benefício. Na China e na Índia — onde o crescimento 
econômico dispara e onde dois a três bilhões de pes
soas ascenderão à classe média na próxima década —, 
vemos bilhões de consumidores de primeira viagem 
cujo bolso comporta apenas os artigos mais baratos. 
No mundo desenvolvido e em desenvolvimento, ve
mos ricos e jovens exigindo produtos e serviços que 



não prejudiquem o meio ambiente. A inovação hoje 
deveria se pautar pela acessibilidade e sustentabili
dade, e não por abundância e preços altos. 

Para responder ao desafio, a empresa pode traçar 
estratégias que lhe permitam criar mais produtos 
com menos recursos e vendê-los a preço baixo. A 
busca de custos de produção menores e novas fontes 
de talentos vai intensificar a pressão para que se glo
balize, levando a cadeias de conhecimento, cadeias 
de suprimento e interdependências transnacionais 
mais complexas. Paralelamente, os novos processos 
garantirão a um maior número de consumidores do 
mundo todo o acesso a produtos e serviços. A nosso 
ver, aprender a fazer mais com menos para mais gen
te deveria ser o sonho de todo inovador. 

Embora tal empreitada tenha virado um pesadelo 
para muitas empresas de países ricos, nossa pesqui
sa sugere que um punhado de pioneiras em países 
em desenvolvimento achou o caminho das pedras. 
Inventa coisas baratas e produz a novidade com tão 
pouco capital e em escala tão vasta que seus preços 

— um centavo por minuto em chamadas telefônicas, 
US$ 30 por cirurgia de catarata, US$ 2 mil por um car
ro — são os mais baixos do mundo por uma ordem de 
grandeza. Diante da escassez de capital, tecnologia 
e talentos, a única saída de empreendedores auda
zes de mercados emergentes foi contrariar o senso 
comum. A formidável combinação de limitações e 
ambição fez surgir um novo gênero de inovação. 

Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na 
Índia, que até bem pouco não era exatamente conhe
cida pela inovação. Os indianos costumavam brincar 
que a suposta invenção do zero por um matemático 
local por volta de 500 d.C. fora profética, pois esse 
foi o número de inovações que os indianos teriam 
produzido desde então. Hoje, ninguém mais pode 

dizer isso. Empresas indianas astutas criaram novas 
tecnologias e modelos de negócios radicais para ex
plorar mercados de massa no país. Para tanto, trans
formaram quase todo elemento da cadeia de valor 
(da gestão da cadeia de suprimento à contratação) e 
criaram novos ecossistemas de negócios. 

Há quem descreva o fenômeno como uma exten
são da tradição indiana do jugaad: buscar alterna
tivas, improvisar, dar um "jeitinho" para superar a 
falta de recursos e resolver problemas aparentemen
te sem solução. Só que o termo jugaad conota um 
certo sacrifício da qualidade. Preferimos "inovação 
gandhiana", pois no cerne dessa modalidade de ino
vação residem dois preceitos do Mahatma: "Aplau
diria toda invenção da ciência feita para o benefício 
de todos" e "A terra provê o suficiente para satisfazer 
as necessidades de todos os homens, mas não sua 
ganância". Acessibilidade e sustentabilidade eram 
os pilares de Gandhi seis décadas atrás, e empresas 
indianas há pouco descobriram seu poder. 

Nas páginas seguintes, iremos descrever os fatores 
que levaram a esse gênero de inovação na Índia, apre
sentar um modelo para ajudar o executivo a entender 
a abordagem e dar ideias para que empresas de todo o 
mundo possam desenvolver inovações gandhianas. 

Três tipos de inovação gandhiana 
Nos últimos três anos, estudamos como empresas 
e organizações indianas inovam (volta e meia com 
o apoio do governo). Algumas são estabelecidas, 
enquanto outras estão apenas começando. Essas 
empresas não estão circunscritas a um punhado de 
setores; cobrem todo um espectro de manufatura e 
serviços — produção de veículos, desenvolvimento 
de fármacos, saúde, acabamento de couro, telefonia 
celular, perfuração de petróleo, varejo, supercompu-
tação, purificação de água, energia eólica — e abar
cam atividades com intensidades distintas de capital 
e mão de obra. O único elo comum é serem, todas, 
radicalmente inovadoras. 

Quando criamos um modelo para ajudar outras 
empresas a inovar ao longo das mesmas linhas, vi
mos que duas variáveis mereciam análise. Uma delas 
é, naturalmente, a fonte das tecnologias envolvidas 

— que podem ser adquiridas, adaptadas ou sinteti
zadas de uma nova maneira, ou criadas ab initio. O 
outro fator crucial são capacidades da organização, 
que definimos como competências, conhecimento e 
habilidades que a empresa precisa empregar para ter 
sucesso. Numa ponta do espectro, a empresa pode 
abalar um modelo de negócios ao usar capacidades 



existentes, mas a custo menor. Na outra, pode criar 
capacidades totalmente novas. As do meio modifi
cam capacidades (veja o quadro "Inovação na índia"). 
Descobrimos que essa classificação em dois sentidos 
leva a três tipos de inovação gandhiana. 

Abalar modelos de negócios. Várias empresas 
indianas empregaram tecnologias surgidas em países 
ricos, mas criaram modelos de negócios que mexe
ram totalmente na matemática de um setor. Embora 
utilizem hardware padrão, empresas de software e 
serviços de TI como Satyam, Wipro, Infosys, TCS e 
HCL adotaram um modelo de negócios novo, basea
do em talentos, para ganhar competitividade global. 
Criaram metodologias para decompor o trabalho de 
modo que boa parte dele pudesse ser feito fora da em
presa, o que permite que aproveitem o custo menor 
de engenheiros qualificados na Índia. Empresas de 
terceirização do mundo todo respondem por apenas 
6% do negócio global de software, mas mudaram a 
dinâmica do setor (as indianas também foram acres
centando capacidades com o tempo; primeiro, ofere
cendo custos menores e, depois, criando processos 
de maior qualidade. Agora, tentam fornecer soluções 
empresariais integradas e inovadoras). 

Modificar capacidades organizacionais. Ou
tras empresas indianas sintetizaram várias tecnolo
gias e, como resultado, alteraram suas capacidades — 
como habilidades de design ou implementação veloz 
de recursos em grande escala. Em 2007, por exemplo, 
a Computational Research Laboratories (CRL), parte 
do Grupo Tata, criou um supercomputador (o Eka) 
que era o quarto mais veloz do mundo e o mais rá
pido da Ásia. Para tanto, concebeu um projeto to
talmente novo usando componentes comuns (em 
novembro de 2009, o Eka era o 26º supercomputa
dor mais rápido do mundo). Em vez de alternar alas 
quentes e frias, os engenheiros da CRL criaram um 
layout quase circular para o núcleo do computador. 
Usaram servidores padrão, tecnologia de fibra ótica 

DDR (double data-rate) e sistema operacional Linux 
— coisas inéditas na supercomputação. Isso reduziu 
o custo do desenvolvimento do aparelho para ape
nas US$ 20 milhões. Além disso, o custo do sistema 
de refrigeração é 50% menor do que para outros su
percomputadores e o custo operacional, 20% menor. 
Aliás, a CRL é uma das primeiras organizações a ofe
recer um serviço de supercomputação; 40 empresas, 
como Boeing e Tata Motors, alugam os serviços do 
Eka a cada ano. Agora, a CRL está trabalhando no 
projeto do Eka++ para quintuplicar o poder de pro
cessamento do supercomputador. 

Criar ou adquirir novos recursos. O foco de 
empreendedores indianos tem sido não só conceber 
modelos de negócios disruptivos e aprimorar capaci
dades existentes, mas também criar ou adquirir novas 
capacidades para solucionar problemas, o que em ge
ral exige o desenvolvimento de tecnologias ou uma 
abordagem colaborativa à aquisição de know-how 
técnico. Foi assim que a Tata Motors chegou ao Nano, 
o carrinho de US$ 2 mil. A Tata trabalhou com várias 
multinacionais e empresas indianas para produzir 
componentes que satisfizessem suas especificações: 
recorreu à alemã Bosch para um novo sistema de ges
tão do motor; às italianas I.DE.A. Institute e Trilix pa
ra o acabamento e o desenho exterior; à indiana Sona 
Koyo para eixos de direção leves; à americana John
son Controls para o sistema de assentos; à japonesa 
Toyo para o módulo de refrigeração do motor; à alemã 
Behr para o sistema de calefação, ventilação e ar-con-
dicionado; e à indiana Madras Rubber Factory para 
pneus traseiros mais resistentes do que o habitual. 

Os três tipos de inovação gandhiana desafiam as 
categorias tradicionais de inovação: produto, pro
cesso, embalagem e preço. Abordam todas essas 
áreas de um jeito novo simultaneamente, tornando 
irrelevantes as categorias isoladas usadas por muitos 
executivos para categorizar a inovação, como mos
traremos a seguir. 



Inovações que mudam a 
dinâmica do setor 
Quando a Índia abriu as portas para a tecnologia e o 
investimento estrangeiros, em 1991, certas empresas 
mudaram a matemática de setores nascentes. Para 
tanto, não desenvolveram tecnologias de ponta. O 
que fizeram foi criar novos modelos de negócios. Ofe
receram uma relação preço-desempenho acessível e 
mudaram o modo como o consumidor teria acesso a 
novidades. Já que certos produtos e serviços exigiam 
uma nova infraestrutura para serem desenvolvidos 
e fornecidos, essas empresas também montaram 
ecossistemas de inovação singulares. 

O exemplo mais notável desse tipo de inovação 
talvez seja o da Bharti Airtel, que venceu um leilão 
do governo em 1995 para operar serviços de teleco
municação móvel em Delhi. Assim como as rivais, 
teve de desembolsar uma cifra enorme pela licença 
do espectro e investir pesado em torres, redes de te
lecomunicações e sistemas de apoio como centros de 
cobrança e atendimento ao cliente. Em parte devi
do a esse grande custo fixo (financiado basicamen
te com dívida), durante muitos anos a Bharti Airtel 
cobrou tarifas elevadas dos assinantes. Em 2002, o 
dinheiro já não alcançava. Ao mesmo tempo, novas 
rivais invadiam o setor. 

A direção da empresa percebeu que a estratégia 
de preço alto não permitiria à Bharti Airtel ampliar 
com rapidez a base de assinantes e cobrir custos ir
recuperáveis. A empresa teria de inovar. Sua conclu
são foi que, na Índia, o ARPU — sigla em inglês de 
receita média por usuário, indicador monitorado por 
toda operadora de celular e analista do mercado de 
telecomunicações do mundo — não era o indicador 
correto da atratividade de um cliente. Ainda que o 
ARPU fosse minúsculo, a Bharti Airtel conseguiria 
gerar uma grande receita se pudesse atrair milhões, 
em vez de milhares, de assinantes. Já que para isso 
teria de derrubar drasticamente os preços, começou 
a encarar a si mesma como uma fábrica de minutos 
de comunicação sem fio. Em seguida, focou três indi
cadores: receita e lucro brutos, razão entre despesas 

operacionais e receita bruta (para medir a eficiência 
operacional) e razão entre receita e despesas de ca
pital (para garantir a produtividade do capital). Ao 
mudar o foco do ARPU para o lucro bruto, a empresa 
deixou de olhar apenas para um punhado de seg
mentos e ampliou seu mercado potencial para toda 
a população da Índia. 

A Bharti Airtel tinha de achar um jeito de crescer 
sem se preocupar com recursos financeiros num 
setor que exige muito capital. Uma saída, decidiu a 
cúpula executiva, seria terceirizar quase toda ativi
dade (salvo seis: gestão de clientes, motivação do 
pessoal, gestão financeira, assuntos regulamentares, 
gestão da marca e definição da estratégia), em vez 
de ser uma empresa verticalmente integrada como 
outras operadoras de celular. Em 2004, por exem
plo, a Bharti Airtel entregou os serviços de TI à IBM, 
prometendo pagar à americana uma porcentagem 
do faturamento do mês e garantindo um pagamento 
mínimo mensal. Ao atrelar a remuneração da IBM a 
seu próprio crescimento, a indiana fez com que a for
necedora tivesse interesse em seu sucesso. A partir 
de um certo ponto, se a receita seguisse subindo o 
porcentual da IBM cairia — para que a compradora 
também se beneficiasse de economias de escala. 

Na mesma veia, a Bharti Airtel decidiu remunerar 
fornecedores de equipamentos de rede (Ericsson e 
Nokia) por erlang — uma unidade de capacidade da 
rede —, em vez de pagar pelo equipamento usado para 
gerar erlangs. A empresa decidia quando e onde preci
sava de mais capacidade; já os fabricantes instalavam, 
mantinham e operavam o equipamento — um incen
tivo para que garantissem máxima cobertura com me
nos aparelhos. Uma vez instalado pela Ericsson e pela 
Nokia, o equipamento era de propriedade da Bharti 
Afrtel, o que lhe dava um incentivo para utilizar a capa
cidade instalada. A qualidade da rede era medida por 
critérios como ligações cortadas, chamadas bloquea
das, acessibilidade da rede e qualidade da transmissão 
de voz. Com isso, a empresa converteu custos fixos e 
despesas de capital em despesas operacionais variá
veis, reduzindo muito a dependência de capital. 



A Bharti Airtel criou, ainda, a comunidade Airtel 
Open Developer Community, o que abriu sua platafor
ma de aplicativos para um grande número de fabrican
tes de software. Criou um protocolo para habilitação 
de potenciais desenvolvedores, fornecendo dados 
a todos e gerenciando o ciclo de vida de serviços de 
valor agregado. Em vez de comprar diretamente apli
cativos, a Bharti Airtel remunera o desenvolvedor com 
base na receita gerada pelo serviço. Assim, pode obter 
um grande número de aplicativos a baixo custo. 

Embora soubesse que a distribuição seria fun
damental para o crescimento futuro, a empresa não 
tinha tempo para criar os próprios canais. Decidiu, 
portanto, aproveitar a rede de distribuidores de fa
bricantes de bens de consumo como Godrej e Uni-
lever, que atuavam na Índia há mais de meio século. 
A Bharti Airtel deu a cerca de dez mil distribuidores 
um território específico e proibiu que vendessem, 
ali, produtos de outras operadoras. O distribuidor 
pagava no ato à empresa, mas dava crédito a vare
jistas, que podiam vender produtos de concorrentes. 
Em 2009, mais de 1 milhão de comerciantes na Índia 
vendiam cartões de telefone pré-pagos e pós-pagos 
da Airtel, número que dobrará até 2012. Para chegar 
a zonas rurais do país, a Bharti Airtel se aliou à SKS, 
a maior instituição de microcrédito da Índia. Graças 
à parceria, o assinante pode comprar o Nokia 1650 a 
crédito e pagar em 25 prestações mensais de 85 ru
pias [pouco mais de 3 reais]. A empresa também tra
balha com a cooperativa de fertilizantes IFFCO, que 
vende cartões SIM (subscriber identity module) com 
a marca de ambas em sua rede de varejo. Todo dia, o 
agricultor recebe, de graça, três mensagens de voz 
com cotações do mercado, técnicas agrícolas, previ
são do tempo e disponibilidade de adubos. 

Para poupar capital, a Bharti Airtel colabora até 
com concorrentes. Quando rumou para a zona rural 
da Índia, a instalação da infraestrutura passiva (tor
res, refrigeradores de ar, geradores) virou uma gran
de despesa, sobretudo em áreas pouco habitadas. Já 
que isso não seria um fator de diferenciação, a em
presa teve a ideia de fundir sua unidade de infraes
trutura com a de outras duas operadoras de telefonia 
celular, Vodafone e Idea. Em dezembro de 2007, as 
três fecharam um acordo e criaram a Indus Towers, 
da qual a Bharti Airtel e a Vodafone detêm, cada uma, 
cerca de 42% do capital; os 16% restantes são da Idea. 
Essa estrutura permitiu às três dividirem o custo de 
instalação de infraestrutura passiva e reduzir o in
vestimento que cada uma precisa fazer para expan
dir suas operações na Índia. 

Graças ao modelo de negócios singular, a Bharti 
Airtel consegue cobrar 1 centavo de dólar por minuto 
(comparado com 2 centavos na China e 8 centavos 
nos EUA). É a tarifa mais baixa de telefonia celular 
do mundo. Em 2009, a empresa contava com cerca 
de cem milhões de assinantes, número que preten
de dobrar até 2012. Essa capacidade de crescer rapi
damente trouxe dividendos: suas margens opera
cionais subiram de -2,25% em 2003 para 28,3% em 
2008. Apesar de um mercado altamente competitivo, 
a Bharti Airtel registrou faturamento de US$ 7,25 bi
lhões em 2008 — receita que cresceu 43% de 2004 
para 2008. Embora o ARPU na Índia tenha sido de 
apenas US$ 5,95 em 2009 (comparado com US$ 50 
nos EUA), a empresa indiana foi uma das operadoras 
de celular mais rentáveis do ano passado, com retor
no de 27% sobre o capital empregado, US$ 2,04 bi
lhões em lucro antes de juros e impostos, reservas de 
caixa de US$ 963 milhões e zero de dívida. No mundo 



todo, empresas de tudo quanto é setor tentam copiar 
a receita do sucesso da Bharti Airtel. 

Inovações que 
sintetizam tecnologias 
Certas organizações indianas combinaram tecno
logias de ponta para criar novas capacidades, em 
alguns casos pela primeira vez no mundo. Estão 
ganhando escala rapidamente, mas mantendo bai
xos os custos, graças a métodos de financiamento 
inovadores, como parcerias público-privadas. Essas 
empresas volta e meia recorrem à base de conheci
mento de instituições especializadas no exterior e 
definem o padrão na Índia ao mesmo tempo que de
senvolvem capacidades singulares de pesquisa. 

Peguemos o caso da gestão de serviços médicos 
de emergência — em particular, do serviço 911 nos 
EUA, que coloca uma ambulância na porta do cida
dão conforme sua necessidade. Em cidades grandes 
como Nova York e Los Angeles há várias operadoras 
de ambulância. E, embora prestem um bom serviço 
ao cidadão, continuam pequenas e pouco investem 
em inovação. Como na Índia não havia esse tipo de 
empresa particular, os irmãos Raju — hoje na prisão 
por desvio de fundos da Satyam Computer Services 

— criaram, em 2004, a Emergency Management and 
Research Institute (EMRI). Comprada pela GVK, ou
tro grupo empresarial indiano, a EMRI combinou as 
últimas tecnologias em telecomunicações, informá
tica, medicina e transporte para prestar serviços de 
emergência a um custo acessível (ou seja, basicamen
te grátis) em zonas tribais, rurais e urbanas do país. 

Tendo em vista a realidade na Índia, a organiza
ção abordou de forma inovadora as barreiras físicas, 
culturais e linguísticas que prejudicam sua capaci
dade de lidar com emergências. Fazer o indiano re
conhecer uma situação de emergência e ligar para 
o 1-0-8 para pedir socorro já é difícil. Quando uma 
mulher entra em trabalho de parto na Índia, por 
exemplo, buscar um médico nem sempre será a re
ação automática, pois muitas indianas dão à luz em 
casa. Em seus estudos, a EMRI descobriu que 10% 
dos indianos vivem situações de emergência — mas 
não as reconhecem como tal ou não têm para onde 
ligar. Além de criar um telefone para emergências, a 
organização lançou programas para ensinar o india
no a reconhecer e reagir a situações de urgência. 

Diferentemente de operadoras de países ricos, a 
EMRI projetou as ambulâncias, treinou os socorristas 
e, acima de tudo, montou uma infraestrutura única 
de tecnologia da informação e de comunicações. No 

cerne dessa infraestrutura reside uma rede de com
putadores respaldada por centrais de atendimento 
em cada estado nas quais 200 operadores atendem 
chamadas ao 1-0-8 e destacam 4 mil socorristas em 
campo para responder a emergências. Os operadores 
seguem um processo claro para determinar se a situ
ação realmente é uma emergência e, em caso afirma
tivo, se é de caráter policial ou médico, ou da alçada 
do corpo de bombeiros. A meta é ajudar a vítima a 
sobreviver à chamada "golden hour" — os primeiros 
60 minutos —, já que 8 0 % dos óbitos em hospitais 
ocorrem na primeira hora após a chegada da vítima. 

Já que o mapeamento por GPS na Índia não é 
confiável, a primeira tarefa crítica é descobrir o local 
da emergência. Para indicar a rota a ambulâncias, os 
operadores da central usam algoritmos de otimização 
dinâmica baseados na natureza da emergência, sua 
gravidade e a localização dos veículos. Assim que uma 
ambulância é despachada, o operador liga para os so
corristas no veículo para repassar informações sobre 
o quadro da vítima, põe o socorrista em contato com 
o autor da chamada e deixa os dois conversando para 
que a pessoa que ligou, já abalada, conte com apoio 
até a ambulância chegar. Os operadores levam de 80 
a 90 segundos para executar esse procedimento, mas 
a empresa espera reduzir o tempo para 60 segundos. 
A EMRI continua inovando: uma experiência recente 
consiste em despachar à frente uma equipe de moto 
(que se desloca mais depressa pelo trânsito do que 
uma ambulância) para agilizar o socorro inicial. 

A EMRI partiu do princípio de que uma parceria 
público-privada seria essencial para seu funciona
mento. Já que na Índia o governo controla a maioria 
dos hospitais, a EMRI teria de trabalhar com o Esta
do, bem como com o corpo de bombeiros e a polícia. 
Além disso, a empresa reconhece a importância do 
apoio público na educação da população. Para ga
rantir que legisladores e burocratas não interfiram, a 
EMRI é uma fundação privada em termos legais, em
bora 95% de sua verba venha de governos estaduais. 
Parcerias e alianças são um foco estratégico. A EMRI 
colabora com organizações nos EUA como a National 
Emergency Number Association, a American Associa-
tion of Physicians of Indian Origin, a Carnegie Mellon 
University, a Shock Trauma, a American Academy for 
Emergency Medicine in India e a Stanford University 
(com a qual desenvolveu uma pós de dois anos em 
atendimento de emergência), bem como com a Sin-
gapore Health Services e a alemã Geomed Research. 

Nos últimos quatro anos, a EMRI cresceu depres
sa, levando seus serviços a 366 milhões de pessoas 



em Gujarat, Uttarakhand, Goa, Chennai, Rajastão, 
Karnataka e Assam, o que faz dela a maior entida
de de gestão de emergências do mundo. A empresa 
recebe de 6o mil a 8o mil ligações diariamente, tem 
uma frota de 2.600 ambulâncias, atende a 7 mil emer
gências por dia, salva 110 vidas por dia e emprega 11 
mil pessoas. Embora trabalhe com a meta de chegar 
até a vítima em 30 minutos, o tempo médio de res
posta é de 14 minutos na zona urbana, 31 minutos 
em vilarejos rurais e 28 minutos em áreas tribais. A 
EMRI gastou apenas 50 centavos de dólar por pessoa 
atendida para montar a infraestrutura na Índia (nos 
EUA, o custo é de US$ 100). O gasto por visita de uma 
ambulância é inferior a US$ 15 dólares, ante US$ 600 
a US$ 800 nos EUA. 

Por ser a única prestadora de socorro em emer
gências do mundo a manter um instituto de pesquisa, 
a EMRI está sempre identificando maneiras de me
lhorar conhecimentos e práticas e começa a se tornar 
a melhor fonte de informações para o atendimento 
de emergência. A empresa grava todas as chamadas 
que recebe e analisa os dados para montar perfis re
gionais de saúde pública. Pela primeira vez na Índia 
há dados sobre sazonalidade, momento da ocorrên
cia e natureza de emergências médicas. A EMRI tam
bém está criando formas de transmitir informações 
da ambulância para o hospital antes que a vítima 
chegue, sobretudo em casos de problemas cardíacos, 
acidentes de trânsito, gravidez, picadas de cobra e 
tentativas de suicídio. Seus recursos de pesquisa es
tão mudando a forma como muitos países encaram 
a gestão do socorro de emergência. 

Inovações que produzem 
novas tecnologias 
Muitas companhias indianas investiram no desenvol
vimento de novos produtos ou serviços, mas sua meta 
em geral é criar coisas baratas com parcos recursos. Só 
conseguem porque desafiam técnicas convencionais. 

Via de regra, o desenvolvimento de fármacos co
meça no laboratório e, como todos sabemos, percor
re um complexo sistema de validação e testes para 

chegar à fase clínica. É algo que pode demorar de 
10 a 12 anos e custar mais de US$ 1 bilhão. A fim de 
identificar medicamentos de forma mais rápida e 
barata, autoridades e cientistas indianos estão ten
tando inverter o processo. Estão perguntando o que 
ocorreria se, em vez de ir do laboratório para a clínica, 
a empresa fosse da clínica para o laboratório e, de
pois, de volta à clínica. A ideia é usar dados clínicos e 
qualitativos para criar fórmulas específicas a serem 
submetidas a ensaios pré-clínicos e clínicos. 

Cerca de 2% da população do planeta, por exemplo, 
sofre de psoríase, uma inflamação cutânea recorrente. 
Essa gente gasta, todo ano, aproximadamente US$ 5 
bilhões para se tratar. Um tratamento com anticorpos 
monoclonais, que custa de US$ 15 mil a US$ 20 mil 
(a série de sessões), é eficaz, mas está fora do alcance 
da maioria dos indianos. Quando o laboratório far
macêutico Lupin, um dos mais conhecidos da Índia, 
manifestou interesse em criar medicamentos fito-
terápicos, um praticante de um ramo tradicional da 
medicina indiana (o Siddha) procurou a empresa com 
uma cura para a psoríase. Com base no conhecimento 
transmitido na família durante gerações, esse indiví
duo afirmava que o suco da Argemone mexicana (pa-
poula-do-méxico) curaria a doença completamente. 

Embora não houvesse evidência clínica corrobo
rando a afirmação, a Lupin colaborou com o médico, 
criou uma fórmula e iniciou os primeiros testes no co
meço de 2000. Para avaliar o sucesso de tratamentos, 
dermatologistas usavam critérios quantitativos como 
o Índice de Gravidade e Área da Psoríase. Pacientes 
tratados com o fitoterápico não só foram curados, 
mas também não sofreram recaída nos três anos se
guintes. Em janeiro de 2003, o governo se ofereceu 
para financiar o estágio seguinte do projeto e orques
trou parcerias com duas instituições de pesquisa pú
blicas, o Central Drug Research Institute e o National 
Institute of Pharmaceutical Education and Research. 

Essas organizações desenvolveram o medica
mento em três fases, seguindo diretrizes da agência 
americana Food and Drug Administration. O pri
meiro passo foi identificar os princípios ativos para 



entender como o tratamento funcionava e criar uma 
fórmula segura para administração oral que levasse 
à cura e à prevenção da psoríase. Uma vez concluí
dos estudos de segurança e toxicidade, o órgão res
ponsável na Índia (Drug Controller General of Índia) 
autorizou o teste do medicamento. Naquele ponto, 
a grande meta era determinar a posologia certa. Os 
ensaios clínicos começaram: na primeira fase, o fi-
toterápico foi administrado a adultos saudáveis. Na 
segunda, encerrada em abril de 2007, foram testadas 
a segurança e a eficácia de três doses distintas em pa
cientes com psoríase moderada a grave. A Lupin con
cluiu a terceira fase — estudos finais randomizados, 
de grupos paralelos, multicêntricos — em março de 
2010 e pretende lançar o remédio até o fim do ano. 

Até o momento, a empresa indiana gastou US$ 10 
milhões e oito anos para achar uma cura para a psorí
ase, uma fração do tempo e do dinheiro que isso nor
malmente levaria. Além disso, tratar a doença com o 
remédio da Lupin vai custar US$ 100 por paciente. Nos 
EUA, em comparação, o tratamento custaria US$ 15 
mil. Em geral, o mercado indiano é grande em volume 
e baixo em valor se comparado ao americano. A Pfizer, 
por exemplo, cobra US$ 0,90 pelo Lipitor na Índia. Nos 
EUA, US$ 2,70. É que o genérico indiano, a atorvasta-
tina do laboratório Ranbaxy, sai por 90 centavos. Não 
causa surpresa que a farmacologia reversa esteja ga
nhando terreno, com empresas locais apostando em 
várias frentes para o tratamento de câncer, artrite, hi
pertensão, diabetes e osteoporose, entre outros males. 

Normas para a inovação gandhiana 
Fatores contextuais, sem dúvida, facilitaram o cres
cimento da inovação gandhiana na Índia. Um deles 
foi o fato de líderes políticos do país terem experi
mentado com o socialismo por mais de quatro déca
das, o que manteve afastado o capital e tecnologias 
estrangeiros (sobretudo dos EUA), mas estimulou a 
invenção local. Com financiamento do poder público, 

e contando apenas com a própria criatividade, enge
nheiros indianos criaram armas nucleares, foguetes, 
técnicas de diagnóstico por imagem, supercomputa
dores e modelos climáticos. Segundo, já que a econo
mia indiana só começou a crescer em 1990, empresas 
nacionais são pequenas. Em 2008, por exemplo, a 
Ranbaxy (então a maior farmacêutica da Índia) teve 
receita de US$ 800 milhões, 60 vezes menos do que 
os US$ 48,2 bilhões da Pfizer e nove vezes menos do 
que o orçamento de pesquisa da gigante america
na. Empresários indianos tendem a lançar projetos 
pequenos e a empregar com cautela o capital. Mu
daram sua abordagem à escala de 1991 para cá, mas 
mantêm um foco inarredável na eficiência do capital. 
Terceiro, empresas locais sabem que, embora a Índia 
tenha tanto ricos como pobres, mirar apenas a po
pulação rica limita seu mercado; o alvo da maioria é 
a família de classe média emergente, que vive com 
US$ 5 mil ao ano. Em virtude disso, são obrigadas a 
alterar a equação preço-desempenho para criar pro
dutos e serviços de boa relação custo-benefício. E, 
quarto, o empreendedor, principal motor do espírito 
inovador na Índia, teve a audácia de questionar ve
lhas verdades. Com frequência cada vez maior, esses 
líderes estão rejeitando formas estabelecidas de fa
zer negócios em favor de novas práticas. A mistura 
de verba de pesquisa minúscula, porte pequeno, pre
ços baixos e grandes ambições criou a necessidade 
de pensar e administrar de forma distinta. 

Seria errado, no entanto, concluir que somente 
empresas na Índia podem praticar a inovação gan
dhiana. Empresas de qualquer lugar do mundo po
dem fazê-lo — basta mudar as bases filosóficas de 
seus processos de inovação. Para acertar na hora de 
inovar, o dirigente empresarial deve, hoje, seguir 
cinco princípios cardeais. Deve dizer: 

Minha meta é o crescimento inclusivo. O 
presidente da empresa deve assumir um profundo 
compromisso com o crescimento inclusivo. Isso irá 



obrigá-lo a pensar no cliente menosprezado — seja 
o pobre em zonas rurais sem acesso à telefonia ou o 
pobre em centros urbanos carente de serviços médi
cos de emergência. O foco na inclusão leva o execu
tivo a testar os limites da relação preço-desempenho 
para garantir que o cliente possa pagar e a considerar 
o aumento da escala para reduzir custos. O ponto 
de partida, contudo, deve ser o desejo de servir a 
mais gente. Em geral, a empresa parte perguntan
do: "Dada nossa estrutura de custos, que segmentos 
podemos servir?". Mas deveria perguntar: "Já que 
devemos servir a quem ainda não é atendido, qual 
deveria ser a estrutura de custos?". 

Minha visão deve ser inequívoca. A liderança 
é crucial na promoção da inovação gandhiana na or
ganização. Em todos os casos que estudamos, líderes 
como Ratan Tata (Tata Group), Sunil Bharti Mittal e 
Manoj Kohli (Bharti Airtel) e D.B. Gupta (Lupin) ti
nham articulado uma visão clara do que queriam rea
lizar — visão que sempre tinha uma dimensão huma
na: ajudar o indiano de baixa renda a se deslocar com 
a família de modo seguro e barato, usar a conectivi
dade para melhorar o trabalho e a vida das pessoas, 
levar medicamentos baratos ao doente. Outra coisa 
que esses líderes fazem é se envolver constantemen
te com equipes a cargo de um projeto; são uma rede 
de segurança que protege a equipe do desânimo em 
momentos difíceis e modera o excesso de confiança. 

Devo definir metas ambiciosas. O presidente 
deve estabelecer metas ambiciosas e prazos claros 
para atingi-las. A empresa deve se perguntar: "Que 
projeto nosso equivale a levar o homem à Lua?". Ou, 
como fazem altos executivos na Índia, "Qual é nosso 
projeto Nano?". Ao criar aspirações que vão além dos 
recursos atuais ou das abordagens correntes da em
presa à entrega de produtos, o presidente levará seus 
executivos a serem inovadores e empreendedores. A 
discrepância entre aspirações e recursos é a essência 
do empreendedorismo. Diante disso, o executivo só 
tem duas saídas: alavancar recursos existentes de 
novas maneiras ou mudar totalmente as regras do 
jogo. O processo de estabelecer metas ambiciosas foi 
o que C.K. Prahalad chamou de intento estratégico 
(veja "Intenção estratégica", redigido a quatro mãos 
com Gary Hamel, HBR Julho 2005). 

Temos de aprender a inovar mesmo em 
meio a limitações. O inovador gandhiano começa 
por aceitar que há limitações inevitáveis. Na Tata, por 
exemplo, a equipe do Nano assumiu de cara vários pa
râmetros estritos — sobre preço, segurança, normas 
ambientais, espaço e design. Juntos, esses critérios 

formaram a "esfera de inovação" do Nano: o espa
ço no qual as equipes de design e desenvolvimento 
teriam de exercer sua criatividade, (para detalhes 
sobre esse espaço, veja A Nova Era da Inovação, de 
C.K. Prahalad e M.S. Krishnan). O líder deve obrigar a 
equipe a cargo de um projeto a operar dentro de limi
tes autoimpostos — limites surgidos de um profundo 
conhecimento do consumidor. Isso resultará numa 
visão da inovação inusitada, de fora para dentro. 

Nosso foco deve estar nas pessoas. Nenhum 
dos inovadores que estudamos discutiu expressa
mente o retomo ao investidor ou a maximização do 
lucro. Seus projetos de inovação tinham de ser ren
táveis e dar retorno ao acionista, é claro, mas o foco 
sempre foi o cliente. Dentro da organização, o discur
so era o do consumidor como indivíduo, o do forne
cedor como parceiro, o do trabalhador como inova
dor. Peguemos uma queixa constante em empresas: 

"Nos níveis de preço nesse mercado, não há como ter 
lucro". Isso pressupõe que a empresa não tem como 
baixar estruturas de custos, que não há como redu
zir margens operacionais, que não há elasticidade 
de preços e que produtos de alta tecnologia não têm 
muita serventia para a população de baixa renda. Já 
os inovadores indianos simplesmente disseram: "E 
se mudarmos o modo como operamos para reduzir 
custos e focar no retorno sobre o capital empregado, 
não só sobre margens operacionais? E se derrubar
mos os preços o suficiente para que nossos produtos 
caibam no bolso do consumidor de baixa renda? Não 
haveria um crescimento explosivo à medida que es
se consumidor rapidamente encontra utilidade para 
nossos produtos e passa a adquiri-lo?" 

INDICADORES DE DESEMPENHO influenciam o compor
tamento da gerência. Descobrimos que o inovador 
gandhiano e o tradicional usam critérios muito dis
tintos para medir o desempenho. A maioria das em
presas se atém ao lucro, a margens operacionais, ao 
valor presente líquido, ao prazo até o retorno, à pos
se e ao controle, à eficiência da produção, ao lucro 
obtido com a propriedade intelectual e a mercados 
conhecidos. Já o inovador em países em desenvolvi
mento monitora perdas e lucros, balanços, retorno 
sobre o capital investido, fluxo de caixa, intensidade 
de capital, acesso e influência, eficiência da inova
ção, volume e custos — e se concentra em criar no
vos mercados. Na sua opinião, qual desses dois tipos 
de empresa sairá vitorioso na nova era da inovação 
global? 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 8, p. 32-41, ago. 2010.




