
OM SEUS CABELOS E SOBRANCELHAS BRANCOS E ESPESSOS, ROSTO A R R E D O N D A D O E JEITO 
bonachão, o ministro indiano Kapil Sibal é um personagem desconhecido no mundo ocidental 
dos negócios. Semanas atrás, ele viveu seus 15 minutos de fama global ao apresentar, em Nova 
Délhi, o protótipo do tablet de US$ 35 que seu governo promete lançar em 2011. Exibido num 
estojo de couro pesado, o aparelho assemelha-se a uma tela de notebook destacada do teclado. 
Nem de longe lembra o iPad. Mas custa 93% menos que o leitor eletrônico da Apple e permite 
escrever, ler, navegar na internet e fazer videoconferências. Sibal apresentou-o como a resposta 
indiana ao notebook de US$ 100 idealizado pelo professor Nicholas Negroponte, do MIT. O 



genérico do iPad - ainda em busca 
de um nome e de um fabricante -
tem tecnologia 100% indiana e foi 
concebido para um mercado de con
sumo gigantesco, mas de baixíssimo 
poder aquisitivo, onde escala é tudo 
e as margens são aper tadíss imas. 
Se vingar internamente, porém, tem 
potencial para ganhar o mundo. 

Este é o exemplo mais recente, 
de repercussão global, do que os es
tudiosos da inovação chamam hoje 
de engenharia frugal. Não se tra
ta, simplesmente, de inovações de 
baixo custo. Não é, tampouco, um 
esquema para aumentar margens 
de lucro asfixiando fornecedores. 
A disciplina no controle de gastos é 
parte importante do processo, mas 
a ênfase não é no corte de despesas 
e sim em evitar custos desnecessá
rios já na concepção dos produtos e 
serviços. A ideia central por trás de 
toda decisão de engenharia frugal é 
maximizar valor para o consumidor 
e minimizar gastos não essenciais. 

O termo engenharia frugal foi 
cunhado em 2006 pelo brasileiro 
Carlos Ghosn, presidente da Re
nault, para descrever a competência 
dos engenheiros indianos em desen
volver produtos como o Nano, da 
Tata Motors, ícone indisputável des
sa tendência. A decisão da equipe 
de desenvolvimento do carro mais 
barato do mundo de não oferecer um 
rádio no modelo mais básico é para
digmática. Os engenheiros entende
ram que o típico consumidor poten
cial do Nano dá muito valor a espaço 
extra para guardar seus pertences. 
Usar o que normalmente seria o 
compartimento do rádio para isso 
agregou valor para essa clientela. 

Na esteira do Nano, a indústria 
indiana prepara o lançamento da 

GENÉRICO_O tablet apresentado pelo 
governo da Índia nem de longe lembra o 
iPad, da Apple. Mas custa apenas US$35e 
permite ler, escrever e navegar na internet 

primeira motocicleta h íb r ida do 
mundo. Concebida pela Eko Vehi-
cles, empresa local especializada 
em meios de transporte sustentá
veis, a ET-120 possui dois motores: 
um elétrico e o outro a gasolina. A 
combinação de ambos possibilita 
percorrer até 120 quilômetros com 
um litro de combustível - ante algo 
entre 25 e 75 quilômetros, no caso 
de motos tradicionais. A velocida
de máxima é baixinha, 65 km/h , 
mas o preço equivale a apenas R$ 
1,4 mil . Tanto a Eko quanto a Tata 
sonham com um megassucesso 
sem fronteiras no mundo emergen
te, como o celular 1100 da Nokia. 

Muitos dos compradores de te
lefones móveis são trabalhadores 
rurais, que passam o dia ao ar l i 
vre. Quando os desenvolvedores da 
Nokia observaram o uso de celula
res nessas condições, perceberam 
que a umidade intensa tornava os 
telefones escorregadios e difíceis 

de discar. O modelo 1100 foi dese
nhado, então, com uma proteção de 
silicone antiderrapante no teclado. 

Se, além de conquistar o vasto 
mercado indiano, mostrar-se ven
dável em economias maduras, o ta
blet de US$ 35 entrará para a ainda 
diminuta galeria dos produtos que 
estão virando pelo avesso o mapa da 
inovação global. Os mais conhecidos 
talvez sejam um escâner portát i l 
para ultrassom e uma máquina de 
eletrocardiograma de baixo custo 
desenvolvidos pela General Electric 
em seu laboratório indiano de pes
quisa e desenvolvimento médicos. 
Típicos frutos da engenharia frugal, 
ambos são vendidos também nos 
Estados Unidos e na Europa, fe
chando o ciclo da chamada inovação 
reversa - definida pelo especialista 
indiano Vijay Govindarajan como o 
antônimo do que um dia chamou-se 
de glocalização. "Se glocalização, a 
palavra de ordem dos anos 90 para 
multinacionais norte-americanas e 
europeias, significava pensar glo
balmente e atuar localmente, ino
vação reversa remete a inovar nos 
mercados emergentes e, então, levar 
essas inovações aos países desen
volvidos", disse ele recentemente. 

O fato de que soluções "terceiro-
mundistas" eventualmente encon
trem mercado em economias mais 
desenvolvidas é quase um efeito co
lateral da evolução da globalização. 
A maioria das grandes multinacio
nais tentou, em algum momento 
do passado recente, vender produ
tos concebidos para consumidores 
americanos, europeus ou japoneses 
em países mais pobres, como Índia, 
China e Brasil. Sem grande sucesso. 
Muitas procuraram, então, baixar o 
nível de suas criações, abrindo mão 
da qualidade, para supostamente 
"adaptá-las" a esses mercados. Tam
bém não tem funcionado. "Embora 
as empresas possam vir a ser tenta
das a produzir artigos de segunda 



categoria para esse mundo, é bom 
não esquecerem que os consumido
res são muito exigentes, esperando 
o máximo de valor pelo seu escasso 
dinheiro", escrevem Vijay Mahajan 
e Kamini Banga, autores de A Solu
ção dos 86%. "O mundo em desen
volvimento exige alta qualidade a 
preços mais baixos, e por isso as em
presas precisam elaborar soluções 
que caibam nessas duas condições." 

Vijay Mahajan entende que en
genheiros do mundo emergente 
assumiram a responsabilidade de 
criar os produtos de que seus con
terrâneos precisam em áreas sub

desenvolvidas, mas algumas das 
soluções por eles encontradas são 
boas também para mercados mais 
maduros. Anos a t r á s , visitando 
São Paulo, ele notou o hábito de se 
retirar a frente destacável do rádio 
dos carros e prender o volante com 
uma trava de segurança. "Ora, se
gurança é claramente uma questão 
no mundo desenvolvido também", 
disse ele a Época NEGÓCIOS. Tra
vas de volante talvez sejam rústicas 
demais para motoristas americanos 
e europeus, mas desenvolveram-se 
no Brasil sistemas de rastreamento 
por satélite que podem ser adota-

INOVAÇÃO REVERSA_Um aparelho 
de ultrassom portátil desenvolvido pela 
GE na Índia para atender populações em 
aldeias remotas hoje é vendido nos EUA 

dos em países desenvolvidos. Isso 
para não falar do modelo de crédito 
da Casas Bahia. "O Brasil foi o pri
meiro país onde vi preços dados em 
prestações. Nem mesmo te dizem 
quanto custa a mercadoria", afirma 
Mahajan. " V i a mesma estratégia 
sendo usada na Cisjordânia e tam
bém no Kuwait, que é um país rico." 

Nesta primeira onda da inovação 
reversa, as atenções estão centradas 
na China e na Índia, onde multina
cionais ocidentais já produzem há 
tempos. Antes de pensar em vender 
para o consumidor chinês, o que le
vou Procter & Gamble, Unilever e 
outras gigantes a produzir na Chi
na foi a pressão, imposta sobretu
do pelo Walmart, para reduzir os 
preços cobrados nos Estados Uni
dos. "O único meio de cortar custos 
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radicalmente era produzir fora do 
país com mão de obra barata", diz 
Mahajan. "Agora, há uma tremenda 
pressão para que se desenvolvam 
na China e na Índia soluções para 
os países em desenvolvimento." 

A engenharia frugal é um fenô
meno tipicamente indiano por pelo 
menos dois motivos: a ampla oferta 

ÍCONE_O termo engenharia frugal foi 
cunhado por Carlos Ghosn, da Renault, 
para descrever a obra dos criadores do 
Nano, o carro mais barato do mundo 

de engenheiros com grande capaci
dade técnica a custos relativamen
te baixos e um sistema econômico 
orientado principalmente para aten
der às necessidades da população 
local. E que necessidades! Tenha 
em mente que toda a economia da 
Índia é equivalente à do estado do 
Texas - cerca de US$ 1 trilhão. Com 
uma diferença nada desprezível: há 
1 bilhão de indianos, e cerca de 700 
milhões ainda vivem em áreas ru
rais. Ao todo, 750 milhões não têm 
acesso a banheiros. Daí porque não 

há país no mundo tão apto a conce
ber soluções criativas para popu
lações paupérr imas , imensamente 
carentes de bens e serviços a preços 
acessíveis. "Também há criatividade 
por aqui, mas o Brasil é um merca
do menor e mais maduro do que o 
indiano, com consumidores mais 
exigentes", afirma Fabio Takaki , 
consultor da Booz & Company. 

A chegada de países em desenvol
vimento à elite da pesquisa e do de
senvolvimento desponta como macro-
tendência. Um recente levantamento 
do Boston Consulting Group (BCG) 
chama a atenção para a emergência 
de uma nova ordem mundial da ino
vação. Uma ordem na qual economias 
em rápido desenvolvimento, lideradas 
por China, Índia e Brasil, assumirão 
proeminência inédita, enquanto Esta
dos Unidos e Europa tendem a perder 
gradualmente a dominância. Por quê? 
A tese do BCG considera, primeiro, as 
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taxas de crescimento projetadas para 
alguns desses países emergentes. 
China e Índia, em particular, devem 
manter ritmos de expansão econô
mica sem precedentes. Mesmo o do 
Brasil, muito mais modesto, é o dobro 
do americano. E crescimento é impor
tante porque significa dinheiro em 
caixa, disponível para pesquisa e de
senvolvimento - condição fundamen
tal para países em busca de competi
tividade. A pesquisa da consultoria 
traz evidências fortes dessa mudança 
no eixo da inovação. Por exemplo: 
» 8 2 % das empresas dos BIC (o 

BCG exclui a Rússia e fica só com 

Brasil, Índia e China) consideram 
inovação uma de suas três priorida
des, ante 68% nas economias madu
ras. Na China, a proporção é de 92%; 
» 52% das companhias dos BIC 

consideram a inovação fundamental 
para se beneficiar da retomada do 
crescimento, ante 31% em países ricos. 

Também é bem maior a per
centagem de empresas dos BIC 
dispostas a aumentar seus gastos 
com inovação em 2010. Isto é con
sequência, principalmente, do fato 
de que os países emergentes come
çaram a sair da crise mais cedo, o 
que lhes garant i rá vantagem com-

ADAPTAÇÃO_ O celular 1100, da Nokia, 
ê um sucesso entre trabalhadores rurais 
de países emergentes graças a seu teclado 
antiderrapante, para ambientes úmidos 

petitiva nos próximos anos. Mas é 
fruto, também, de uma mudança de 
mentalidade. Nota-se no grupo dos 
BIC uma percepção cada vez maior 
da importância estratégica da ino
vação. Dentro do grupo, porém, há 
diferenças de ênfase importantes, 
e a comparação hoje é francamente 
favorável aos gigantes asiáticos. Na 
China e na Índia, inovação é a bola 
da vez, realmente perto de se tornar 
a maior preocupação da média das 
empresas. No Brasil, não é. A per
centagem de companhias que apon
tam a inovação como principal prio
ridade (27%) está bem distante dos 
41% da China e dos 35% da Índia. 
Fazer parte do novo pelotão de eli
te na corrida da inovação é um pri
vilégio. Acomodar-se como o mais 
lento dos velocistas é arriscado. 
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Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 43, p. 66-72, set. 2010.




