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cartão de visitas do belga 
Chris Thoen traz um resumo 
simples e direto de sua fun-
ção na Procter & Gamble. 
“Estou à procura de tecnolo-

gias, modelos de negócio, métodos, mar-
cas registradas, embalagens e designs ven-
cedores, capazes de gerar novos produtos 
e serviços”. O executivo dirige o Connect 
and Develop (C+D), programa criado há 
dez anos pela multinacional americana 
para farejar ideias lucrativas de terceiros 
– inventores autônomos, universidades ou 
empresas, até mesmo concorrentes. A cos-
tura de parcerias ganha-ganha com colabo-
radores externos, seguindo os preceitos da 
inovação aberta (open innovation), reju-
venesceu os modelos de negócio da P&G, 
fez triplicar seus lucros na última década 
e propiciou a criação de embalagens mais 
vendedoras. Em setembro, a principal pla-
taforma do C+D, um portal na internet, 
ganhou uma versão em português. Thoen 
esteve em São Paulo para participar do 
lançamento da novidade e conversou com 
EMBALAGEMMARCA sobre a aplicação e os 
resultados da estratégia.

Há dez anos, quando foi adotada pela 
Procter & Gamble, a inovação aberta 
representava apenas uma área na empre-
sa. Hoje, está espalhada por toda a estru-
tura corporativa. Como ocorreu esse pro-
cesso?
Adotar a inovação aberta foi uma ideia 
de nosso antigo CEO, A.G. Lafley (que 
deixou a P&G este ano após quase uma 
década no comando da multinacional). 
A.G. soube identificar o potencial de apro-
veitar ideias de fora da companhia e foi 
um defensor ferrenho da inovação aberta. 

O P&D gregário da P&G
Executivo explica o sucesso da 
Procter & Gamble na criação de produtos, 
processos e embalagens a partir do 
conceito de inovação aberta

O

ENTREVISTA CHRIS THOEN
©

 J
O

E 
H

A
R

R
IS

O
N

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.



44 EmbalagemMarca outubro 2010 www.embalagemmarca.com.br

A verdade é que o consumidor não se 
importa com a origem da inovação, 
contanto que ela esteja no produto 
que ele compra. Nosso papel mudou. 
Eu, que já trabalhava no departamen-
to de pesquisa e desenvolvimento da 
P&G e já havia depositado diversas 
patentes, passei por essa mudança. 
Antes, buscávamos fazer tudo o que 
fosse possível por conta própria. Isso 
nos limitava, restringia a criatividade 
a apenas um grupo. Começamos, 

viral. Além disso, houve toda uma 
revisão no mecanismo de recom-
pensa por contribuições. Pessoas 
passaram a ser premiadas por ino-
vações independentemente de serem 
suas autoras. A empresa começou a 
recompensar a implantação e o êxito 
da inovação, e não a fonte. A pos-
tura da alta direção foi fundamental 
para a mudança de mentalidade. O 
CEO falava em inovação aberta toda 
vez que se dirigia aos funcionários. 

então, a olhar para fora. Em pouco 
tempo, a inovação aberta se tornou 
um lema para a P&G.

O que foi feito para que uma deman-
da inicial da cúpula da empresa se 
tornasse uma capacidade corporati-
va sistêmica?
Foi preciso usar os sucessos obtidos. 
Quando obtínhamos êxito no mer-
cado, contávamos para o restante 
da organização. Isso teve um efeito 

Conexões bem-sucedidas
Exemplos de resultados da aplicação da inovação aberta nos negócios da Procter & Gamble

Máquina aceleradora
A P&G brasileira tinha necessidade de aumentar a velocidade de enva-
samento de seus sabões em pó Ace, Ariel e Pop em bolsas plásticas. 
Mesmo com o uso de tecnologia de ponta, o desempenho em linha era 
insatisfatório. Uma parceria entre a P&G e a fabricante de máquinas 
empacotadoras Masipack gerou uma ampla revisão dos processos e 
culminou no desenho de um equipamento exclusivo, que conseguiu 
aumentar a velocidade da linha em 57%, e ao mesmo tempo reduzindo 
os custos de produção em 15%.

Espirais nos frascos
Procurando um modo de fazer seus produtos dermatoló-
gicos sobressaírem nos pontos de venda, a P&G fechou 
um acordo com a Thibiant International, empresa familiar 
californiana que detinha a patente de uma técnica enge-
nhosa: o envasamento de cosméticos formando espirais 
no interior das embalagens. O primeiro fruto da parceria 
foi o Eye Illuminator, um creme para a região dos olhos 
da linha Olay Definity. Acondicionado em um frasco trans-
parente, o produto gerou impacto nos pontos de venda e 
transformou-se em hit. Outros itens da marca adotaram 
com sucesso a mesma tecnologia.

Ganha-ganha-ganha
Após criar e lançar um formato exclusivo de embalagem para seus 
desodorantes roll-on Secret, o departamento Connect and Develop 
da P&G recebeu duas propostas de licenciamento. A primeira veio 
de um concorrente. O uso foi permitido em troca do pagamento de 
royalties. O segundo pedido veio de um convertedor de embala-
gens. Foi selado um acordo para que este fabricasse a embalagem 
em altíssima escala, vendendo lotes para a P&G a preços mais 
competitivos e comercializando excedentes a outros clientes. A P&G 
beneficiou-se com o recebimento de royalties e a redução de cus-
tos. O convertedor aumentou as vendas. Por fim, outros produtores 
de desodorantes puderam aproveitar um design diferenciado.

Parceria com concorrente
A partir de um acordo costurado por seu departamento de 
P&D, a P&G obteve licença para desenvolver uma versão 
própria de uma inovação criada pela concorrente Ecolab: um 
pequeno dispositivo que, colocado em secadoras de roupas, 
proporciona melhor secagem, maciez e proteção estática aos 
tecidos. O produto, lançado pela P&G com o nome Bounce 
Dryer Bar, abiscoitou prêmios de inovação em 2010.

   Do Japão para o mundo
A P&G queria ampliar a linha de esfregões Swiffer quando 
sua equipe de Connect and Develop encontrou um pro-
duto portátil comercializado no mercado japonês. A P&G 
gostou do conceito, e descobriu que a inventora japonesa, 
a Unicharm, não tinha poder de produção, distribuição ou 
marketing para expandir o produto a outros mercados. Resultado: por meio 
de um acordo de acesso à patente em outras regiões, a P&G incorporou a 
novidade à linha Swiffer e já a lançou em quinze países.
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Sempre que se reunia com geren-
tes e chefes de equipe, perguntava: 
“Precisamos mesmo fazer isso por 
conta própria? Não dá para apro-
veitar oportunidades externas?”. Foi 
criado um ambiente para que todos 
nós abraçássemos gradualmente a 
inovação aberta. Hoje, podemos nos 
concentrar nas nossas vocações. E, 
para inovar, nós temos em essência o 
mundo todo, a variedade do mundo. 

Como o processo de inovação é 
conduzido hoje na P&G? Qual a 
estrutura da empresa para lidar com 
inovação? Existe uma área específi-
ca à qual as pessoas se reportam?
Inovação é o negócio de cada um 
dentro da P&G. Ela não se restrin-

ge a um departamento específico. 
Obviamente, o P&D desempenha 
um papel importante, assim como 
o marketing e os grupos de estudos 
do consumidor (Consumer Unders-
tanding Groups). Mas inovação não 
é privilégio de um grupo específico, 
mas de todos. Toda a empresa está 
em busca de inovação que possa 
nos distinguir dos concorrentes, que 
possa entregar os melhores produtos 
aos consumidores e que faça com 
que o público prefira os nossos pro-
dutos aos da concorrência, porque os 
nossos têm melhor desempenho.

Que caminho os proponentes de 
ideias inovadoras devem seguir? 
Como fazer com que as informações 

cheguem às mãos corretas?
O melhor caminho para isso é usar 
o site do Connect and Develop, que 
tem versões em cinco idiomas – 
agora também em português (www.
pgconnectdevelop.com/portugues). 
É a melhor maneira de nos apre-
sentar algo porque as ideias entram 
num processo muito estruturado de 
avaliação. O nosso papel é fazer 
uma análise justa e honesta sobre a 
importância dessa nova ideia para os 
nossos negócios. Temos um panora-
ma do que estamos buscando, temos 
uma visão do que pode ser uma 
ideia inovadora, dos desafios técni-
cos que temos na empresa. Trabalha-
mos como conectores, como agentes 
capazes de fazer o encontro entre o 
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que é necessário dentro da empresa 
e o que é possível fora dela. Depois, 
ajudamos a encaminhar essas ideias 
aos tomadores de decisão dentro da 
companhia, para que cheguem às 
unidades de negócio apropriadas, que 
por sua vez irão incorporá-las aos 
seus portfólios de projeto para con-
duzi-las ao mercado. Não é a minha 
divisão que faz isso. Nosso trabalho 
é ajudar a fazer essa “ponte” entre os 
agentes externos e as pessoas certas 
na P&G, que tomam decisões. Quan-
do se trata de uma empresa do nosso 
porte, com cerca de 30 000 pessoas, 
fica difícil para alguém de fora saber 
a quem se dirigir para apresentar uma 
ideia. Por isso, é preciso reduzir tudo 
a uma única porta de entrada, que é 
justamente o site.

Quanto tempo leva para que as pro-
postas sejam avaliadas e tenham uma 
resposta?
Precisamos dar respostas rápidas para 
os agentes externos se quisermos ser o 
parceiro preferencial para inovações. 
Poderíamos dizer: “Bem, responde-
remos em seis meses”, mas para uma 
empresa pequena esse prazo pode ser 
a diferença entre sua sobrevivência 
ou falência. Temos um sistema que 
nos permite dizer rapidamente se uma 
ideia nos interessa ou não, ou mesmo 
encaminhá-la para outra empresa que 
possa aproveitá-la. Mesmo se não 
nos interessarmos e não soubermos 
de ninguém que possa gostar da ideia 
apresentada, precisamos avisar o pro-
ponente, para que ele possa buscar 
outras possibilidades. 

Qual é a importância das inovações 
em embalagem para a plataforma 
Connect and Develop?
Consideramos inovações em emba-
lagem tão importantes quanto ino-

ção aberta em embalagens. Há casos 
de mudanças em linhas de enchimen-
to, como o caso do Ace, e inovações 
relacionadas com a apresentação do 
produto, como a do Olay Definity 
(ver quadro).

Num processo de inovação aberta 
é preciso trabalhar com diferentes 
tipos de agentes, tais como universi-
dades, fornecedores, inventores e até 
concorrentes. Qual o equilíbrio entre 
o que se deve abrir de informações e 
o que se deve segurar nas mãos?
Inovação aberta é uma via de mão 
dupla. Você precisa estar aberto o 
suficiente para buscar as soluções 
corretas e as boas oportunidades no 
ambiente externo. Se você não está 
disposto a dizer nada, como um par-
ceiro externo poderá acessá-lo? É 
preciso haver uma abertura suficiente 
para dar boas pistas para terceiros 
sobre o que você busca, sobre o que 
eles devem lhe oferecer como oportu-
nidade potencial. Mas é preciso haver 
um equilíbrio, porque queremos ter 
uma vantagem competitiva susten-
tável, junto com nossos parceiros. 
Há diferentes maneiras de se conse-
guir isso. A propriedade intelectual 
é muito importante para a empresa, 
mas de uma maneira diferente do que 
era no passado. Antes de começarmos 
com a inovação aberta, queríamos 
ser os donos de toda a propriedade 
intelectual, queríamos tê-la de forma 
vitalícia. Hoje, o que queremos é ter 
acesso exclusivo à patente. 

Os parceiros podem deter a patente, 
desde que a Procter & Gamble tenha 
acesso exclusivo a ela...
Exato. Não precisamos de acesso 
exclusivo por toda a vida, ou em 
todas as regiões. Talvez precisemos 
de acesso à patente por cinco anos, e 

“A embalagem é 

importantíssima. É 

o ponto inicial de 

contato com nossos 

produtos. Para nós, 

ela é no mínimo tão 

importante enquanto 

canal de inovação 

quanto qualquer 

outro componente 

do produto”

vações em produto. A embalagem é 
importantíssima. É o ponto inicial de 
contato com nossos produtos. O que 
o consumidor vê primeiro não é o 
conteúdo nem seu desempenho. Ele 
enxerga a aparência da embalagem, 
como ela se apresenta na prateleira, 
como ela comunica o desempenho do 
produto, a maneira de usar, se é fácil 
de manusear. Para nós, embalagem é 

no mínimo tão importante enquanto 
canal de inovação quanto qualquer 
outro componente do produto. Sem 
sucesso naquilo que chamamos de 
Primeiro Momento da Verdade (First 
Moment of Truth), ou seja, o contato 
com a embalagem no ponto de venda, 
não é possível alcançar o Segundo 
Momento da Verdade – aquele em 
que o consumidor utiliza o produ-
to. Temos exemplos interessantes de 
aplicações bem-sucedidas de inova-
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depois ela possa se tornar acessível 
para todos. O benefício nesse caso 
pode ser o de termos a vantagem de 
sermos os primeiros, de nos mos-
trarmos inovadores. Depois desse 
período, nossos parceiros poderão 
ganhar, comercializando a ideia para 
outras empresas. Com isso, nossos 
parceiros ficarão mais fortes, e seus 
programas de inovação se fortalece-
rão. Se formos seus parceiros prefe-
renciais de inovação, eles nos trarão 
novas ideias, e ideias ainda melho-
res. Vantagem competitiva é estar 
sempre um ou dois passos à frente 
da concorrência. É possível ter essa 
vantagem sem necessariamente ser 
o detentor de toda a propriedade 
intelectual. 

O senhor poderia citar algumas 
oportunidades para inovações em 
embalagens na P&G?
A população está envelhecendo. Essa 
é uma área em que estamos buscan-
do fortemente inovações. A maneira 
com que você segura uma emba-
lagem, ou a força necessária para 
abri-la... Buscamos formatos mais 
ergonômicos para as embalagens. 
Fazemos muita pesquisa em cima 
disso. Também envolvemos nossos 
funcionários. Pedimos para que eles 
prendam os dedos da mão, dois a 
dois, com esparadrapo, e então fala-
mos para eles tentarem abrir uma 
embalagem. É claro que os idosos 
não têm os dedos colados, mas isso 
ajuda as pessoas a perceber as difi-

culdades que a perda de força e 
agilidade pode trazer. Além dessa 
preocupação, temos algumas deman-
das específicas em termos de tec-
nologias de embalagem. Elas estão 
listadas no site do C+D, e convido 
os fornecedores a acessá-las. Mas 
dou um exemplo: temos interesse 
em tecnologias que permitam dimi-
nuir as “rugas” e vincos que enfeiam 
as embalagens flexíveis. Se alguém 
tiver uma boa solução, procure-nos. 
(Marcos Palhares)

VEJA MAIS TRECHOS 
DA ENTREVISTA EM:

bit.ly/134entrevista

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 134, p. 42-47, out. 2010.




