


or que algumas com
panhias são capazes de 
conceber, criar e colo
car no mercado produ
tos inovadores e lucra
tivos constantemente, 

enquanto tantas outras têm dificulda
des? Não se trata dos recursos inves
tidos em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D). Afinal, o estudo Global Inno-
vation 1000 tem demonstrado que 
não há relação estatisticamente signi
ficativa entre desempenho financeiro 
e gastos em inovação, tanto em ter
mos de recursos totais como medidos 
por percentual de faturamento. 

O estudo é de Barry Jaruzelski e Kevin 
Dehoff, sócios da Booz & Company em 
Florham Park, New Jersey. Jaruzelski 
é líder global da prática de inovação e 
há 20 anos trabalha com clientes das 
áreas industrial e de alta tecnologia em 
estratégias corporativa e de produto, 
desenvolvimento de produto e trans
formação de processos de inovação 
centrais. Dehoff lidera a consultoria em 
produtos de engenharia; nos últimos 20 
anos, tem ajudado clientes a conduzir o 
crescimento e melhorar o desempenho 
em inovação nas áreas de pesquisa e 
desenvolvimento, gestão de tecnologia, 
planejamento de produto e desenvolvi
mento de novos produtos, entre outras. 

O que importa, na verdade, é a com
binação de talento, conhecimento, es
truturas de equipe, ferramentas e pro
cessos -ou seja, as habilidades- que as 
empresas bem-sucedidas reúnem para 
viabilizar seus esforços de inovação e 
criar produtos e serviços que possam 
entrar no mercado com sucesso. 

A edição relativa a 2009 do Global 
Innovation 1000, nosso sexto relató
rio, analisa os sistemas de habilida
des que os maiores inovadores reu

niram para executar estratégias de 
inovação diferenciadas e as maneiras 
como alinharam essas habilidades 
a suas estratégias de negócio gerais. 
Inovadores que chegaram a esse está
gio de coerência superam seus rivais 
em várias métricas financeiras cons
tante e significativamente. 

Trabalhamos com mil empresas de 
capital aberto cujas despesas com P&D 
fossem públicas. Todos os dados são 
baseados no ano fiscal mais recente, 

Como mostra estudo Global Innovation 1000 com dados 
referentes a 2009, houve mudanças significativas nas mil 
empresas que mais investem em inovação no mundo: a Toyota 
caiu do primeiro posto do ranking para quarto, a General Motors, 
do quinto ao 1 1 ° , o gigantesco grupo farmacêutico Roche subiu do 
terceiro posto ao primeiro. 

0 levantamento já vinha demonstrando que não há relação 
estatisticamente significativa entre desempenho financeiro e 
gastos em inovação. Na pesquisa anterior saltaram aos olhos 
as três estratégias de inovação frequentes: os "caçadores de 
necessidades", os "leitores de mercado" e os "impulsionadores de 
tecnologia", exploradas no quadro da página 56. 

Nesta pesquisa, foi investigado o conjunto de habilidades de 
inovação que deve ser focado. Ele e o alinhamento à estratégia 
geral da empresa são o que leva a uma coerência premium, como a 
chamaram os autores, e a um desempenho superior, comprovado 
financeiramente-, as margens de lucro das companhias ranqueadas 
no primeiro terço em termos de coerência eram 22% maiores, em 
média, do que as das que ocupavam os dois terços inferiores. 



de 2009, encerrado em 30 de junho de 
2010. Cada companhia foi classificada 
em um dos nove setores segundo a de-
signação-padrão de setores industriais 
da Bloomberg e em uma de cinco re
giões de acordo com a localização do 
escritório central da empresa. 

Acreditamos que essa abordagem 
das habilidades-chave da inovação 
venha em um momento particular
mente oportuno. Pela primeira vez em 
mais de uma década em que temos 
acompanhado os investimentos em 

P&D, os gastos corporativos totais en
tre as mil empresas do estudo caíram 
-de US$ 521 bilhões em 2008 para 
US$ 503 bilhões em 2009, ou 3,5%. Fi
cou evidente que a recessão mundial, 
que ainda não tinha cobrado sua fa
tura do mundo da inovação em 2008, 
chegou a 2009 para assombrar [veja 
quadro acima]. 

Mesmo assim, esse declínio tor
na mais imperativo que as empresas 
gastem sensatamente seus dólares 
de P&D. Nosso objetivo neste estudo 

foi examinar as habilidades necessá
rias para potencializar o impacto dos 
esforços de inovação de uma empre
sa em tempos bons e ruins, além de 
destacar os benefícios de voltar-se 
para poucas habilidades que gerem 
distinção e de relacionar as decisões 
específicas em inovação com as habi
lidades gerais da empresa em termos 
de sistema e estratégia. 

ESTRATÉGIAS X HABILIDADES 
No estudo anterior, nosso objetivo foi 



descobrir como as empresas usam 
estratégias de inovação distintas para 
criar seus produtos e levá-los ao mer
cado. Com efeito, descobrimos que 
quase toda companhia seguia uma 
destas três estratégias fundamentais: 

• Caçadores de necessidades. Envol
vem-se ativa e diretamente com 
clientes atuais e potenciais para 
formatar novos produtos e serviços 
com base na compreensão superior 
do usuário final e se esforçam para 
ser os primeiros a comercializar as 
novas ofertas. 

• Leitores de mercado. Observam os 
clientes e concorrentes com cuida
do, com o objetivo de criar valor por 
meio de mudança incremental e ca
pitalização de tendências de merca
do comprovadas. 

• Impulsionadores de tecnologia. Se
guem a direção sugerida por suas 
habilidades tecnológicas, alavancan-
do seus investimentos em P&D para 
orientar tanto a inovação extraordi
nária como a mudança incremental, 
geralmente buscando atender às ne
cessidades de seus clientes com no
vas tecnologias. 

Nesta edição do estudo, então, procu
ramos responder a novas questões: 

• "Que conjuntos de habilidades são os 
mais essenciais para o sucesso de cada 
estratégia?" 
• "As empresas que se concentram nes
sas capacidades cruciais obtêm resul
tados financeiros melhores?" 

Nossa hipótese era a seguinte: empre
sas que criam um conjunto de habili
dades de inovação alinhado com sua 
estratégia particular de inovação con
seguem melhor retorno dos recursos 
que investem em inovação. 

Em tempo, habilidades de inova
ção são o que permite às companhias 
desempenhar funções específicas em 
todos os estágios da cadeia de valor de 
P&D: concepção, seleção de projeto, 
desenvolvimento de produto e comer
cialização. Independentemente de qual 
das três estratégias tenha sido seguida, 
todas as empresas bem-sucedidas de
penderam de um conjunto comum de 
habilidades de inovação fundamentais 
[mostrado no quadro da página 56]. 

Além dessas habilidades comuns, 
as empresas que estão entre as 25% de 
melhor performance em cada grupo 
estratégico dependem de habilidades 

distintas que sentem ser cruciais para 
atingir o sucesso, algumas das quais se 
sobrepõem às de outras estratégias. 

Essas companhias mais bem-sucedi-
das são as que focam sistematicamente 
um conjunto particular, estreito e dife
renciado de habilidades que lhes per
mitem executar melhor a estratégia que 
escolheram. 

Que conjuntos de habilidades são os 
mais essenciais para o sucesso de cada 
estratégia? 
Em contraste com as mais inovadoras 
empresas, como a Apple, o Google, a 
Xerox, a Visteon e a Siemens, as orga
nizações com pior desempenho em 
cada grupo estratégico -as que ficaram 
abaixo dos 25% do topo- destacam três 
habilidades comuns: 

• impressão inicial do consumidor; 
• avaliação do potencial de mercado 
durante a seleção do projeto; 
• envolvimento com os clientes no está
gio de desenvolvimento. 

Mas tais habilidades mostraram que 
costumam estar integradas a habilida
des mais diferenciadas, como: 

• consciência de novos desenvolvimen
tos tecnológicos e 



específica de inovação para então exe
cutá-las bem. 

Nossa análise sugere, que, embora 
as empresas, na maioria, sejam fortes 
em executar habilidades críticas nas 
áreas de concepção, seleção de projeto 
e desenvolvimento de produto, deixam 
a desejar no estágio de comercializa
ção. Os executivos concordam nas ha-
bilidades-chave orientadas ao cliente: 

• reunir impressões dos consumidores 
durante o estágio de concepção; 
• avaliar o potencial de mercado duran
te o estágio de seleção; 

• envolver os clientes durante o estágio 
de desenvolvimento. 

Mas as companhias inovadoras de 
melhor desempenho se destacam 
por integrar essas três habilidades 
às habilidades diferenciadas men
cionadas anteriormente e, princi
palmente, por executar bem duas 
habilidades particulares na área de 
comercialização: 

• lançamentos de produto mundiais e 
• seleção e apresentação de usuá-
rios-piloto. 

Como demonstra a questão da comer
cialização, nem um conjunto extrema
mente consistente de habilidades de 
inovação pode explicar sozinho o êxito 
de uma empresa em inovar. É funda
mental haver alinhamento estratégico. 
Ou seja, os esforços de inovação das 
empresas precisam estar sincroniza
dos com sua estratégia corporativa ge
ral: por toda a empresa, as habilidades 
de inovação corretas devem ser inte
gradas com o conjunto geral de habili
dades correto, como sua estratégia ge
ral determina, o que inclui marketing, 
comercialização etc. 



Empresas que fazem isso têm o que 
chamamos de "coerência premium", o 
que se manifesta em sua capacidade de 
superar a concorrência. 

As empresas que se concentram nessas 
capacidades cruciais obtêm resultados 
financeiros melhores? 
Ao comparar os resultados financeiros 
de empresas altamente coerentes no 
relatório com os de suas rivais menos 
coerentes, descobrimos que, quando 
normalizadas, as margens de lucro das 
companhias ranqueadas no primeiro 
terço em termos de coerência eram 
22% maiores, em média, do que as das 
que ocupavam os dois terços inferiores 
e que as coerentes obtiveram um cres
cimento na capitalização de mercado 
18% maior. 

Em geral, quanto mais coerente é 
a empresa, mais sucesso competitivo 
ela tem -e mais será capaz de gerar 
as margens mais altas resultantes do 
fato de serem verdadeiramente dife
renciadas. 

Por que margens fortes associa
das a maior coerência? Otimizar o 
conjunto apropriado de habilidades 
permite que as companhias se con
centrem no que mais importa e não 
despendam esforços e recursos por 

ampla gama de habilidades menos 
críticas. Mais especificamente, or
ganizações que focam habilidades 
críticas alinhadas com a estratégia 
geral tendem a inovar com mais 
eficácia e apresentar inovações ao 
mercado mais eficientemente, esti
mulando o crescimento da receita 
enquanto reduzem o custo relativo. 

Em relação ao crescimento da capita
lização de mercado, quando as empre
sas obtêm as habilidades de destaque 
que lhes dão coerência, sua vantagem 
construída lhes permite melhorar o 
crescimento das receitas, métrica-
-chave que o mercado de capitais leva 
em consideração ao estabelecer o valor 
das cotas das companhias. 

O EXEMPLO APPLE 
A Apple é um exemplo clássico de coe
rência premium. No início dos anos 
1990, empregou recursos vultosos em 
uma série de produtos malsucedidos, 
como impressoras, scanners e o PDA 
Newton. Seus esforços para fazer tudo 
sozinha levaram a prejuízos enormes 
e demissões em massa. Entretanto, as
sim que Steve Jobs retornou como di
retor e presidente-executivo em 1997, 
a empresa começou a encontrar foco. 
Desde então, tem se concentrado no 

que faz bem e no que a diferencia de 
seus pares: profunda compreensão de 
seu usuário final, experiência do con
sumidor, interfaces intuitivas, design 
elegante e marca icônica. 

Os resultados falam por si. A iucrati-
vidade e o valor de mercado da Apple 
estão bem acima da média do setor e, 
no ano fiscal de 2009, as pessoas que 
responderam a nossa pesquisa vota
ram nela como a companhia mais ino
vadora -de longe. Tudo isso, apesar de 
ela gastar muito menos com P&D do 
que a porcentagem de vendas de uma 
empresa média no setor de informática 
e eletrônicos. 

COERÊNCIA, A CHAVE 
O trabalho dos líderes de inovação -e 
dos estrategistas corporativos- é esco
lher que habilidades perseguir e, com 
a mesma frequência, decidir quais 
habilidades não são importantes para 
atingir desempenho superior na área. 
Eles devem zelar pela coerência com a 
estratégia da empresa. 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 15, n. 86, p. 50-57, maio/jun. 2011.
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