
O foco em pesquisa mudou a a
postura e o processo de inova-
ção da empresa e o ritmo atual
atinge a quase uma pesquisa
por dia, material que leva a uma
grande inovação por ano. Os úl-
timos destaques foram a entra-
da da Electrolux em três novas
categorias, como purificador de
água, climatizador e aquecedor
de água. A quantidade de produ-
tos inovadores deste ano bateu
o recorde dos anos anteriores,
chegando a três, contra uma mé-
dia de um por ano.

A grande vedete da Electro-
lux é a lavadora Top Load, com
sistema lava e seca com abertu-
ra superior. A máquina frontal
não atende a necessidade do
consumidor brasileiro, que dese-
ja interferir e acompanhar o pro-
cesso de lavagem e secagem das

50%
Do faturamento da companhia
deve vir de produtos lançados nos
últimos dois anos

A imagem dos antigos aspirado-
res de pó Electrolux fazem par-
te da época em que esses eletro-
domésticos eram feitos apenas
para limpar a casa e guardados
imediatamente para que não fi-
cassem à mostra. Hoje eles saí-
ram do armário e evoluíram
suas funções básicas, ganhando
mais funcionalidades, ergono-
mia e até compondo a decora-
ção da casa. Com isso, a compa-
nhia que começou fabricando
refrigeradores ampliou seu por-
tfolio e hoje oferece no Brasil
mais de 500 produtos.

“Com a aquisição da Prosdó-
cimo há 15 anos, a marca Elec-
trolux precisou ser conhecida
no Brasil e por isso começamos
os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento”, diz Rafael
Bonjorno, diretor de marke-
ting, produtos e inovação da
Electrolux. A partir desta neces-
sidade, a inovação passou a ser
essencial para a empresa com-
petir no mercado e hoje dedica
2% do faturamento no Brasil
em pesquisa e desenvolvimen-
to, quase R$ 100 milhões.

Outro motivo para o investi-
mento foi a falta de renovação
do próprio consumidor. “Era co-
mum as famílias manterem gela-
deiras e fogões por 20 anos, já
que não havia grandes novida-
des”, afirma Bonjorno.

Hoje os pilares de pesquisa e
desenvolvimento da compa-
nhia são a engenharia, marke-

ting e o design, que contam
com cerca de 150 funcionários
no Brasil. O crescimento de pro-
jetos e colaboradores na área de
P&D é da ordem de 10% ao ano.
Só em 2010, a companhia regis-
trou 110 patentes no Brasil e, se-
gundo a empresa, suas lavado-
ras ocupam a liderança em ven-
das no país com 40% do merca-
do. “Conseguimos estes resulta-
dos graças às nossas inovações
e todos os anos lançamos uma
grande no mercado, mas neste
ano superamos nossa média e le-
vamos três inovações para as lo-
jas”, diz Bonjorno. (veja textos
abaixo e ao lado)

O desempenho no Brasil tem
sido destaque. No ano passado,

a América Latina representou
cerca de 50% da taxa de cresci-
mento das vendas do grupo no
mundo e o Brasil foi o que mais
contribuiu para este impulso.

Para uma indústria que no
passado tinha poucos concor-
rentes e baixo consumo, o cená-
rio mudou. A área de pesquisa
e desenvolvimento passou a
ter uma importância vital para
a companhia, cuja inovação faz
parte do seu plano de negócios.
“Temos de ter 50% do nosso fa-
turamento vindo dos produtos
lançados nos últimos dois
anos”, diz o diretor. E não vale
mudar a cor da geladeira. Para
a empresa, o conceito de inova-
ção está diretamente relaciona-
do à exclusividade, um produ-
to que a concorrência ainda
não tenha e que seja valorizado
pelo consumidor .

Por isso, o produto mais anti-
go da companhia não passa
mais de cinco anos sem ser re-
novado, e esse tempo tende a
diminuir cada vez mais. “A fal-
ta de renovação era culpa da in-
dústria que não investia em pes-
quisa e desenvolvimento, por
isso o consumidor não renova-
va seus eletrodomésticos”, afir-
ma Bonjorno. Para ele, a ten-
dência é que as cozinhas das ca-
sas fiquem mais abertas para in-
teragir com a sala, o que gera
produtos mais práticos e deco-
rativos. “Os próximos passos
são a mobilidade e a humaniza-
ção da tecnologia, pois nossas
pesquisas estão apontando esta
direção”, afirma. ■

Estela Silva
esilva@brasileconomico.com.br
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Muito além de um
simples aspirador de pó

A cada
Enquetes junto aos potenciais
consumidores são o pontapé
inicial para os novos produtos

SEGUNDA-FEIRA
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“

PROCESSO

Baixo consumo de linha branca e falta conhecimento da marca motivou a Electrolux,
estabelecida no Brasil desde 1926, a lançar produtos inovadores todos os anos

Baseados nas telas de LCD dos ce-
lulares, a linha i-kitchen, um dos
lançamentos do ano, é composta
de refrigerador, microondas e fo-
gão que foram desenvolvidos
dentro do conceito de interativi-
dade, pelo qual o consumidor
controla o lado interno dos eletro-
domésticos por um painel digi-
tal, como temperatura, configura-
ções e outras informações. “Eles
ainda não têm interatividade ex-
terna pois não estão com acesso a
internet, mas este é o próximo
passo”, diz Fabio Machado, ge-
rente de produto para refrigera-
dores da Electrolux.

Cultura brasileira
O monitor touch screen foi de-
senvolvido em função do hábi-
to que os brasileiros têm de es-
crever recados e deixá-los na
geladeira como lembrete, além
de manter fotos com ímãs.

A partir daí, a empresa desen-
volveu um software para aco-
plar nas telas de LCD fornecidas
por um parceiro chinês, tudo ba-
seado no sistema operacional Li-
nux, um software livre.

Neste sistema, existem aplica-
tivos para com mais de 600 re-
ceitas de pratos e bebidas na me-
mória, vindas da parceria com a

revista Cláudia, da Editora Abril.
O consumidor também pode

escrever recados no painel, co-
locar fotos digitais com slide
show, acessar calendário e con-
tatos telefônicos. As mesmas
funcionalidades foram levadas
para o fogão e o microondas.

A linha foi desenvolvida para
os consumidores afinados com
tecnologia. “Nossa preocupa-
ção não é a tecnologia em si nos
nossos produtos, mas sim como
a tecnologia pode ser aplicada
nos eletrodomésticos para facili-
tar a vida dos consumidores”,
afirma Machado. ■

A falta de renovação
era culpa da
indústria que não
investia em pesquisa
e desenvolvimento,
por isso o
consumidor não
renovava seus
eletrodomésticos

Rafael Bonjorno

● Pesquisas com os
consumidores potenciais, que são
feitas na média de uma por dia.

● Equipamentos, P&D, qualidade,
pós-venda, logística, ponto de
venda e comunicação.

● Cada produto tem um ciclo de
vida médio de cinco anos, mas
este período tende a diminuir.

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

Refrigerador com painel digital
TECNOLOGIA DE CELULAR

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO
Editorexecutivo:Gabriel deSales gsales@brasileconomico.com.br

ELECTROLUX

Brasil cresce, na contramão da média mundial

FATURAMENTO MUNDIAL, EM US$ BILHÕES FATURAMENTO NO BRASIL, EM R$ BILHÕES 

CENTROS DE P&D NO MUNDO
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roupas, tecnologia desenvolvi-
da no país que recebeu investi-
mentos de R$ 20 milhões.

Das vendas da companhia,
apenas 2% são de máquinas
frontais, contra 98% com aber-
tura superior. Com base nestes
números e em pesquisas, a lava
e seca foi inspirada num produ-

to japonês, que possuía duas
tampas superiores. “Desenvol-
vemos uma única tampa com
vedação dupla para facilitar a vi-
da do consumidor. Nossa expec-
tativa é alta, pois os espaços es-
tão cada vez mais reduzidos nas
casas e o consumidor tem o be-
nefício de ter dois produtos nu-
ma única máquina”, diz Joana
Dias, gerente de produto para la-
vadoras e secadoras da Electro-
lux Electrolux.

Foram nove pesquisas desen-
volvidas e 10 meses de trabalho
da equipe de inovação para que
o produto chegasse ao consumi-
dor neste ano. Com 12 quilos de
capacidade de lavagem de rou-
pa seca, a evolução da categoria
não está apenas no benefício de
duas máquinas em uma, mas
também a maior capacidade de
lavagem, que vai além dos cin-
co quilos das máquinas mais an-
tigas, menor consumo de ener-
gia, economia de água, durabili-

dade e diminuição de ruído.
Os softwares atuais, desen-

volvidos pela própria compa-
nhia em conjunto com desen-
volvedores de aplicações, ainda
permitem que as máquinas se-
jam programadas não só por ti-
po de tecidos, mas também por
cores de roupas, avanço ou re-
trocesso de etapas, promoven-
do maior interação.

No caso da lava e seca, o mo-
tor é semelhante ao de uma la-
vadora comum, mas sofreu mo-
dificações para acoplar o asso-
prador da secadora. Além dis-
so, o cesto híbrido sofreu adap-
tações para receber o calor e a
tampa precisa ser bem veda-
da, o que não acontece com as
lavadoras comuns.

O outro lançamento do ano foi
a lavadora com tira -manchas ul-
trassônico, dispositivo que remo-
ve uma variedade de manchas
por meio de ondas de ultrassom
sem agredir os tecidos. ■

110
Patentes registradas no Brasil no
ano passado. País é o centro de
inovação na América Latina

10%
é a expansão da área de Pesquisa
e Desenvolvimento no Brasil, que
conta com 150 profissionais

2%
do faturamento brasileiro é
dedicado a pesquisa e
desenvolvimento

QUINTA-FEIRA
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dia uma nova pesquisa
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Cuidado com o
“Business Case”
O mercado é pródigo em desenvolver mantras. Um des-
tes é o termo business case, que é uma análise da atrati-
vidade e viabilidade de um movimento estratégico,
com informações que sustentem a tese, consubstancia-
da em uma análise do retorno do investimento. Em nos-
sos projetos de consultoria os executivos nos questio-
nam sobre o conteúdo e o momento de uso do mesmo.

Há distintas metodologias de gestão de projetos, no
entanto, as potenciais inovações envolvem característi-
cas, circunstâncias e desafios que precisam ser conside-
rados quando do uso do business case. O grau de incerte-
za de uma potencial inovação é muito maior dada a au-
sência de referências disponíveis. Não há benchmark,
pesquisa de mercado ou dados secundários.

O business case é uma ferramenta bastante adequada
para a gestão, captação de recursos e sustentação de
oportunidades conhecidas pela organização. Para utili-
zá-lo no contexto de projetos inovadores há a necessida-
de de adequar três dimensões fundamentais: mentalida-
de, timing e conteúdo. A lógica de desenvolvimento de
um projeto de potencial inovador é a de descoberta e ex-

perimentação e não de
análise, planejamento
e execução. A repetição
da mentalidade conven-
cional reduz as chances
de êxito dos projetos ou
os transforma em me-
lhorias. Infelizmente o
business case é a ponta
do iceberg de uma lógi-
ca frágil estimulada pe-
las empresas. A noção
de que é possível pro-
var que as coisas irão
dar certo no futuro.

Com uma nova men-
talidade, o uso business
case pode servir de ins-
trumento para suportar

a gestão de inovações desde que aplicado no momento
e com o conteúdo adequado. Na fase de idealização há a
geração das ideias e a busca de oportunidades inovado-
ras. É o momento de um “resumo da ideia” que traduza
sua essência, privilegiando o entendimento de seu con-
ceito, alinhamento estratégico e grau de novidade.

A segunda fase é o que denominamos de conceitua-
ção. As ideias inovadoras não nascem prontas. Elas pre-
cisam de espaço e visões complementares. O foco desti-
na-se a compreender o mercado, as soluções alternati-
vas concorrentes, a tecnologia e viabilidade técnica. Se
a gestão exige um business case completo nessa fase ela
inibe as mudanças necessárias para refinar a ideia e
prende seus gestores com o caminho estabelecido.

A experimentação é quando a empresa realiza um pro-
jeto-piloto ou protótipo para simular a realidade que o
projeto enfrentará quando for implementado em larga
escala. O problema é que quando o business case já foi
apresentado antes dessa fase, o piloto se transforma nu-
ma implementação antecipada e não no espaço para er-
rar e refinar suas premissas centrais. A fase final é a im-
plementação, quando o projeto já foi criado, refinado,
testado e precisa ser executado, onde o enfoque deve
ser o de materializar as premissas do business case.

Antecipar tais informações e exigir que o negócio se
prove certo quando ele praticamente não existe não vai
melhorar as chances de êxito. Se for colocado no tempo
certo com o enfoque adequado, o uso do business case
pode ser uma ferramenta importante na gestão de po-
tenciais inovações. Do contrário irá censurar a inova-
ção e direcionar o foco para melhorias incrementais. ■

INVESTIMENTO

Rodrigo Capote

Foram nove
pesquisas
desenvolvidas
e 10 meses de
trabalho da equipe
de inovação para
que a lava e seca
com abertura
superior chegasse
ao consumidor
neste ano.

O gestor deve
evoluir da
utilização de um
resumo da ideia
para o business
case que deve
ser esboçado
na fase pré-
experimentação
e consolidado
depois da mesma

Maximiliano
Carlomagno
Sócio-fundador da Innoscience
e autor do livro Gestão
da Inovação Prática

RafaelBonjorno,
diretorde

marketing,
produtose inovação

daElectrolux:
mobilidadee

humanizaçãoda
tecnologia
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 14-15.
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