
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
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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

 Sexta-feira e fim de semana, 28, 29 e 30 de outubro, 2011 Brasil Econômico 15

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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