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do novo soa aleatória e episódica — e sua suspeita é 
que o retorno sobre o investimento total da empresa 
em inovação seja baixo demais. 

Para piorar as coisas, executivos tendem a reagir 
com intervenções dramáticas e estratégias vacilan
tes. Peguemos o exemplo de uma fabricante de bens 
de consumo que conhecemos. Ciente da necessidade 
de manter suas marcas sempre presentes na mente de 
varejistas e consumidores, a empresa com frequência 
promovia melhoramentos e variações nos principais 
produtos. A maioria se pagava com uma aceitação 
respeitável pelo mercado e margens decentes. Com o 
tempo, no entanto, ficou claro que a proliferação de 
produtos, que vinha dividindo a receita em fatias ca
da vez menores, não estava fazendo o bolo como um 
todo crescer. Em busca de um retorno bem maior, a 
administração adotou uma nova estratégia, destinada 
ao desenvolvimento de produtos revolucionários — a 
inovações transformadoras, em vez de incrementais. 

Infelizmente, a estrutura e os processos da em
presa não estavam preparados para a execução des
sa meta; embora tivesse os recursos necessários pa
ra conceber, desenvolver e testar no mercado inova
ções próximas do "core", a empresa não viu que pre
cisaria de recursos muito distintos para seguir por 
uma via mais ousada — e tampouco adquiriu tais 
recursos. De tão diluídas, suas ideias mais originais 
acabavam irreconhecíveis — quando não rechaça
das de cara ou esmagadas sob o peso da organização. 
Não tardou para que a empresa voltasse àquilo que 
sabia fazer. De novo, pouco se arriscou e pouco se ga
nhou — e o ciclo voltou a se repetir. 

Contamos essa história porque ela é típica de em
presas que ainda não aprenderam a administrar es
trategicamente a inovação. É simbólica de um gene
ralizado contraste com o retorno contínuo e acima da 

média que só pode ser obtido com uma carteira bem 
equilibrada. Empresas com o currículo mais forte em 
inovação, descobrimos, são capazes de articular uma 
ambição clara para a inovação; chegaram a um per
feito equilíbrio entre iniciativas nucleares, adjacentes 
e transformadoras por toda a empresa; e instituíram 
ferramentas e recursos para a gestão dessas distintas 
iniciativas como partes de um todo integrado. Em 
vez de esperar que o futuro surja de um apanhado de 
iniciativas isoladas e aleatórias que competem entre 
si por tempo, dinheiro, atenção e prestígio, adminis
tram com a meta da "inovação total". 

Seja claro sobre sua 
ambição na inovação 
O que significa administrar uma carteira de inovação? 
Primeiro, consideremos o amplo que é o termo "ino
vação". Definida como uma criação inédita que pro
duz valor, uma inovação pode ser algo pequeno co
mo uma cor nova de esmalte de unha ou vasto como a 
World Wide Web. A maioria das empresas investe em 
iniciativas ao longo de um amplo espectro de risco e 
recompensa. Assim como no investimento financeiro, 
a meta deve ser montar uma carteira que produza o 
maior retorno global que seu apetite por risco permita. 

Uma ferramenta que criamos é a Matriz da Am
bição na Inovação (veja o quadro à direita). Estudan
tes de administração a reconhecerão como a varia
ção de um clássico diagrama criado pelo matemático 
H. Igor Ansoff para ajudar empresas a alocar fundos 
entre iniciativas de crescimento. A matriz de Ansoff 
esclareceu a noção de que táticas deviam diferir se 
a empresa estivesse lançando um novo produto, en
trando em um novo mercado ou ambos. Nossa ver
são substitui as escolhas binárias de Ansoff de produ
to e mercado (antigo versus novo) por um intervalo 
de valores. Isso reconhece que a novidade daquilo 
que a empresa lança (eixo x) e a novidade do merca
do de clientes (eixo y) são uma questão de grau. So
brepusemos três níveis de distância em relação à rea
lidade atual da empresa (abaixo, à esquerda). 

Na faixa de atividade no canto inferior esquerdo da 
matriz estão iniciativas de inovação no core — inicia
tivas para produzir mudanças incrementais em pro
dutos existentes e avanços incrementais em novos 
mercados. Quer sob a forma de uma nova embalagem 
(como pacotinhos de Oreos com cem calorias lança
dos pela Nabisco para o consumo fora de casa), de l i 
geira reformulação (como quando a Dow AgroScien-
ces lançou um de seus herbicidas como suspensão lí
quida em vez de pó seco), ou da conveniência de um 
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serviço agregado (trocar paletes pela embalagem com 
filme termorretrátil para reduzir gastos com frete), es
sas inovações exploram ativos que a empresa já possui. 

No canto oposto da matriz estão iniciativas trans
formadoras, destinadas a criar novos produtos ou 
serviços — ou até um negócio inteiro — para atender 
novos mercados e necessidades de clientes. São ino
vações que, quando emplacam, ganham as manche
tes: coisas como iTunes, Tata Nano e a experiência 
em cafés da Starbucks. Esse tipo de inovação, tam
bém chamada de revolucionária ("breakthrough", 

"game changing") ou disruptiva, em geral exige que 
a empresa recorra a ativos que desconhece — que, 
por exemplo, obtenha recursos para poder entender 
mais a fundo o cliente, para se comunicar sobre pro
dutos sem antecedentes diretos e para desenvolver 
mercados que ainda não estão maduros. 

No meio ficam inovações adjacentes, que podem 
compartilhar características com inovações no core 
e transformadoras. Uma inovação adjacente envol
ve aproveitar algo que a empresa faz bem em um no
vo espaço. O esfregão Swiffer, da Procter & Gamble, 
é um bom exemplo. Surgiu a partir de uma série de 
necessidades que a P&G conhecia bem e se embasou 
na tese do usuário de que a ferramenta certa para a 
limpeza de pisos é um esfregão de cabo longo. Usou, 
contudo, uma tecnologia inovadora para levar a so
lução a um novo conjunto de clientes e gerar novos 
fluxos de receita. Inovações adjacentes permitem 
que a empresa se valha de recursos existentes, mas 
prevê que a esses recursos seja dada uma nova finali
dade. Exigem uma sacada nova e exclusiva sobre ne
cessidades de clientes, tendências de demanda, es
trutura de mercado, dinâmica da concorrência, ten
dências tecnológicas e outras variáveis do mercado. 

A Matriz da Ambição na Inovação não traz ne
nhuma receita automática. Seu poder reside nos dois 
exercícios que facilita. Primeiro, dá a gestores um ar
cabouço para o exame de todas as iniciativas em cur
so na empresa: quantas estão sendo empreendidas 

em cada área e quanto investimento está indo para 
cada tipo de inovação? Segundo, dá a esses mesmos 
gestores uma forma de discutir a ambição geral cer
ta para a carteira de inovação da empresa. Para uma 
empresa — uma fabricante de bens de consumo, di
gamos —, o sucesso como grande inovadora pode 
significar investir em iniciativas que pendam para o 
canto inferior esquerdo, como pequenas extensões 
em linhas de produtos existentes. Uma empresa de 
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de clientes estável, e que proteger e fazer crescer es
se núcleo se toma mais importante, podem deslocar 
a ênfase rumo à de uma empresa mais estabelecida. 

A ideia é que a equipe de gestão deve chegar a 
uma proporção que, a seu ver, irá garantir um ROI 
melhor na forma de crescimento da receita e valor de 
mercado, descobrir o quão longe sua alocação atual 
se encontra desse ideal e elaborar um plano para eli
minar essa distância. 

Organize e administre o 
Sistema de Inovação Total 
Buscar um equilíbrio saudável de inovações no core, 
adjacentes e transformadoras, é um passo vital para 
a gestão de uma carteira de inovação total — embora 
imediatamente levante uma questão: para cumprir a 
promessa desse equilíbrio, a empresa deve ser capaz 
de executar em todos os três níveis de ambição. Infe
lizmente, a caixa de ferramentas de gestão necessá
ria para manter a inovação nos trilhos varia enorme
mente de acordo com a modalidade de inovação em 
questão. Poucas empresas são boas em todas as três. 

Em geral, empresas se debatem mais com a inova
ção transformadora. Um estudo do Corporate Strate-
gy Board mostra que empresas maduras que tentam 
entrar em novas áreas fracassam em até 9 9 % das ve
zes. Isso reflete o duro fato de que, para conseguir a 
transformação — para fazer coisas diferentes —, uma 

organização em geral tem de fazer as coisas deforma 
diferente. Precisa de gente diferente, de fatores de mo
tivação diferentes e de sistemas de apoio diferentes. As 
que conseguiram (GE e IBM são exemplos notáveis) re
fletiram detidamente sobre cinco áreas cruciais da ges
tão que servem aos três níveis de ambição inovadora. 

T a l e n t o s . Habilidades exigidas para a inovação 
no core e nas adjacências são bastante distintas das 
necessárias para a inovação transformadora. Nos pri
meiros dois universos, habilidades analíticas são vi
tais, pois essas iniciativas exigem que dados de mer
cado e de clientes sejam interpretados e traduzidos 
em melhoramentos em produtos ou serviços especí
ficos. A Procter & Gamble, por exemplo, emprega um 
quadro de 70 altos funcionários ao redor do mundo 
para ajudar a identificar adjacências promissoras. Es
ses "empreendedores de tecnologia", como a empre
sa os chama, são responsáveis por consultar uma va
riedade de fontes, incluindo publicações científicas e 
bancos de patentes, e por observar fisicamente ativi
dades em determinados mercados a fim de encontrar 
ideias novas que possam crescer a partir de ativida
des centrais da P&G. A empresa atribui a seus empre
endedores de tecnologia a descoberta de mais de 10 
mil potenciais ideias para análise. 

Iniciativas de inovação transformadora, em com
paração, normalmente empregam um processo de 
descoberta e desenvolvimento de conceito para 
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expor e analisar necessidades sociais por trás de mu
danças na atividade empresarial (o que é desejável 
do ponto de vista do cliente), tendências subjacentes 
de mercado (que tipo de coisa poderia ser viável) e 
desdobramentos tecnológicos em curso (o que é fac
tível produzir e vender). Essas atividades exigem ha
bilidades encontradas entre designers, antropólogos 
culturais, planejadores de cenários e analistas que 
sabem lidar com dados ambíguos. Logo, quando de
cidiu competir com base no design inovador, a Sam
sung reconheceu que precisava de habilidades novas, 
distintas. A empresa transferiu o centro de design de 
uma pequena cidade para Seul a fim de estar mais 
perto de uma reserva valiosa de jovens profissionais 
de design. Além disso, se uniu a uma leva de empre
sas externas com forte currículo em design e criou 
uma escola na empresa, liderada por especialistas 
em desenho industrial, para capacitar designers que 
exibiam potencial. Os resultados falam por si só: em 
uma década a Samsung colheu uma série de prêmios 
de design; ao mesmo tempo, deixava de ser uma fa
bricante de aparelhos eletrônicos genéricos e se con
vertia em uma das marcas de maior valor do mundo. 

Integração. Embora seja fundamental, contar 
com as habilidades certas não basta. É preciso que 
sejam organizadas e geridas do jeito certo, com a 
orientação certa e sob condições que contribuam pa
ra seu sucesso. Uma das decisões mais importantes 
será como combinar as habilidades e atividades cor
relatas com o dia a dia da empresa. 

Na maior parte das empresas, a maioria das pesso
as envolvidas com inovação está trabalhando para apri
morar a linha central da empresa; é mais provável que 
essas pessoas tenham êxito se permanecerem integra
das às atividades existentes. Até equipes que trabalham 
em inovações adjacentes se beneficiam dos ganhos de 
eficiência que vêm com laços estreitos com o core busi-
ness — partindo do princípio de que recebam as ferra
mentas adequadas para ir além com seu trabalho. 

No entanto, como a decisão da Samsung sugere, a 
inovação transformadora em geral sai ganhando quan
do as pessoas nela envolvidas são separadas do core 
business — financeira, organizacional e, às vezes, fisi
camente. Sem essa distância, fica impossível resistirem 
à atração gravitacional de normas e expectativas da 
empresa, que reforçam a ênfase na sustentação do core. 

F i n a n c i a m e n t o . A maioria das iniciativas liga
das à inovação no core e nas adjacências consiste de 
projetos de escala relativamente pequena que não 
precisam de grandes infusões de dinheiro. Podem e 
devem ser financiados com os recursos da respectiva 

unidade de negócios pelo ciclo orçamentário anual. 
Iniciativas ousadas de transformação normalmen

te exigem um investimento sustentado — e, às vezes, 
expressivo. Seu custeio deve vir de uma instância (tal
vez da ala executiva e, melhor ainda, da presidência) 
que possa se colocar acima de disputas de dotação or
çamentária anual. É preciso, contudo, evitar a aborda
gem do "imposto da inovação", na qual a diretoria pe
de a todas as áreas da empresa que contribuam com 
um percentual de seu orçamento para iniciativas trans
formadoras (sob a tese de que a inovação beneficia a 
empresa toda, de modo que todos deveriam apoiá-la). 
Unidades de negócios raramente acham que sua "con
tribuição" vai para uma boa causa; simplesmente sen
tem que a matriz está tomando 5% de sua verba; a seus 
olhos, a equipe de inovação passa a ser a vilã. 

Uma saída, em vez disso, seria criar uma estru
tura de financiamento completamente distinta pa
ra a inovação transformadora — estrutura separada 
da contabilidade normal das divisões. Um exemplo 
é o do fundo de investimento Global Health Innova-
tion da farmacêutica Merck, uma sociedade juridica
mente separada que investe em empresas de saúde 
interessantes que operam na periferia das atividades 
centrais da Merck com medicamentos, vacinas e saú
de individual. O principal objetivo do fundo é fazer 
apostas em componentes de um evoluído modelo de 
negócio futuro para a empresa. Aqui e ali, também 
serve para financiar iniciativas de inovação orgâni
ca, como o Breakthrough Open, um fórum de crowd-
sourcing da Merck que solicita ideias de funcionários 
para oportunidades de crescimento transformadoras. 

Gestão do p i p e l i n e . Qualquer processo de ino
vação bem administrado inclui mecanismos para 
monitorar iniciativas em curso e garantir que estejam 
progredindo de acordo com o planificado. É comum 
a empresa se valer de processos progressivos ("stage-
gate") para avaliar projetos periodicamente, recalcu
lar o ROI projetado à luz de novas condições e decidir 
se devem receber o sinal verde. Mas a confiabilida
de dessas projeções é produto da informação que o 
mercado entrega à empresa. No caso de uma exten
são do produto principal, esse insight em geral basta: 
clientes podem dizer se gostariam de uma variante 
do produto proposta e, em caso afirmativo, o quan
to estariam dispostos a pagar por isso. Já se a iniciati
va de inovação envolve uma solução totalmente no
va — da qual a clientela talvez nem saiba que precisa 

—, processos tradicionais de stage-gate são perigosos. 
É impossível prever como serão as vendas dali a cinco 
anos para algo que o mundo nunca viu antes. 
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Além disso, enquanto a gestão do pipeline de ino
vações no core ou em adjacências envolve a identifi
cação gradual de um pequeno número de ideias vito
riosas (entre muitíssimas), o processo é muito distinto 
no caso da inovação transformadora. Aqui, o desafio 
é pegar um pequeno número de ideias possivelmente 
revolucionárias e garantir que saiam do pipeline mais 
fortes. Uma empresa precisa gastar tempo suficiente 
de antemão para explorar o que é possível, constante
mente ampliando as opções disponíveis na busca da 
grande ideia que emplaque. Ou seja, iniciativas trans
formadoras em geral não são administradas com a 
abordagem do funi l ; exigem um processo não linear 
no qual potenciais alternativas permaneçam indefini
das por um longo período de tempo. Essa é outra razão 
para o processo de stage-gate ser tão letal para a ino
vação transformadora: resulta na rejeição de opções 
promissoras antes que sejam devidamente exploradas. 

Critérios. Resta, por fim, saber que critérios de
veriam embasar a administração. Para iniciativas no 
core ou adjacentes, critérios financeiros tradicionais 
são totalmente pertinentes. Mas o uso de tais parâ
metros cedo demais em iniciativas transformadoras 
pode matar ideias potencialmente excelentes. Cál
culos do valor presente líquido e do ROI, comumen-
te utilizados para avaliar iniciativas no core e quase-
adjacentes, requerem suposições sobre taxas de ado
ção, níveis de preços e outras variáveis importantes 

— que, por sua vez, requerem subsídios de clientes. É 
impossível obter tais subsídios no caso de algo que o 
mundo ainda nem sabe que precisa. 

Gestores devem discutir com muito cuidado onde 
critérios econômicos e não econômicos, juntamen
te com indicadores internos e externos, seriam mais 
condizentes. Sistemas de stage-gate atuam na interse
ção de indicadores econômicos e externos — estimam 
quanto dinheiro a empresa vai ganhar quando a ino
vação for lançada no mercado. E, de novo, essa com
binação é adequada para a avaliação de iniciativas no 
core ou quase-adjacentes a partir de informações pas
síveis de serem obtidas e basicamente corretas. 

É preciso usar o extremo oposto — uma combi
nação de indicadores não econômicos e internos — 
para avaliar iniciativas transformadoras em estágios 
iniciais; isso pode reforçar a capacidade da equipe de 
aprender e explorar. E se o único obstáculo que uma 
iniciativa deva transpor para seguir recebendo inves
timento é que a empresa provavelmente vai apren
der (não ganhar) com ela? Desde o início, é assim que 
o Google vem avaliando a inovação transformadora. 

A certa altura, a empresa terá de fechar o foco 

sobre a dura matemática de um projeto de transfor
mação. Mas isso pode esperar até que haja algo pron
to para testar e lançar. 

Próximos passos 
A gestão da inovação total vai exigir uma mudança 
considerável na maioria das empresas, habituadas 
que estão a uma abordagem menos ordenada. Mas 
o caminho para tal disciplina é claro. O primeiro pas-
so é cultivar um senso comum do papel que a inova
ção exerce na promoção do crescimento e da compe
titividade da organização. Gestores devem chegar a 
acordo sobre o nível correto de ambição para a inova
ção e achar um vocabulário comum para descrevê-lo. 

Isso feito, faz sentido fazer um levantamento do 
cenário atual de inovação na empresa. Uma audito
ria abrangente irá revelar quanto tempo, energia e di
nheiro são gastos com iniciativas no core, adjacentes e 
transformadoras — e como essa divisão difere da pro
porção ideal para a empresa em questão. Uma vez ex
posta essa diferença, gestores podem identificar ma
neiras de atingir o equilíbrio desejado, em geral enxu
gando iniciativas no core (poupando as que se concen
tram em clientes de maior valor), incentivando mais 
iniciativas no espaço adjacente e criando condições 
mais propícias a saltos no universo transformador. 

Ao longo de toda essa atividade, líderes devem pro
mover uma comunicação clara e incessante sobre me
tas de inovação e processos. Não há como evitar o fato 
de que para melhorar o retorno total do investimento 
em inovação a liderança precisa avaliar projetos fria
mente — projetos aos quais estão ligados indivíduos 
que sentem responsabilidade e orgulho pela iniciativa. 
O imperativo é identificar e acelerar as ideias mais pro
missoras e eliminar o resto (algumas das quais podem 
ser perfeitamente viáveis, embora não representem 
o melhor uso dos recursos). Compromissos abertos e 
mensagens claras de muito servirão para garantir que 
a organização inteira saiba o que está sendo decidido, 
por quem e por quê, e como essas decisões irão bene
ficiar a empresa a curto e longo prazos. 

Para muitas empresas, a inovação continuará a 
ser um vasto aglomerado de atividades, enérgicas 
mas descoordenadas. E, para muitos gestores, fonte 
de frustração. Para os melhores, no entanto, repre
senta o mais interessante e importante de todos os 
desafios. Ao descobrir como administrar a inovação 
como um sistema integrado dentro de metas gerais 
da carteira, serão capazes de explorar sua energia e 
fazer dela um motor confiável do crescimento. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 5, p. 32-39, maio 2012.




