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Cenário Termo é usado mesmo
quando não se cria nada novo
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O professor Clayton Christensen, de Harvard: “A maioria das empresas diz que é inovadora na esperança de levar o investidor a crer que há crescimento onde não há”
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do livro de Christensen. O termo
seduz empresas estabelecidas
por indicar algo ágil e bacana,
como seriam uma empresa nova
e seus criadores, explica.
Nem sempre empresas de tecnologia são as que mais abusam
do termo. A Apple e o Google
usaram a palavra inovação 22
vezes e 14 vezes, respectivamente, nos mais recentes relatórios
anuais. Junto com elas vieram
Procter & Gamble (22 vezes),
Scotts Miracle-Gro (21) e Campbell Soup (18).
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Na sua empresa há inovação?
Praticamente todas diriam que
sim. O termo é usado a torto e a
direito por empresas. É um modo
de mostrar que estão na vanguarda, seja lá do que for: da tecnologia, da medicina, dos salgadinhos,
dos cosméticos. É um tal de exibir
diretores de inovação, equipes de
inovação, estratégias de inovação.
Há até “dia” da inovação.
Não significa, no entanto, que
a empresa esteja realmente inovando em alguma coisa. Nada
disso: embora o termo remeta a
uma transformação monumental, o progresso sendo descrito
volta e meia é bem ordinário.
Como outros motes popularíssimos no passado — “sinergia”, “otimização” —, a inovação
corre o risco de virar um clichê.
Se é que já não virou.
“A maioria das empresas diz
que é inovadora na esperança de
levar o investidor a crer que há
crescimento onde não há”, diz
Clayton Christensen, professor
da Faculdade de Administração
Harvard e autor de “O Dilema da
Inovação”, de 1997.
Uma busca em informes de resultados anuais e trimestrais
apresentados à agência reguladora do mercado aberto nos Estados Unidos, a SEC, revela que
empresas citaram alguma variação do termo “inovação” 33.528
vezes no ano passado, alta de 64%
em relação a cinco anos antes.
Mais de 250 livros com o termo “innovation” no título foram
lançados nos últimos três meses
— a maioria na seção de admi-

nistração, segundo pesquisa na
Amazon.com.
A definição do termo varia
muito dependendo de quem estiver respondendo. Para Bill Hickey, diretor-presidente da Sealed Air, significa inventar algo
que não existia antes, como o
plástico-bolha da empresa.
Para o presidente da Ocean
Spray Cranberries, Randy Papadellis, significa transformar um artigo
como a casca de uma fruta — no caso, cranberry, ou mirtilo —, que antes ia para o lixo, em uma guloseima, como os doces Craisins.
Para o diretor de pesquisa e
desenvolvimento da Pfizer, Mikael Dolsten, é pegar um produto que já existe e aplicá-lo a outro público, como uma vacina
para bebês que também se prova eficaz em idosos.
Scott Berkun, autor de “Mitos
da Inovação” — um livro de 2007
que alerta para a diluição do termo —, diz que o que a maioria
das pessoas chama de inovação
não passa, na verdade, de um
“produto muito bom”.
Berkun prefere reservar a palavra a inventos capazes de
transformar uma civilização
—como a eletricidade, a imprensa, o telefone e, mais recentemente, talvez o iPhone.
Hoje consultor de inovação,
Berkun aconselha clientes a banir
a palavra da empresa. “É uma palavra camaleônica [usada] para
ocultar a falta de substância”, diz.
Para Berkun, a popularização
do termo inovação remonta à
década de 90, época da bolha da
internet e do lançamento de
“Dominando a Dinâmica da Inovação”, de James M. Utterback, e
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Inovação
vira clichê
no dicionário
empresarial

Nos Estados Unidos,
mais de 250 livros com a
palavra “innovation” no
título foram lançados
nos últimos três meses

A febre da inovação fez nascer
toda uma indústria de consultoria. Empresas do ranking das
cem maiores da revista “Fortune” pagam a consultores de inovação entre US$ 300 mil e US$ 1
milhão para a colaboração em
um único projeto, o que pode
chegar a US$ 1 milhão e US$ 10
milhões ao ano, estima Alex
Kandybin, consultor de estratégia de inovação da Booz & Co.

Além disso, quatro de cada
dez executivos dizem que sua
empresa hoje tem um diretor de
inovação, de acordo com um estudo recente do fenômeno divulgado no mês passado pela
consultoria Capgemini.
Os resultados, baseados em
uma sondagem pela internet de
260 executivos do mundo todo,
além de 25 entrevistas mais detalhadas, sugerem que o título pode ser mera “propaganda”.
A maioria dos executivos admitiu que sua empresa ainda não
tem uma estratégia de inovação
clara para respaldar o posto.
Jeff Semenchuk, que em agosto virou o primeiro diretor de
inovação da Hyatt Hotels, diz
que seu cargo não tem nada de
“enrolação”. A cadeia de hotéis
fez uma sondagem recente com
centenas de hóspedes e concluiu
que “estamos todos basicamente
presos ao passado”, diz ele, em
alusão ao setor.
Semenchuk dirige iniciativas
experimentais em oito hotéis recentemente destacados como
“laboratórios” no mundo todo.
Entre os projetos: um processo
no qual um recepcionista com
um iPad em punho vai ao aeroporto receber o hóspede e dar
início ao seu registro.

A palavra inovação de nova
não tem nada. O primeiro registro do termo — que vem do latim
“innovatus” (renovação, mudança) — em um documento impresso da do século 15, diz Robert
Leonard, presidente do programa de linguística da Universidade Hofstra, nos EUA.
Com a aceleração do ciclo de
produtos em empresas, a palavra passou a significar não só fazer algo novo, mas fazê-lo com
mais rapidez, diz ele.
A fabricante de sopas enlatadas
Campbell, por exemplo, diz que
está tentando levar novidades —
novos sabores de sopa, novos molhos — ao mercado mais depressa
que as concorrentes. “Hoje em dia,
uma ideia pode ser imitada com
muito mais rapidez”, diz o vicepresidente e gerente-geral da empresa, Darren Serrao.
Para Christensen, há três tipos
de inovação: a inovação na eficiência, pela qual o mesmo produto é
feito a um custo menor, como a automatização da consulta ao cadastro de crédito de alguém; a inovação sustentadora, que converte
um produto já bom em algo ainda
melhor, como o carro híbrido; e a
inovação de ruptura, que transforma coisas caras e complexas em algo simples e mais acessível, como a

migração do mainframe — os
grandes computadores centrais —
para o microcomputador.
Para a empresa, o maior potencial de crescimento reside na inovação de ruptura, diz. Christensen observa que as demais modalidades poderiam muito bem ser
chamadas de progresso comum
— e normalmente não criam mais
empregos nem negócios.
Como a inovação de ruptura
pode levar de cinco a oito anos
para dar frutos, diz ele, muita
empresa perde a paciência. Para
a empresa é bem mais fácil,
acrescenta o autor, apenas dizer
que está inovando. “Todo mundo
está inovando, pois qualquer
mudança virou inovação”.
Usuários inveterados admitem que já estão cansando do termo inovação.
Hickey, da Sealed Air, diz que a
empresa vem usando o termo em
informes ao mercado pelo menos
desde a década de 80. E que está
considerando suspender seu uso.
E o que entraria no lugar? “Inventivo”. “Inventivo é estado de
espírito; inovação é uma coisa”,
explica. “Vamos abrir caminho”.
(Colaborou Melissa Korn)
Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 maio 2012, Empresas, p. B2.

Após três décadas, Casio inicia operação direta no Brasil
Eletrônicos
Gustavo Brigatto
De São Paulo
Depois de 30 anos atuando no
Brasil por meio de um distribuidor, a fabricante japonesa Casio
iniciou uma operação direta no
país. Com a mudança, a expectativa da empresa é ganhar autonomia para promover seus produtos.
A operação local começou a
ser estruturada em 2008, quando
a Casio abriu um escritório de
vendas e marketing em São Paulo. A mudança ganhou força em
março do ano passado, depois de
a companhia cancelar o contrato
com o distribuidor que mantinha até então e assumir, gradativamente, o processo de venda,
disse Masakazu Hirano, diretorpresidente da Casio no Brasil, ontem, ao Valor.
As alterações também afetam
os negócios da Casio na América
Latina. “Fechamos o escritório
em Miami e trouxemos a sede
dos negócios na região para o
Brasil”, disse Hirano.
Atualmente, a operação no país
conta com 60 funcionários. O plano é incorporar mais 10 em dois
meses. De acordo com o executivo,
a previsão é investir R$ 7 milhões
para reposicionar a marca no Brasil. O valor, que não inclui a contratação de pessoal, prevê ações como

publicidade e a inauguração de
uma loja própria em um shopping
de São Paulo no segundo semestre.
Para 2013 estão previstas mais 15.
A Casio tem como principais
produtos calculadoras, relógios
de pulso analógicos e digitais,
instrumentos musicais, câmeras
e equipamentos para empresas.
No Brasil, a companhia teve muito destaque nos anos 90 com os
relógios da linha G-Shock e dos
modelos com agenda eletrônica.
Segundo Hiroshi Nakamura,
diretor-geral de vendas para mercados internacionais da Casio, o
Brasil representou um quarto da
receita da companhia na América
Latina no ano fiscal em 2012 (encerrado em março), o equivalente
a 3,37 bilhões de ienes (US$ 40,8
milhões) de um total de 13,5 bilhões de ienes. A fabricação local
de produtos está em estudo.
A expansão em mercados
emergentes faz parte da estratégia de crescimento da companhia nos últimos dois anos. Em
2012, a Casio registrou uma receita global de 301,6 bilhões de
ienes (US$ 3,66 bilhões), 11,7% a
menos que no período anterior.
A queda é atribuída à redução
da participação que a companhia
detinha na joint venture com as
também japonesas Hitachi e NEC
na área de telefones celulares. No
ano fiscal mais recente, o mercado
japonês foi responsável por mais
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Masakazu Hirano (à esquerda) e Hiroshi Nakamura, da Casio: equipe própria e investimento para reposicionar a marca

de 40% da receita da Casio. As vendas de produtos voltados aos consumidores residenciais, como câmeras e relógios de pulso, responderam por 71% do valor total.
Tablets, smartphones e TVs de
tela fina — produtos que se tornaram estrelas no mercado de consu-

mo — não fazem parte dos planos
de produção da Casio. A estratégia
da companhia é manter-se concentrada nos produtos que já sabe
fazer. “Esses novos produtos exigem muito investimento e não há
certeza se serão lucrativos em um
prazo de cinco anos”, disse Naka-

mura. “Preferimos continuar fazendo o que sabemos, apostando
em tecnologias para reduzir o tamanho dos produtos.” Segundo o
executivo, o caminho a seguir é a
integração de funções como conexão sem fio Bluetooth nos relógios,
para que eles funcionem em con-

junto com smartphones e tablets.
A decisão da Casio de manter
sua linha de produtos mais restrita que a de concorrentes como a também japonesa Sony e a
sul-coreanas Samsung e LG explica, em parte, a diferença de
tamanho entre las. Com amplas
linhas de produtos, que vão de
eletroeletrônicos a eletrodomésticos, as rivais têm receitas que
podem chegar a centenas de bilhões de dólares, várias vezes o
faturamento da Casio.
Nakamura questionou, porém,
o modelo de negócios das concorrentes. “A Sony e a Samsung têm tido problemas com os negócios em
TV, que caem de preço ano a ano.
Isso não paga o investimento. Preferimos ter um porte menor com
lucro”, disse o executivo.
Mesmo fora de segmentos sensíveis como o de aparelhos de TV, a
Casio tem sentido os reflexos da
crise econômica, que reduziu o
consumo em vários mercados internacionais. A receita da empresa,
que chegou a 623 bilhões de ienes
em 2008 (US$ 6,2 bilhões), caiu
quase pela metade em 2011. Entre
2009 e 2010, a Casio registrou prejuízos da ordem de US$ 200 milhões, mas voltou à lucratividade
em 2011, com um resultado positivo de US$ 68 milhões. Em 2012, o
número caiu para US$ 30 milhões.
Para 2013, a expectativa é multiplicar esse valor por quatro.

