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Críticos dizem que a famosa
teoria da inovação desestrutura-
dora de Christensen é demasiado
simplista, mas esse professor de
Harvard alega que as pessoas sim-
plesmente não o compreendem.

O problema, na maior parte da
teoria de administração, diz
Clayton Christensen, é que ela
rompe com regras fundamentais
sobre como uma boa teoria deve
ser criada. "Um número muito
grande de acadêmicos e pesqui-
sadores saltam da observação
para a formulação de teorias sem
dar atenção ao passo intermediá-
rio—a categorização, diz ele.
"Eles não pensam em suas reco-
mendações de uma maneira cir-
cunstancial, contingencial".

O que o autor do novo livro
"The Innovator's Solution" quer
dizer é que muito do que é vendi-
do como teoria de administração
não passa de besteira. O profes-
sor Christensen é hoje a estrela
mais brilhante na densa conste-
lação da Harvard Business Scho-
ol. Sua contribuição para a termi-
nologia da administração é gran-
de — "inovação desestruturado-
ra" é um termo usado e abusado
em todo o mundo.

Dito isso, a trajetória brilhante

do professor Christensen gerou al-
guma ciumeira profissional. Rivais
sustentaram que as melhores
idéias do seu primeiro livro de su-
cesso "Innovator's Dilemma" já es-
tavam presentes em "Innovation:
the Attacker's Advantage", um li-
vro escrito uma década antes por
Richard Foster, da McKinsey. Ou-
tros desdenham a maneira como
agora "inovação desestabilizado-
ra" tornou-se uma espécie de item
de modismo pseudo-intelectual.

A resposta do professor é que a
distinção entre inovações desesta-
bilizadoras e mantenedoras foi
muito mal compreendida. "Se eu
tivesse de recriar a expressão, teria
buscado outra palavra. Desestru-
turação já embutia tantas conota-
ções", diz ele. Há alguma verdade
nisso. Assim como "competências
fundamentais" e "reengenharia de
processos de negócios", os outros
grandes conceitos empresariais da
década de 90, o sentido de inova-
ção desestabilizadora, em seu uso
corriqueiro, foi estendido.

O verdadeiro sentido preten-
dido por Christensen é preciso.
Inovações desestabilizadoras
são tecnologias ou modelos de
negócios que permitem a com-
panhias oferecerem produtos ou
serviços mais simples e baratos
do que seus predecessores. Fre-
qüentemente, não se trata de

inovações revolucionárias, mas
de uma inteligente reembala-
gem de tecnologias existentes.

Conforme explicado em "Inno-
vator's Dilemma", e revisitado no
livro seguinte, é difícil para os líde-
res em um mercado, reagir a uma
inovação desestabilizadora, por-
que ela tende a conquistar, inicial-
mente, uma clientela menos sofis-
ticada, disposta a aceitar um pro-
duto menos-que-espetacular, se is-
so resultar em economia de
dinheiro. Nenhum desses segmen-
tos é atraente para líderes em seus
setores. Eles preferem investir no
atendimento a clientes empregan-
do tecnologia comprovada em
busca de retornos previsíveis.

Não resta dúvida de que o pro-
fessor Christensen inquieta-se
com a aplicação inadequada de
suas idéias. A distinção entre ino-
vações desestabilizadoras e man-
tenedoras não é uma panacéia.
Em resposta à acusação de super-
simplificador, ele também res-
salta que distinguir as sutilezas
que diferenciam inovações de-
sestabilizadoras de inovações
mantenedoras é a parte fácil. O
trabalho de fato começa quando
se tenta colocar novas tecnolo-
gias e modelos de negócios nu-
ma ou em outra categoria.

"Uma inovação desestabiliza-
dora para uma empresa pode ser

mantenedora para outra. Assim, a
internet foi uma tecnologia man-
tenedora para a Dell Computer,
que já vendia computadores pes-
soais por telefone. Mas foi uma tec-
nologia desestabilizadora para a
Compaq Computer [que vendia
principalmente em lojas]".

"The Innovator's Solution", obra
de continuação do professor Ch-
ristensen, acrescenta pelo menos
um importante elemento à abor-
dagem: um modelo para tentar
compreender por que a capacida-
de de produzir lucros parece mi-
grar de um para outro segmento
do que os adeptos da abordagem
gostam de denominar "cadeia de
valor". Por que, por exemplo, os lu-
cros no setor de computadores
pessoais migram das projetistas e
construtoras de máquinas para
produtoras de subsistemas?

O professor responde que a base
de competitividade muda quando
produtos "vão além" das necessi-
dades da maioria dos usuários. Ele
sintetiza isso numa única senten-
ça: "O poder de capturar lucros
atraentes é sempre migrar para
atividades, na cadeia de valor, on-
de o cliente imediato ainda não es-
tá satisfeito com o desempenho de
produtos disponíveis". Muito sim-
ples, não é mesmo?
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