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David R. Whitwam havia esgotado o estoque de truques. O presidente do conselho e 
executivo-chefe da Whirlpool transformara a empresa na maior fabricante mundial de 
eletrodomésticos de altos preços ao desenvolver economias de escala inéditas até então. 
Também cortara centenas de milhões de dólares em custos; e o fizera repetidas vezes. Ainda 
assim, aqui estávamos em 2000 e, a julgar por qualquer que fosse o critério, do preço das 
ações à margem de lucro e participação de mercado, a Whirlpool estava na mesma que há dez 
anos.  
 
O problema da empresa não era difícil de diagnosticar: suas máquinas estavam reduzidas a 
simples "commodities". Os preços de seus principais produtos mostravam declínios a cada ano. 
A solução também não era nenhum mistério: a Whirlpool precisava apresentar novos produtos 
atraentes que pudessem levar a preços com maior valor agregado. A fabricante de 
eletrodomésticos, no entanto, nunca prestou muita atenção à inovação. Durante a maior parte 
de seus 95 anos de história, superou as demais graças à eficiência em suas fábricas e canais 
de distribuição e ao tornar as lavadoras e secadoras em máquinas duradouras. De tempos em 
tempos, os técnicos do setor de pesquisa e engenharia aperfeiçoavam produtos da empresa 
como o Kenmore e a KitchenAid, para reduzir custos ou melhorar o desempenho - obtendo 
uma isolação melhor de um congelador, por exemplo, ou adicionando outro ciclo de lavado. 
Em questão de desenvolvimento de produtos, a Whirlpool costumava parar por aí.  
 
Estava claro que a Whirlpool precisava reinventar sua cultura empresarial. Para fazer isso, 
teria de descobrir as respostas para questões básicas com as quais qualquer gerente se 
depara. Como definir inovação? Como mensurar o sucesso? Como ensinar as pessoas a ser 
criativas?  
 
"Sabíamos o que precisávamos fazer do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista 
prática não sabíamos como fazer", confessa Jeff. M. Fettig, veterano de 25 anos na empresa, 
que sucedeu Whitwam como presidente do conselho de administração e executivo-chefe em 
meados de 2004.  
 
Então, Whitwam lançou um grande pedido de ajuda. Acreditando que as idéias brilhantes 
acabavam enterradas na hierarquia empresarial, ele convidou cada um dos 61 mil funcionários 
a liberar sua criatividade. Todos, em todos os lugares, exortou, apareçam e inovem.  
 
Nos Alpes italianos, um grupo de funcionários foi encarregado de dar conta do recado. 
Escolhidos por gerentes das unidades européias, 25 funcionários foram liberados de seus 
trabalhos regulares e enviados para o escritório da Whirlpool em Comerio, na Itália, com um 
único objetivo: inventar produtos ou serviços que realmente diferenciassem a Whirlpool das 
rivais. Um ano depois, voltaram para fazer a grande apresentação dos resultados: uma espécie 
de bicicleta ergométrica que permitia às pessoas disputar corridas entre si pela internet. Era 
óbvio que a corrida de bicicleta pela internet, algo que não recorria a nenhuma das qualidades 
da Whirlpool, era uma idéia sem muito futuro.  
 
A Whirlpool aprendeu, da forma mais difícil, que criar verdadeiras inovações exigia muito mais 
do que simplesmente pedir a milhares de funcionários por todo o mundo para que buscassem 
o projetista dentro de si e, então, esperar por grandes idéias. A inovação requer trabalho duro, 
estrutura e disciplina inabalável. Depois do início pouco auspicioso, a empresa deixou de lado o 
esforço generalizado de democratizar a inovação e passou para o modelo centralizado 
tradicional de desenvolvimento de produtos. Funcionou. Desde 2001, a receita com produtos 
que entram na definição da empresa de "inovadores" subiu de US$ 10 milhões para US$ 760 
milhões em 2005, cerca de 5% do total de US$ 14,3 bilhões obtido pela empresa de Benton 
Harbor, Michigan, nos Estados Unidos. As ações da Whirlpool estavam em US$ 92,64 em 25 de 
abril, quase o dobro do valor de cinco anos atrás. Agora, depois da compra da também 
americana Maytag, por US$ 2,6 bilhões, a Whirlpool levará a cultura de inovação para a 
outrora arqui-rival.  
 



Várias outras empresas perceberam o êxito da Whirlpool. Nos últimos meses, a empresa 
recebeu delegações da Hewlett-Packard, Nokia e Procter&Gamble - todas ansiosas para 
comparar seus próprios programas de inovação com os da Whirlpool.  
 
"É preciso dar crédito à equipe administrativa", diz o professor Jan W. Rivkin, da Harvard 
Business School, que usa a Whirlpool como estudo de caso em seu curso de estratégia 
competitiva. "Uma das coisas mais notáveis aqui é que eles encontraram formas de adaptar-se 
e prosseguir."  
 
Os gerentes da Whirlpool começaram a perceber que tinham um problema em meados de 
1999. Whitwam estava em seu 12º ano como executivo-chefe e havia acabado de promover 
Fettig a presidente e diretor operacional. As vendas no mercado imobiliário residencial e as de 
eletrodomésticos da Whirlpool estavam nas alturas. Apesar da forte demanda, contudo, os 
preços dos produtos da Whirlpool estava caindo, em média, 3,4% por ano, o que instava a 
outra reestruturação com corte de empregos.  
 
Foi quando Whitwam, agora com 64 anos, lançou o grande pedido de ajuda a todos os 
funcionários. Decidiu chamar Nancy T. Snyder, uma behaviorista organizacional que havia se 
juntado à empresa em 1986 e lhe outorgou um novo título: diretora de processos estratégicos. 
Também lhe conferiu uma nova tarefa: tornar em inovador a todos na Whirlpool. Isso era 
importante para Whitwam, porque ele acreditava que apenas conseguiria mudar a cultura 
empresarial se convencesse a todos na Whirlpool a aderir a causa. De outra forma, temia, 
apenas uma elite abraçaria o desafio e eles acabariam se perdendo em meio ao processo e à 
maioria conservadora.  
 
No início de 2000, a direção da empresa selecionou 75 dos melhores funcionários da empresa 
para serem treinados em inovação. Seus professores eram dez consultores da Strategos, uma 
consultoria administrativa fundada por Gary Hamel, em Menlo Park, Califórnia, em 1995. Os 
estudantes representaram quase todos os setores, desde a vice-presidência até o chão de 
fábrica. Foram distribuídos em grupos de 25 por regiões, nas instalações em Benton Harbor, 
Brasil e em Comerio. Durante um ano, enquanto outros se encarregavam de seus trabalhos, 
estes funcionários foram treinados como estudantes de uma faculdade.  
 
A Whirlpool aprendeu que inovação requer trabalho duro, estrutura e disciplina inabalável 
 
"Não há barreiras", disse Whitwam aos estudantes. "Não ligo se conseguirmos uma idéia 
inovadora de todo o processo."  
 
Ele deu tanta liberdade aos estudantes, no entanto, que a maioria de suas idéias acabou 
revelando-se inútil, impraticável ou pouco adaptável às capacidades da Whirlpool. Além das 
corrida de bicicleta na internet, os funcionários propuseram uma caixa para entrega de 
alimentos em domicílio, que mantinha o pedido quente ou frio até o que o morador chegasse 
em casa do trabalho. Foi ignorada, assim como a idéia de criar um clube de membros para 
pessoas que quisessem serviços de reparos.  
 
O próximo passo foi envolver toda a força de trabalho da Whirlpool. Nancy criou um site 
interno que oferecia um curso do tipo "faça você mesmo" sobre inovação e listou todos os 
projetos em estudo. Os funcionários foram convidados a colocar idéias ou interagir 
informalmente com outros para ganhar conhecimento. A empresa promoveu feiras sobre 
inovação para incentivar os inventores e trazer à tona mais idéias. Em uma das feiras, lotou o 
saguão do centro comercial Orchards Mall, em Benton Harbor, com a exibição de 54 dos novos 
produtos criados por seus orgulhosos funcionários, incluindo um quarteto de engenheiros da 
fábrica de fogões da Whirlpool em Oxford, Mississipi. Os quatro haviam inventado uma 
combinação de máquina com funções de forno, churrasqueira, refrigerador e aparelho de som 
para festas ao ar livre. A promissora idéia está sendo remodelada para atender questões de 
segurança.  
 
Whitwam, paralelamente, continuou encorajando trabalhadores a apresentar propostas a seus 
chefes ou a ir diretamente a ele, caso estes não lhes dessem ouvidos.  



Em 2000, separou US$ 45 milhões do orçamento para os esforços de inovação e dobrou a 
quantia no ano seguinte. Em 2001 e 2002, o site de "conhecimento sobre gerenciamento" da 
Whirlpool havia recebido 300 mil visitas por mês. "Nunca vi uma estratégia que fosse tão 
revigorante para tantas pessoas", diz o executivo.  
 
Os gerentes, entretanto, não se deixaram contagiar. Os executivos de nível médio ficavam 
irritados quando viam seus funcionários fazendo projetos paralelos enquanto tinham trabalho 
para fazer. E os altos executivos podiam driblar a iniciativa, já que Whitwam não havia 
imposto nenhum objetivo concreto.  
 
Então, Whitwam e sua própria equipe foram obrigados a ser inovadores. Embora sem 
abandonar completamente a abordagem do "venham todos", em 2002 perceberam que 
precisavam organizar melhor o processo de inovação. Para os iniciantes, eles decidiram que as 
novas idéias teriam de ser direcionadas para melhorar os produtos ou marcas já existentes da 
empresa. Os principais diretores iriam avaliar e financiar as novas propostas em reuniões 
mensais especiais. Esses grupos, por sua vez, iriam prestar contas ao comitê executivo da 
Whirlpool, de nove integrantes. Os projetos que recebessem luz verde seriam encaminhados 
para profissionais dos setores de produção, desenvolvimento, pesquisa e projetos. Além disso, 
Whitwam começou a determinar metas anuais de receita e de projetos em 2002 e a realizar 
pesquisas sobre o nível de envolvimento dos trabalhadores em inovação. Os executivos 
seniores teriam de atingir todos essas metas ou perderiam 30% de seu bônus anual.  
 
Para certificar que apenas idéias com grande potencial chegassem ao comitê, Nancy e sua 
equipe de especialistas em inovação criaram o que chamaram de "caixa-I", que previa dois 
passos. O objetivo era facilitar a elaboração de produtos que refletissem as necessidades e 
desejos dos consumidores. O primeiro passo exigia que os inovadores demonstrassem que 
suas propostas eram algo que as pessoas do mundo real gostariam de comprar. Isso podia 
levar meses de pesquisa de mercado e entrevistas com milhares de consumidores. As idéias 
então recebiam notas de 1 a 10 pelos consultores em inovação. Apenas idéias com nota acima 
de 6,5 prosseguiam.  
 
O segundo passo consistia em analisar se o novo produto poderia originar aumentos de preços 
acima da média, novamente por meio de pesquisas de mercado. Neste teste, as idéias 
também precisavam ganhar notas acima de 6,5. O esquema alterou o processo de 
desenvolvimento da empresa. "Em vez de um cara de laboratório inventando algo que ele 
acredita ser interessante, a inovação vem do consumidor, por meio de pesquisas", diz Pamela 
Rogers, diretora global de inovação e atendimento ao cliente.  
 
A empresa também se tornou muito mais flexível e adaptável. Em colaboração com a Best 
Buy, a Whirlpool projetou uma geladeira para quartos de estudantes e apartamentos da 
chamada geração Y, de nascidos no final da década de 80 e início da de 90. O aparelho, com 
cerca de 80 centímetros de altura, tem painel frontal removível e acessórios como relógio e 
rádio para que os clientes possam padronizar o visual. Sua capacidade é calculada 
cuidadosamente: o suficiente para guardar uma pizza grande e dois pacotes de seis de 
bebidas. No último momento, no entanto, a Best Buy desistiu - algo que, nos velhos tempos, 
provavelmente teria matado a idéia. A Whirlpool não desistiu. No ano passado, a Whirlpool 
comercializou o aparelho no Brasil, onde está sendo fabricado pela sua unidade Brastemp, com 
o nome de Pla. Tornou-se um êxito.  
 
Os inovadores também estão aprendendo como revigorar produtos e serviços que falharam na 
primeira tentativa. Executivos gostam de destacar que eles nunca acabam com uma idéia; 
apenas as engavetam para que outros funcionários possam avaliá-las posteriormente. Até 
agora 717 idéias foram colocadas nesse status, de "inativas".  
 
Embora a empresa tenha modificado a visão original de Whitwam, seus principais objetivos 
foram atingidos. Desde 2003, a receita com inovação quadruplicou anualmente, superando 
amplamente as metas. Fettig atribui 3 pontos percentuais da taxa de crescimento das vendas 
da Whirlpool, que desde 2003 vem sendo de 9% em média, a novos produtos criativos.  



Mais do que isso, a Whirlpool não está mais presa à guerra de preços e está obrigando as 
rivais a também inovar ou desaparecer, como foi o caso da Maytag com sua linha envelhecida 
de produtos. Nos últimos três anos, o preço médio dos aparelhos da Whirlpool aumentou 5% 
ao ano. A empresa tem 24 consultores de inovação e 580 mentores de inovação em seu 
quadro de funcionários. Há 580 projetos de inovação em desenvolvimento atualmente, 
incluindo 195 em processo de lançamento comercial. A Whirlpool calcula que esses novos 
aparelhos, quando estejam no mercado, trarão US$ 3 bilhões em vendas anuais, acima das 
projeções de US$ 2 bilhões em 2004 e de US$ 1,3 bilhão em 2003.  
 
A Whirlpool também teve sucesso em combater algumas intransigências na empresa que, de 
tão arraigadas, pareciam imutáveis. Uma era a de que os consumidores são guiados quase que 
completamente pelo preço. Há três anos, a empresa lançou um novo aparelho de fazer waffles 
para substituir o modelo de US$ 99. Em vez de apenas mudar os acessórios e manter o preço, 
foi criado um novo design, conta Charles L. "Chuck" Jones, vice-presidente de design global de 
produto. Isso significava toques mais refinados e melhores materiais e um preço de varejo de 
US$ 399. A fábrica mal dá conta de cobrir os pedidos de vendas. "Há um componente racional 
na compra de eletrodomésticos, mas muito mais do que isso há um componente emocional", 
diz Jones. "O que os olhos admiram, o coração deseja."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2006, Indústria, p. B10. 


