Dossiê

Procte r & Gam b le

Juventude
eterna
Mais do que a atividade de seus laboratórios,
a vitalidade da quase bicentenária Procter & Gamble
é alimentada por uma cultura orientada para a
inovação, que se expressa em produtos de vanguarda
e nos últimos avanços tecnológicos, como mostra
esta reportagem

R

eza a lenda que, perseguindo sonhos de fortuna, o fabricante de velas inglês
William Procter e o irlandês James Gamble, hábil no ofício de produzir sabão,
migraram para os Estados Unidos. Lá começaram seus respectivos negócios
nas primeiras décadas do século 19. Os destinos de ambos se cruzaram ao se
casarem com duas irmãs, Olivia e Elizabeth Norris. E não passaria muito tempo até que
decidissem se converter em sócios comerciais: em 1837 fundaram a Procter & Gamble,
com sede em Cincinnati, Ohio.
O primeiro grande salto chegaria no período de 1861 a 1865, durante a guerra civil
norte-americana, quando a companhia conseguiu contratos para abastecer de velas o
exército da União, o que disparou a produção a níveis inimagináveis. Enquanto as fábricas
trabalhavam dia e noite para satisfazer a demanda, o prestígio da P&G crescia entre os
soldados, que continuaram consumindo os sabões e velas da empresa ao voltarem para
casa. A guerra mudou a configuração política do país e também a escala de produção e
vendas da P&G.
Com a independência resultante daquele impulso inicial, o empreendimento continuou a crescer ao longo de quase 150 anos, entre outras razões porque, diante de cada
mudança da paisagem competitiva, a empresa respondeu com novos produtos. Precisamente quando a produção de velas tinha alcançado seu ponto máximo de 319.235 caixas,
por exemplo, a consolidação da indústria de refino de petróleo e a crescente difusão das
lâmpadas a querosene se converteram em sérias ameaças para a marcha da companhia.
Então, os membros da segunda geração da família fundadora, já no comando e sem se
intimidar, orientaram seus esforços para o negócio do sabão. Em 1879, depois de uma
etapa de experimentação, nasceria o Ivory, fabricado com óleos vegetais como os famosos
sabões importados de Castela. Naquela época, o principal ingrediente da maioria dos
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sabões de toucador eram gorduras animais. Mas, diferentemente dos espanhóis, que
usavam o caro azeite de oliva, a inovação da P&G consistiu em misturar óleos de coco e
de palma, muito mais baratos.
Orientado para o mercado de massa, o Ivory oferecia melhor qualidade do que os
produtos tradicionais e preço mais baixo do que os importados. A estratégia de promoção
e comercialização também foi inédita para a época: um nome inconfundível, uma embalagem atraente –especificamente desenhada para captar a atenção dos consumidores– e
anúncios publicitários em quase todas as revistas importantes. Em vez de ressaltar o nome
da companhia, a publicidade destacava o do sabão. Assim, a P&G deu os primeiros passos
na construção de uma marca.
Já nas primeiras décadas do século 20, os fabricantes de sabão anunciavam nas radionovelas para promover seus produtos (daí vem o termo soap opera). A P&G, além de
anunciar, produzia seus próprios programas. O primeiro foi Ma Perkins, em 1933: durante cada episódio de 15 minutos se faziam 25 menções a seus sabões. Muitos outros
vieram. E o gênero se reinventou: vieram telenovelas (em 1956 já havia 12 séries na TV
norte-americana) e, recentemente, uma webnovela –Crescent Heights, em episódios de três
minutos cada um, é dirigida a jovens e adolescentes.

Desafios renovados
O mesmo plano que a companhia aplicou a fim de neutralizar a extinção de seu negócio de velas serviu para superar outra crise. A última explodiu no início de 2000, quando
anunciou que não alcançaria a meta de lucro projetada para o primeiro trimestre. Entre
janeiro e março daquele ano, o preço da ação da P&G caiu 52%. O que teria ocorrido
para justificar semelhante reação do mercado de ações, amplificada pela imprensa com
artigos alarmantes, que punham em dúvida o próprio futuro da companhia? No livro The
Game-Changer, Alan Lafley –o homem que assumiu como presidente-executivo da P&G no
olho do furacão– sustenta que o lançamento acelerado de produtos e negócios demais,
sem terem sido submetidos a testes rigorosos de mercado, prejudicaram a execução da
companhia. “Atirávamos antes de apontar”, exemplifica.

Princípios do modelo “Conectar e Desenvolver”
Definir, de maneira precisa, onde
procurar novos produtos e tecnologias. Uma vez por ano o departamento de
P&D pergunta aos líderes das unidades de negócios quais necessidades dos consumidores,
uma vez satisfeitas, impulsionariam o crescimento de suas marcas. A partir das respostas,
elabora a lista das “dez necessidades mais
importantes”. Por exemplo: “Sabões para lavar
a roupa com bom rendimento em água fria”.
Ou seja, cada necessidade é “traduzida” como
problema científico por resolver. No caso do
sabão, poderia ser expresso como “inovações
relevantes em química e biotecnologia que
permitam limpar em água a baixa temperatura”. O próximo passo é encontrar centros de
P&D ou empresas que estejam investigando
o problema. Por exemplo: laboratórios que
estudam as reações enzimáticas nos micróbios
que vivem em águas polares.
Além de identificar necessidades, as equipes
de P&D, apoiadas pelos responsáveis das unidades de negócios, se ocupam de detectar catego1

rias de produtos, relacionadas com as existentes
(“adjacências”), que poderiam melhorar o valor
da marca. Assim surgiram, entre outras inovações,
as escovas e fios dentais que expandiram o valor
de marca do creme dental Crest.
Criar redes globais de conheci2
mento. Os pesquisadores da P&G se
conectam com indivíduos e organizações que
podem ter soluções aos problemas científicos
que precisam ser resolvidos. Uma das redes da
companhia agrupa seus 15 principais fornecedores, que, em conjunto, têm 50 mil pessoas
dedicadas a P&D. A P&G criou a infra-estrutura
de TI que lhe permite intercambiar informações
entre eles.
Outra rede é a integrada por técnicos
aposentados (da P&G e de outras empresas,
como a Boeing). E já se modelou uma terceira,
com a NineSigma, empresa que se ocupa de
redigir as especificações técnicas dos problemas das empresas que a contratam, para logo
enviá-las a milhares de possíveis fornecedores
de soluções.
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Distribuir e filtrar idéias. Os líderes
das unidades de negócios e as equipes de P&D avaliam as idéias provenientes
das redes globais, a fim de determinar se
estão alinhadas com os objetivos da P&G
e se a companhia tem a infra-estrutura
técnica necessária para desenvolvê-las. As
que superam esse primeiro filtro passam
para uma segunda instância: a prova com
grupos de consumidores. No caso de a
reação ser favorável, o grupo de negócios
externos da P&G contata o fabricante do
produto ou tecnologia, negocia os direitos de
propriedade intelectual e fecha os contratos
correspondentes.
Promover mudanças na cultura.
4 Para incentivar a adoção de idéias externas, a P&G premia a rapidez do desenvolvimento
de produtos. Como o tempo se reduz quando
se parte de tecnologias e protótipos avançados,
os incentivos à velocidade de desenvolvimento
contribuem para impulsionar o modelo “Conectar
e Desenvolver”.
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Alan Lafley
fomentou uma
cultura mais
aberta, receptiva
a novas idéias,
sem se importar
com sua
procedência.
idéias alheias
podem ajudar
a melhorar
os produtos
e serviços da
empresa

Sua estratégia para modificar o rumo se baseou em priorizar o crescimento orgânico,
menos arriscado do que o conseguido mediante aquisições e bem mais apreciado pelos
acionistas. Mas havia um problema: apenas 15% dos novos produtos, nos quais Lafley
apostava como pilares do crescimento orgânico, alcançavam os objetivos financeiros. O
modelo de inovação da companhia teria ficado obsoleto? Lafley achava que não. Mas ele
também considerava fundamental aceitar as idéias que surgiam fora da empresa. Por
saber que, na era da internet e da comunicação a distância, qualquer companhia podia
se conectar com as mentes mais brilhantes do mundo, manter relações de colaboração
com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e com outras multinacionais e, inclusive,
com concorrentes que tinham tecnologias de vanguarda.
“A estratégia não era substituir as capacidades de nossos 7,5 mil pesquisadores e técnicos,
e sim potencializá-las”, recordam Larry Huston –diretor de inovação e conhecimento– e
Nabil Sakkab –diretor de pesquisa e desenvolvimento–, os encarregados de colocar em
marcha o plano de Lafley, que estabeleceu a meta de 50% de inovações por colaboração
com pesquisadores e centros de desenvolvimento externos.
O novo modelo, batizado de “Conectar e Desenvolver” (veja quadro da página 2), destacava não uma tecnologia particular, mas inovações que estivessem relacionadas com a
carteira de produtos da companhia de alguma maneira. Sob esse esquema foi concebida
a linha Pringles Prints, em 2002, durante uma sessão de brainstorming sobre novos tipos
de aperitivos. Um participante sugeriu imprimir ícones da cultura pop nas batatas fritas.
Como a idéia parecia interessante, imediatamente se discutiu a forma de executá-la. O
problema era duplo: encontrar tintas que não fossem tóxicas e pudessem ser ingeridas,
e estampar as imagens em cores sobre milhares de batatas fritas tão logo saíssem da frigideira, quando ainda estivessem úmidas.
A equipe detalhou as especificações técnicas das tintas e máquinas desejadas e as
difundiu pelas redes da empresa no mundo todo. Pouco depois, um dos pesquisadores
encontrou a solução em Bolonha, na Itália, onde um professor universitário que fabricava fornos e equipamentos de cozinha tinha inventado um dispositivo para estampar
imagens em tortas e biscoitos.
A P&G entrou em contato com o dono da tecnologia, adaptou-a para suas necessidades e, em menos de um ano, lançou a nova linha no mercado. Se tivesse optado por
desenvolver o equipamento em seus próprios laboratórios, além de ter um custo muito
maior, teria demorado pelo menos dois anos.

Destruir preconceitos
Lafley fomentou uma cultura mais aberta, receptiva a novas idéias, sem se importar
com sua procedência. Em sua avaliação, o ponto crítico consiste em deixar de lado os
preconceitos e aceitar que as idéias alheias podem ajudar a melhorar os produtos e
serviços da empresa. Portanto, tomou algumas medidas para incentivar a abertura. Por
exemplo: reconhecer publicamente e premiar quem busca e desenvolve inovações que
não nasceram na P&G e quem aplica as melhores práticas de outras unidades de negócios
nas suas. Ao mesmo tempo, como desenvolver idéias originadas fora da companhia exige
maior predisposição a assumir riscos, fomentou a coragem das equipes que não tinham
tido êxito em seus projetos realocando seus integrantes em outras iniciativas de alta prioridade, com a condição de que registrassem os motivos do fracasso e compartilhassem
os ensinamentos com seus novos companheiros.
A estratégia de Lafley incluiu outro elemento essencial para a busca do crescimento
orgânico: o design. Como se sabe, o design aplica à resolução de problemas uma metodologia distinta da que se ensina nas escolas de negócios, baseada na argumentação indutiva
(a partir de fatos observáveis) e dedutiva (que analisa logicamente as evidências passadas).
Os designers, ao contrário, se diferenciam pela qualidade de “imaginar” o que é possível.
“Os princípios do design permitiram que nossas equipes pensassem de maneira diferente
nas idéias de produtos e, a partir daí, tomassem outros tipos de decisão”, explica Lafley,
que deu a Claudia Kotchka, diretora do departamento de embalagem, a responsabilidade
de infundir o design em toda a organização. Uma de suas primeiras medidas foi incorporar
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150 designers experientes, sabendo ainda que em uma cultura como a da P&G, acostumada a incorporar recém-graduados e a promover pessoas de suas fileiras, não seria uma
combinação fácil. Mas seus efeitos foram poderosos, especialmente porque conseguiu
incorporar o design no processo de inovação desde o princípio.
Além disso, Lafley criou um conselho assessor de design, integrado por especialistas
que não são empregados da companhia. Nos encontros, moderados por Kotchka, estudam
inovações que estão em diferentes etapas de desenvolvimento e avaliam as estratégias
de marketing.

Bons antecedentes
Apesar de Lafley ter dado novos brios à criatividade, a experimentação e a coragem
para se lançar em terrenos inexplorados não eram qualidades alheias à cultura da P&G.
Nesse sentido, um bom exemplo é a história do sabão Tide.
Em 1931, um dos engenheiros da P&G viajou para a Europa com a intenção de detectar
processos ou produtos que pudessem ser interessantes para o negócio da companhia.
Na Alemanha, uma substância utilizada na indústria têxtil como agente umectante para
o tecido de telas chamou sua atenção. Voltando aos Estados Unidos, os laboratórios de
pesquisa e desenvolvimento começaram a experimentar a substância, combinando-a com
ingredientes limpadores para obter um detergente capaz de lavar a roupa com águas
duras (a maioria dos sabões tradicionais deixava um resíduo de espuma). O resultado
esperado chegou em meados de 1945, e um ano depois foi lançado com a nova fórmula
sintética, sem igual no mercado. O lançamento do Tide coincidiu com a popularização
das máquinas de lavar roupas, e a P&G não demorou a selar acordos com as lojas de
eletrodomésticos para incluir caixas de seu produto na venda de cada máquina de lavar.
Em apenas dois anos, a empresa conseguiu 30% de participação no mercado de sabão
em pó dos Estados Unidos. Quando Colgate e Lever desenvolveram seus respectivos
detergentes sintéticos, o Tide já estava firmemente consolidado. Neil McElroy, o maior
defensor do projeto e responsável pela gestão da marca, foi promovido ao posto de
presidente-executivo em 1948.
O princípio organizador
Oito anos depois de sua ascensão, Lafley respondeu de maneira contundente a quem
colocava em dúvida o futuro da P&G. As vendas brutas, que em 2000 foram de US$ 39,951
bilhões, subiram para US$ 76,476 bilhões em 2007. Movimento semelhante aconteceu
com os lucros operacionais: de US$ 5,68 bilhões passaram a US$ 15,45 bilhões. No final
de 2007, cerca de 200 novos produtos concebidos sob o modelo “Conectar e Desenvolver” tinham sido
lançados no mercado, superando
amplamente o objetivo fixado (veja
Cremes anti-rugas. Pesquisadores da Se- três quartos das novas tinturas capilares da P&G
quadro ao lado).
derma, pequena empresa francesa, mostraram usam os ingredientes da Dow Corning.
Mais do que uma idéia revolua cientistas da P&G dados estatísticos sobre Mr. Clean Magic Eraser. A P&G adquiriu
cionária,
o conceito que inspirou
as vantagens de um ingrediente que utilizavam da empresa química alemã Basf a licença para
as
iniciativas
fazia parte da tradição
em seus produtos para regeneração celular e fabricar uma esponja que tira manchas difíceis
corporativa.
Como explica Lafley:
cicatrização de feridas. Os laboratórios da P&G (marcas de dedos nas paredes, por exemplo);
“Cada
empresa
tem um princípio
o combinaram com substâncias anti-rugas em sete meses, ela já passou nos testes com
organizador que as pessoas aplicam
e obtiveram o creme regenerador Olay, que consumidores para a produção em massa.
atenua as rugas do rosto. Em quatro anos, o Swiffer Duster. No mercado japonês, a P&G
na tomada de decisões, na superaproduto alcançou vendas anuais de US$ 250 concorre com a Unicharm nas categorias higiene
ção de desafios e na criação de oporfeminina e fraldas descartáveis, mas não em
milhões.
tunidades. Aqui esse princípio é a
Tinturas capilares. Melhorar a retenção da outras rubricas. Em um trabalho conjunto, elas
inovação”.

Frutos da colaboração

cor nos cabelos tingidos foi um dos problemas
científicos por resolver. A solução, ainda em
desenvolvimento, chegou por meio da tecnologia
da empresa inglesa Dow Corning. Estima-se que

desenvolveram o Duster, mistura de escova e
pano de limpeza que a Unicharm comercializa
no Japão e a P&G nos demais países com a
marca Swiffer.
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A reportagem é de Viviana Alonso, colaboradora de HSM Management.
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