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Resumo

Este trabalho visa analisar a gestão da Inovação na Whirlpool, considerando-se: Como o conceito de inovação permeia a empresa? Ele
é de responsabilidade de um departamento? Como torná-lo uma metodologia aplicada e expandi-lo para fora da empresa? Os objetivos
são: Explanar como se definiu o modelo de inovação dentro da empresa; Analisar seu desdobramento entre os níveis da organização
como metodologia de desenvolvimento de produtos; analisar a utilização do modelo de inovação com parceiros. A pesquisa
bibliográfica consistiu na leitura e análise de materiais publicados em livros, revistas, jornais, mídias eletrônicas, de acesso público.
Este é um estudo de caso, e técnicas qualitativas foram usadas para coleta e análise de dados. O artigo demonstra a gestão da Inovação
na Whirlpool, e como se definiu o modelo de inovação dentro da empresa, segundo conceitos de Design Thinking, Open Innovation e
Triple Diamond. Foi explicado seu desdobramento nos níveis da organização e utilização da metodologia nos processos de
desenvolvimento de produtos no Brasil. Demonstrou-se o uso da mentalidade de inovação com parceiros de negócios. Foram citados
casos de lançamentos de produtos e modelos de negócios criados a partir desse conceito.
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Resumo 

 

Este trabalho visa analisar a gestão da Inovação na Whirlpool, considerando-se: Como o 

conceito de inovação permeia a empresa? Ele é de responsabilidade de um departamento? 

Como torná-lo uma metodologia aplicada e expandi-lo para fora da empresa? Os objetivos 

são: Explanar como se definiu o modelo de inovação dentro da empresa; Analisar seu 

desdobramento entre os níveis da organização como metodologia de desenvolvimento de 

produtos; analisar a utilização do modelo de inovação com parceiros. A pesquisa bibliográfica 

consistiu na leitura e análise de materiais publicados em livros, revistas, jornais, mídias 

eletrônicas, de acesso público. Este é um estudo de caso, e técnicas qualitativas foram usadas 

para coleta e análise de dados. O artigo demonstra a gestão da Inovação na Whirlpool, e como 

se definiu o modelo de inovação dentro da empresa, segundo conceitos de Design Thinking, 

Open Innovation e Triple Diamond. Foi explicado seu desdobramento nos níveis da 

organização e utilização da metodologia nos processos de desenvolvimento de produtos no 

Brasil. Demonstrou-se o uso da mentalidade de inovação com parceiros de negócios. Foram 

citados casos de lançamentos de produtos e modelos de negócios criados a partir desse 

conceito. 

 

Palavras-chave: inovação, gestão, competências. 

 

 

Abstract 

 

This work intends to analyze the Innovation Management at Whirlpool, considering: How 

does the innovation concept permeates the company? Is it one specific department’s 

accountability? How to make it an applicable methodology and expand it outside the 

company? The objectives are: Explain how the innovation model has been defined within the 

company; analyze how it has been spread over the organization levels as a Product 

Development Methodology; analyze the use of innovation model with partners. The 

bibliographical research consisted of reading and analysis of materials published in books, 

magazines, newspapers and electronic media of public access. This is a case study and 

qualitative techniques were used for data collection and analysis. The article demonstrates the 

innovation management at Whirlpool, and how an innovation model was defined within the 

Company, according to Design Thinking, Open Innovation and Triple Diamond Concepts. It 

explained the deployment to all levels of the organization and the use of this methodology in 

the Product Development process in Brazil. It demonstrates the innovation mindset use with 

business partners. It mentions new products launched and business models created based on 

this concept.  

 

Keywords: innovation, management, competencies. 
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1 - Introdução 

No cenário econômico do século XXI, a maneira como se lidava com o 

desenvolvimento de produtos e a gestão dos negócios precisou ser revista e adaptada ao 

crescente nível de competitividade global. Muito se fala sobre inovação, porém fazem-se 

necessários esclarecimentos sobre seus conceitos e processos, bem como oportunidades para 

sua aplicação prática dentro das organizações, e respectiva sedimentação deste conhecimento.  

Segundo Canongia et al (2004) cresce a percepção das empresas sobre a importância 

da gestão da inovação para sua competitividade, entretanto, o uso de instrumentos mais 

adequados para lidar com questões que surgem da própria essência dos processos de 

inovação: incerteza, timing, capacidade de análise, mobilização de recursos e competências, 

criatividade, etc., ainda são limitados. 

 Surgem metodologias e ferramentas que visam trazer vantagens competitivas para as 

empresas que aprenderem a aplicá-las adequadamente. Cada oportunidade de inovação é 

diferente, e desta forma, deve ser abordada de maneira única. A inovação é melhor 

desenvolvida em ambientes de projeto que possuem uma abordagem de equipe e se torna bem 

sucedida em organizações com uma cultura que promove a iniciativa, ideação, análise 

transparente de valor de ideias, e sua pronta exploração e implementação. Cada etapa é 

auxiliada por técnicas e ferramentas que facilitam a exploração de novas ideias (CSE, 2015). 

Nesse contexto, este trabalho busca analisar como é realizada a gestão da Inovação na 

Whirlpool, empresa multinacional, fabricante de eletrodomésticos como: refrigeradores, 

lavadoras de roupa, fogões, entre outros, considerando-se as seguintes perguntas:  

i) O conceito de inovação deve estar claro somente para poucas pessoas da 

organização? 

ii) Ele deve ser de responsabilidade de um departamento apenas? 

iii) É possível desdobrar este conceito para todos os níveis da empresa? 

iv) É possível transformá-lo em metodologias e processos aplicados de maneira 

prática e simples? 

v) É possível expandir este conceito para fora da empresa, como por exemplo, 

junto a parceiros de negócios? 

 

2 - Objetivos 

Os principais objetivos deste trabalho são: 

i) Explanar como se definiu o conceito e o modelo de inovação dentro da 

empresa; 

ii) Analisar o desenvolvimento e o desdobramento do modelo pelos diversos 

níveis da organização; 

iii) Demonstrar a metodologia utilizada pela empresa nos processos de 

desenvolvimento de produtos no Brasil; 

iv) Exemplificar oportunidades de utilização da mentalidade de inovação com 

parceiros de negócios no Brasil visando-se atingir objetivos comuns. 
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Inicialmente será revista literatura sobre o ambiente e o contexto globalizado onde a 

empresa se encontrava. Com base nesse cenário, serão elencados seus principais desafios e as 

ações necessárias para se atingir resultados extraordinários e sustentáveis visando manter seus 

diferenciais num mercado altamente competitivo. 

 

3 – Fundamentação teórica 

3.1 – Inovação como vantagem competitiva sustentável 

Segundo a Lei Brasileira no. 10.973 (2004), inovação é a introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou 

processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 

produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho 

de qualidade ou desempenho; 

Hamel (2006) cita que em 1999 foi lançado, pelo então presidente de uma das maiores 

fabricantes de eletrodomésticos do mundo, a Whirlpool, um desafio à gerência: tornar a 

empresa uma fonte de inovações que rompessem as normas e agradassem o cliente. Para 

alcançar esse desafio seria necessária a colaboração de todos na inovação, além de profundas 

mudanças nos processos de gestão da empresa.  

Segundo Hamel (2006), a iniciativa, que levaria cinco anos e reinventaria os processos 

de gestão da empresa, tinha como principais fatores: 

 Fazer da inovação um tema central em programas de desenvolvimento da 

liderança. 

 Reservar uma parcela do capital para projetos que cumprissem metas de inovação. 

 Exigir que todo projeto de desenvolvimento de produtos trouxesse uma 

significativa dose de inovação. 

 Treinar mentores para estimular a inovação em toda a empresa. 

 Treinar todo funcionário em cursos virtuais sobre inovação nos negócios. 

 Computar a inovação para cálculo do bônus da alta direção no longo prazo. 

 Criar métricas para avaliar subsídios à inovação. 

 

Como ocorre com outros tipos de inovação, a produção de ideias que sejam de fato 

novas torna-se o maior desafio. Com a reunião de ingredientes adequados pode-se aumentar 

as chances de um momento de descoberta da inovação. Alguns destes componentes essenciais 

incluem: um novo raciocínio para um problema desafiador, abordagens originais que vem à 

tona a partir de princípios ou paradigmas novos e o questionamento profundo de convenções e 

dogmas que restringem o raciocínio criativo. A empresa em questão não mudou isso tudo de 

uma vez. Houve percalços pelo caminho e muitos desvios (HAMEL, 2006).  

Beckman e Barry (2007) propõem uma combinação das teorias de Kolb (1984) e 

Owen (1993) que define a inovação como resultado de pesquisas observacionais e 

etnográficas, criando estruturas para se entender dados, analisar necessidades dos 

consumidores e a partir daí desenvolver soluções ou produtos para atender as necessidades 

dos consumidores. Os vários estilos de aprendizagem adequados às diferentes fases da 
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inovação são discutidos e, como conclusão, são apresentados pontos fundamentais de sua 

teoria:  

 Liderar através de inovação significa entender o processo de inovação, e a 

necessidade de se mover entre abstrato e concreto e entre os processos de análise e 

síntese para executar tal processo; 

 Formar assertivamente um time multifuncional para executar o processo; 

 Prover liderança para esse time que possua não somente as habilidades clássicas de 

liderança, mas que também seja capaz de entender as minúcias desse processo, 

alavancar e integrar os diversos modos de pensamento que sejam apresentados por 

esse time. Os membros do time deverão ser capazes de alternar liderança entre si 

alavancando habilidades e competências para tratamento de um determinado 

problema. 

 

De acordo com Brown (2011), Design Thinking, é uma forma de abstração do modelo 

mental utilizado há anos pelos profissionais da área de Design para dar vida a ideias cujos 

conceitos podem ser aprendidos e utilizados por qualquer pessoa e aplicados em qualquer 

cenário de negócios ou social. Segundo ele não é um conceito nem uma prática nova, é na 

verdade uma forma nova de olhar para os problemas ou necessidades dos clientes. Para 

Brown uma organização que consegue entender melhor seus clientes, atenderá melhor às 

necessidades deles. Para o autor essa é a fonte mais segura de lucratividade em longo prazo e 

crescimento sustentável. 

Chesbrough (2011) cita que o ponto que chamou a atenção para seu conceito Open 

Innovation foi a ideia de se fazer uma maior utilização de parcerias e tecnologia externa no 

desenvolvimento de negócios inovadores. Esse foi o primeiro impacto causado nas pessoas, e 

as empresas realmente começaram a colocar isso em prática. O Segundo ponto foi, se alguém 

está disposto a trazer tecnologia e inovação de fora para dentro, é necessário se preocupar 

com propriedade intelectual. E isso quer dizer que a propriedade intelectual precisa estar mais 

conectada a inovação do que jamais esteve. 

De acordo com o conceito de Triple Diamond (WHIRLPOOL, 2012), a metodologia 

aplicada consiste resumidamente em três etapas: 

 Etapa 1 – Descoberta: O objetivo da fase de descoberta é o de identificar os 

domínios de oportunidade de crescimento dentro de um enfoque estratégico de 

negócios. Isto é conseguido através de: ouvir novas vozes , elaborar novas 

questões e olhar para o mundo através de lentes diferentes; 

 Etapa 2 – Desenvolvimento: O objetivo desta fase é o de testar uma oportunidade 

de negócio ou conjunto de oportunidades buscando um nível de confiança que 

permita à liderança tomar ou não uma decisão de investimento; 

 Etapa 3 – Lançamento e Crescimento: nesta etapa o objetivo é maximizar a 

geração de valor pós-lançamento da oportunidade e monitorar os aspectos que 

afetam seu desempenho, ajustando-os de forma iterativa. Esta fase também inclui 

idéias de alimentação para a futura geração de negócios. 
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3.2 – A inovação no contexto da empresa 

A Whirlpool Corporation é a maior indústria de eletrodomésticos do mundo, fundada 

em 11 de novembro de 1911, pelo Sr. Louis Upton, em Michigan, nos Estados Unidos, com a 

criação da Upton Machine Company, para a produção de máquinas de lavar roupas. A 

empresa tem como foco melhorar a vida das pessoas, das famílias e das comunidades, 

continuamente criando a próxima geração de produtos que vai tornar a vida ainda mais 

prática. Conta com aproximadamente 67 mil colaboradores e possui algumas das marcas mais 

reconhecidas no mercado mundial de eletrodomésticos: Whirlpool, Maytag, KitchenAid, 

Jenn-Air, Amana, Bauknecht e no Brasil, Brastemp e Consul (WHIRLPOOL, 2015). 

Inovação, liderança em produtos, talentos extraordinários e sustentabilidade. Esses são 

alguns dos pilares que representam a essência da Whirlpool Latin America que é o negócio de 

eletrodomésticos da Whirlpool S.A., subsidiária da Whirlpool Corporation. No Brasil, a 

empresa possui 3 fábricas, 2 escritórios administrativos, 4 centros de tecnologia, 23 

laboratórios e 3 centros de distribuição. São mais de 15 mil colaboradores imbuídos da missão 

de, cada vez mais, não só atender, mas antecipar as necessidades dos consumidores e traduzi-

las em produtos e serviços que sejam sustentáveis, pioneiros, únicos e que façam a vida das 

pessoas cada dia melhor (WHIRLPOOL, 2015). 

Nesse contexto, Fioretti (2015) descreve que design e inovação se complementam para 

encantar e surpreender os consumidores. No modelo de gestão adotado pela empresa, as áreas 

do Design são gerenciadas por competências: 

 Design avançado – área de experimentação com objetivo de explorar novas 

possibilidades; 

 Experience Design – visa antecipar, desenvolver e melhorar a experiência de uso 

de um produto em todos os seus pontos de contato; 

 Development Design – responsável pela arquitetura do produto, modelos de 

fabricação, desenvolvimento técnico com fornecedores, tópicos relativos à custo e 

prazo, bem como interação com as demais áreas envolvidas nos projetos. 

A qualidade e a inovação dos eletrodomésticos produzidos no Brasil tornam possível 

sua exportação para mais de 70 países em todos os continentes. Além disso, as marcas 

Brastemp e Consul são líderes em preferência no país e, juntas, correspondem a quase metade 

do mercado. Na edição do Top of Mind de 2015 as marcas vencedoras são lembradas por suas 

inovações tecnológicas (Folha de São Paulo, 2015).  

A missão da Whirlpool Latin America é criar consumidores leais por toda vida, e isso 

passa por: ter colaboradores apaixonados, espírito de vitória, respeito, diversidade, 

integridade, trabalho em equipe e inovação como DNA de todos os processos. Inovar e 

oferecer aos consumidores produtos cada vez mais diferenciados e dotados de atributos 

sustentáveis é uma busca constante da Whirlpool. Além dos colaboradores das áreas de 

Design, Tecnologia, Inovação e Inteligência de Mercado, que estão dedicados ao processo de 

inovação, a empresa conta com instâncias como o I-Board, o Comitê de Inovação, 

responsável pela análise e definição dos conceitos diferenciados aplicados aos novos produtos 

e negócios. Na Whirlpool, uma solução só pode ser considerada inovadora se apresentar 

atributos únicos, estimular os consumidores e ter a capacidade de gerar valor para os 

acionistas (WHIRLPOOL, 2015). 
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A empresa possui ainda laboratórios de usabilidade onde consumidores e 

colaboradores de todos os níveis utilizam seus produtos e contribuem com comentários e 

sugestões sobre a experiência vivida. As tarefas são filmadas e analisadas por equipes 

especializadas. A cozinha experimental coleta dados sobre como o consumidor abastece o 

refrigerador, opera um aparelho de micro-ondas ou limpa o forno de um fogão. Na lavanderia 

experimental são coletados dados sobre o processo de lavagem, desde o grau de dificuldade 

na programação nos painéis até o processo de carga e descarga das roupas no compartimento 

de lavagem (FIORETTI, 2015).  

O processo de inovação da empresa segue os princípios do Design Thinking e do 

Triple Diamond. Também são utilizadas práticas de Open Innovation com o intuito de 

alavancar conhecimento e parcerias (WHIRLPOOL, 2015). 

A Figura 1 mostra de maneira resumida as etapas do processo de inovação dentro da 

Empresa, conforme modelo Triple Diamond, desde o momento em que se depara com um 

problema ou necessidade de seus consumidores, passando pelas fases de identificação de 

oportunidades, sua avaliação e priorização, até chegar aos testes para aprovação e 

desenvolvimento dos produtos ou soluções para os problemas identificados (WHIRLPOOL, 

2012). 

Figura 1 – Infográfico Inovação – Triple Diamond 

           
 Fonte: Whirlpool, documento interno 
 

A Whirlpool tem colhido bons frutos deste esforço contínuo através da inovação. Em 

2012, a empresa lançou cerca de 140 novos modelos no mercado, foram 169 em 2013 e 180 

em 2014 (FIORETTI, 2015). Outro exemplo do sucesso da inovação, é que a Whirlpool é a 

companhia privada com o maior número de patentes no INPI-Brasil, com mais de 680 

depósitos desde 1962, e com uma média de 70 depósitos/ano nos últimos 3 anos. É a única 

empresa brasileira a figurar entre as 500 maiores depositantes de patentes no mundo através 

do PCT - Patent Cooperation Treaty (WHIRLPOOL, 2015). 

Em 2010, a Whirlpool Latin America deu os primeiros passos na implementação da 

metodologia DFE - Design for Environment como ferramenta adicional ao processo de 

desenvolvimento de produtos. Essa ferramenta traça o perfil ambiental de cada solução por 

meio de uma análise de todo o ciclo de vida, tendo por base a minimização de emissão de 

CO2, eliminação de substâncias nocivas, uso sustentável da água e conservação de recursos, 

gerando indicadores para o monitoramento e aprimoramento dos produtos. Com a aplicação 

da metodologia, a empresa consegue descobrir os pontos fortes e fracos de cada uma das 

linhas de produto, compará-los com o mercado, com outras linhas e propor planos de ação 
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mais pontuais. A ferramenta utilizada pela Whirlpool foi a DFE Metrics e o projeto piloto foi 

realizado em parceria com a Universidade de São Paulo (WHIRLPOOL, 2015). 

De acordo com o Portal da Indústria (Portal da Indústria,2014), inovações nos 

eletrodomésticos reduziram uso de água e consumo de energia elétrica. Refrigeradores 

domésticos que utilizam compressores de velocidade variável, conseguem reduzir em mais de 

30% o consumo de energia. A diferença é que esse tipo de motor regula sua velocidade, 

através de componentes eletrônicos adicionais, para fornecer ao refrigerador somente a 

energia necessária. Um estudo concluído no início deste ano pelo Centro Tecnológico de 

Controle da Qualidade Falcão Bauer, em parceria com a Whirlpool e com a Reckitt 

Benckiser, aponta que o consumo de água por uma lava louças é de quatro a seis vezes menor 

do que a quantidade gasta na lavagem manual. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD) 2012, 55,1% das residências brasileiras têm máquina de lavar roupa. Foi 

atuando sob o conceito do Design for Environment que a indústria reduziu, em 10 anos, em 

60% a quantidade de água utilizada por esses produtos. Fundamentalmente, as inovações 

caminharam no sentido de aumentar a eficiência, ou seja, lavar mais roupas com a mesma 

quantidade de água.  

As figuras 2 e 3 demonstram exemplos de produtos inovadores lançados entre 2012 e 

2013, concebidos com base nas metodologias e ferramentas discorridas neste artigo.  

Figura 2 – Refrigerador Inverse Max 

           
Fonte: http://www.whirlpool.com.br/pagina/cases/ 

 

Figura 3 – Refrigerador Brastemp YOU 

           
Fonte: http://www.whirlpool.com.br/pagina/cases/ 

 

Entre o final de 1999 e início de 2000, iniciou-se o processo de mudança de 

mentalidade da organização e a sedimentação do conceito e metodologias de inovação como 

competência prioritária da empresa. Foram selecionadas vinte e cinco pessoas de várias 
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hierarquias e várias áreas para fazer parte de um grupo que receberia treinamento sobre as 

ferramentas e metodologias utilizados no processo de geração de ideias inovadoras. 

Acomodados em um mesmo andar, no centro administrativo da empresa, um vice-presidente, 

alguns diretores, gerentes, chefes, trabalhadores mensalistas e horistas foram os primeiros 

inovadores da Whirlpool no Brasil. Esses integrantes do grupo não foram escolhidos por seu 

perfil inovador, mas sim por sua diversidade (FIORETTI, 2015). 

A Figura 4 mostra um exemplo de inovação advinda deste grupo iniciado em 2000. O 

purificador de água Brastemp, que oferece água filtrada e gelada, não é vendido, e sim 

alugado. Faz parte do contrato a manutenção do produto e agendamento para troca do filtro. 

No final da sua vida útil, o purificador é substituído e o produto antigo é desmontado e tem 

suas partes e componentes reciclados. 

Figura 4 – Purificador de Água Brastemp 

           
Fonte: http://www.whirlpool.com.br/pagina/cases/ 

 

A figura 5 mostra o principal lançamento de 2015, um produto considerado 

revolucionário, que também foi concebido a partir das metodologias e ferramentas arraigadas 

na companhia. Projeto que contou com alianças e parcerias internacionais e nacionais para seu 

desenvolvimento. 

Figura 5 – Brastemp BBlend 

           
Fonte: http://www.whirlpool.com.br/pagina/cases/ 
 

Segundo Eric von Hippel (1988) apud Chesbrough (2005), são identificadas quatro 

fontes de conhecimento útil para o processo de Open Innovation, são elas: 

 Fornecedores e Clientes; 

 Universidades, Governo e Laboratórios privados; 

 Competidores; 

 Outras nações. 
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Em várias ocasiões a Whirlpool conta com sua Cadeia de Suprimentos para buscar 

soluções de curto, médio e longo prazos que possam ser aplicadas no desenvolvimento de 

seus produtos. Um exemplo disso são os eventos chamados de Workshops de Inovação que 

ocorrem nas instalações da Whirlpool ou de seus fornecedores, os quais reúnem grupos 

multifuncionais de ambas as empresas para apresentação de ideias e projetos que podem se 

transformar numa solução para os consumidores. 

A figura 6 descreve resumidamente a abordagem feita junto aos fornecedores 

exemplificando oportunidades de curto prazo como: soluções, processos e materiais 

inovadores, bem como oportunidades de médio e longo prazos como: parcerias estratégicas 

para desenvolvimento de novos produtos. Além disso, aponta os momentos em que se pode 

explorá-las conjuntamente. 

Figura 6 – Processo de Open Innovation com Fornecedores 

          
Fonte: Documentos da empresa, 2012 

 

A Whirlpool ganhou diversos prêmios de inovação ao longo dos anos, o que reforça 

sua preocupação e esforço para a inovação, estando há 3 anos consecutivos entre as 3 

empresas mais inovadoras no Prêmio Época Best Innovator e foi a 1ª colocada no Prêmio 

Campeãs de Inovação da Revista Amanhã 2012, entre outros. Em 2015, A Whirlpool Latin 

America foi considerada a empresa mais inovadora do Brasil, segundo o jornal Valor 

Econômico, na primeira edição do prêmio “Inovação Brasil”. Além disso, foi considerada 

uma das dez empresas mais inovadoras do Brasil, segundo o ranking da revista Forbes 

(Whirlpool, 2015). 

 

4 – Metodologia 

Segundo Vergara (2000), a metodologia baseada em pesquisa bibliográfica consiste 

em leitura e análise de materiais publicados em livros, revistas, jornais, mídias eletrônicas, 

etc., de acesso público. Este tipo de pesquisa fornece o referencial teórico que servirá de base 

para o trabalho. De acordo, com o objetivo proposto, foram analisados trabalhos de 

profissionais e acadêmicos renomados no tema inovação, bem como dados fornecidos pela 

empresa analisada. 

Segundo Cooper e Schindler (2011), as técnicas qualitativas são utilizadas nos estágios 

de coleta e análise de dados de um projeto de pesquisa, e podem incluir: grupos de discussão, 

entrevistas individuais em profundidade, estudos de caso, etnografia, teoria fundamentada em 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 10 

dados, pesquisa ação e observação. Este tipo de pesquisa visa atingir um entendimento 

profundo de uma situação específica, seu foco é entender e interpretar e exige um nível de 

envolvimento significativo do pesquisador como participante ou catalisador. 

Este trabalho é um estudo de caso e, conforme exposto no capítulo 1, tem como 

objetivo analisar como é realizada a gestão da Inovação na Whirlpool, empresa multinacional, 

fabricante de eletrodomésticos como: refrigeradores, lavadoras de roupa, fogões, entre outros. 

 

5 – Análise dos resultados e comentários 

Atualmente, mais de 15 anos após o desafio ter sido lançado por seu CEO mundial, o 

conceito de inovação dentro da Whirlpool segue ainda uma premissa básica, porém bem 

tangível, no que se refere aos benefícios esperados. São consideradas inovações as soluções: 

 Únicas e estimulantes, valorizadas pelos consumidores e alinhadas às suas marcas; 

 Que criam vantagem competitiva e são parte de um caminho contínuo e 

sustentável; 

 Que trazem valor diferenciado para os acionistas. 

Foi de fundamental importância a sedimentação de metodologias, ferramentas e 

processos em todos os níveis da Companhia. Sem esse pré-requisito o conceito não teria sido 

sustentável ao longo dos anos. A ampliação desse conceito para fora da Companhia, 

envolvendo toda a cadeia ao seu redor, sejam fornecedores ou outros parceiros de negócio, 

também foi importantíssimo para ampliar escopo e oportunidades 

Além dos prêmios e reconhecimentos já citados no capítulo anterior, alguns fatos e 

dados relevantes corroboram a perpetuação do modelo implementado, como por exemplo: 

 A estratégia de inovação da empresa está implícita em sua missão e visão, está 

formalizada por escrito de forma concisa e é conhecida não só pela diretoria, mas 

também é disseminada por toda a organização. A estratégia de inovação é clara e 

global, com seus desdobramentos regionais dentro das áreas da organização. Ela 

está disponível a todo o público interno e externo. 

 A estratégia tem foco também nas pessoas, estando presente nos critérios de 

avaliação desses profissionais, levando em conta sua capacidade de mobilizar a 

empresa via o pensamento inovador. 

 As competências para inovar estão presentes no Modelo de Liderança da empresa, 

que traça o perfil dos profissionais que deseja atuando na organização. Passa pelo 

desenvolvimento proporcionado pela Escola de Líderes por meio de um módulo 

específico de Inovação. 

 Vários tipos de inovação são abordados na estratégia da companhia: Inovação em 

produtos, Inovação em processos, Inovação em serviços, Inovação em modelo de 

negócio. A cada ano a inovação tem se tornado parte intrínseca da cultura e valores 

da companhia, estando presente no dia a dia das áreas e dos seus colaboradores. 

Essa prática é um importante fator para garantir competitividade no mercado e 

diferenciação perante os consumidores. 
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 Existe um departamento de gestão da inovação na companhia. O principal papel 

desse departamento de gestão da inovação é: Identificação de tendências globais, 

Facilitação de reuniões/times multifuncionais, Gestão da geração de ideias e 

processo de seleção, Facilitação da transferência de conhecimento, Monitoramento 

do processo de desenvolvimento de produtos/ processos/serviços, Mobilização da 

empresa, Gerenciamento da rede de inovação, Incubação de projetos disruptivos, 

definição de metas de inovação e monitoramento periódico, bem como 

desdobramento das iniciativas globais e internalização de novas 

abordagens/métodos de inovação. 

 Fontes internas como Marketing, P&D, Suprimentos e Planejamento Estratégico 

estão envolvidas no desenvolvimento de novos produtos/ processos/ serviços. Elas 

são responsáveis pela identificação de tendências e geração de ideias para 

desenvolvimento de produtos e processos. Pode-se citar, também, a atuação de 

áreas de Business Process Excellence no desenvolvimento e melhoria contínua de 

processos, Serviços no que diz respeito a relacionamento com o consumidor e New 

Profit Pools no desenvolvimento de novos modelos de negócios. 

 Fontes externas como Consumidores, Fornecedores, Universidades e Institutos de 

Pesquisa e Tecnologia, Consultores, Distribuidores, Varejistas estão envolvidas no 

desenvolvimento de novos produtos/processos /serviços. Anualmente investe-se 

mais de 5 milhões de reais em pesquisas com o consumidor. A empresa também 

possui o User Experience Lab, cujo espaço promove a presença e interação de 

públicos externos no desenvolvimento de novas soluções. Dele já resultaram ideias 

como o fogão a vapor e a lavadora com cesto de roupas íntimas. 

 Atualmente alguns fornecedores participam dos fóruns formais e periódicos de 

discussão de projetos, outros são convidados a participar de discussões pontuais 

em busca de sinergias para superar os desafios. Este processo está em constante 

evolução, tendo permitido novas parcerias de caráter mais estratégico, como os 

projetos de desenvolvimento de produtos/serviços mais sustentáveis. Alguns dos 

principais motivos para a empresa alavancar a capacidade de inovação dos 

fornecedores no início do processo de inovação são: Cobrir habilidades de 

inovação não disponíveis na empresa, Aumentar funcionalidade/diferenciação do 

produto, Reduzir custo de material, Reduzir custo de desenvolvimento, Reduzir 

risco de desenvolvimento, Reduzir custo de produção, Reduzir o time-to-market. 

 Os indicadores de sucesso de inovação que a Whirlpool monitora ao lançar novos 

produtos/serviços no mercado são: Faturamento, Participação no Mercado, Custos, 

Margem de Contribuição, Lucro, Satisfação do consumidor, Reconhecimento da 

marca, Taxa de adoção / penetração. 

 

Apesar de todos esses critérios, o número de ideias e suas evoluções não são 

mensurados quantitativamente pela Whirlpool. Segundo seu conceito, o processo de geração 

de ideias é um meio e não um fim. A empresa possui uma metodologia de criação de 

Territórios que englobam diversas oportunidades, capazes de construir um cenário de longo 
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prazo para a companhia. Seus investimentos em P&D (que englobam os investimentos em 

inovação) somam 4% da sua Receita Total (Whirlpool, 2015). 

 

6 - Conclusões 

O foco deste artigo foi demonstrar como é realizada a gestão da Inovação na 

Whirlpool, empresa multinacional, fabricante de eletrodomésticos como: refrigeradores, 

lavadoras de roupa, fogões, entre outros. Nele buscou-se explanar, a partir da literatura 

analisada, como se definiu o modelo de inovação dentro da empresa, seguindo conceitos de 

Design Thinking, Open Innovation e Triple Diamond.  

Além disso, foi explicada a maneira como este modelo é desdobrado nos diversos 

níveis da organização e exemplificada a utilização da metodologia aplicada pela empresa nos 

processos de desenvolvimento de produtos no Brasil. Demonstrou-se algumas oportunidades 

de ampliação da mentalidade de inovação para parceiros de negócios no Brasil com intuito de 

atingir objetivos comuns. 

Por fim, foram citados casos práticos de lançamentos de produtos e modelos de 

negócios criados a partir desse conceito comprovando-se sua sustentabilidade por mais de 15 

anos desde sua idealização. Adicionalmente foram listados prêmios recentes que comprovam 

que o modelo é reconhecido por entidades e órgãos especializados em Inovação. 
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