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O cliente está mais consciente e exigente, por isso é preciso diferenciar 
 
A prosperidade das empresas está vinculada à inovação. Antes, a qualidade e o preço eram 
fatores importantes para a tomada de decisão na hora da compra. Hoje, são apenas itens 
necessários e elementares. Com uma oferta maior de serviços e uma competição concentrada e 
agressiva, o consumidor passou a ter mais opções de compra, escolhendo a oferta que melhor se 
adapte às suas necessidades e aos seus desejos. O cliente está mais consciente, informado e 
exigente. Isso reforça o fato de que, mais que desenvolver produtos e prestar serviços com 
qualidade, é preciso diferenciar. E isso é oferecer algo além do que o cliente espera, atrair sua 
preferência, adaptar-se às suas necessidades, modificar produtos, buscar soluções e estratégias, 
fugir do convencional.  
 
Nesse cenário, as organizações perceberam que é preciso se autotransformar para conseguir 
manter e ampliar mercado. Estruturas mais flexíveis, menos hierarquizadas e burocratizadas são 
implementadas ao mesmo tempo em que se buscam soluções diferenciadas para a resolução de 
problemas. Hoje, e cada dia mais, o sucesso das empresas depende de um ambiente propício à 
criatividade e à inovação.  
 
Surge, então, a pergunta: Como inovar? Primeiramente, não existe um modelo único. Coisas que 
funcionam bem numa empresa, não necessariamente alcançam o mesmo efeito em outra. O que 
existe são práticas que podem favorecer a inovação ou inibi-la.  
 
Um dos pontos mais importantes a ser analisado é o ambiente de trabalho e a cultura da 
empresa. Para haver inovação e motivação, as pessoas precisam estar bem integradas, 
trabalhando em busca de um objetivo comum. A confiança entre os funcionários de diversos 
níveis hierárquicos é fundamental. 
 
O ambiente de trabalho e a cultura da empresa devem ser analisados  
 
Uma típica empresa inovadora deve possuir internamente um ambiente no qual as idéias sejam 
avaliadas e implementadas. Embora exista a consciência da importância de despertar o potencial 
criativo dos colaboradores, nem sempre as empresas conseguem levar seus programas de 
inovação até o fim. Para ser bem-sucedido, um projeto desse tipo deve ser capaz de desenvolver 
quatro pilares básicos. Primeiro, a capacitação das pessoas tanto na geração como na aceitação 
de idéias, pois o pensamento criativo pode ser desenvolvido por meio de técnicas e de um 
ambiente propício. Segundo, a criação de uma estrutura capaz de absorver e implementá-las. 
Terceiro, a cultura da empresa, que precisa ser favorável à aplicação dessas idéias. E quarto, o 
conhecimento dos objetivos de um programa de inovação. Para estimular a participação constante 
de todos, deverão ser consideradas campanhas de endomarketing, reconhecimento e premiações. 
Iniciado o projeto, muitas idéias chegarão em um breve espaço de tempo. Surge, então, outra 
pergunta: Como administrar isso? Esta aparente dificuldade pode ser resolvida pelo 
desenvolvimento de um sistema formal de captação e avaliação de idéias. Este sistema irá  
organizá-las, desde o momento em que são enviadas até a hora em que serão implementadas na 
companhia. 
 
Não é preciso uma grande idéia, e sim um grande resultado. O segredo do sucesso do programa é 
manter a inovação sempre ativa no DNA da companhia. O que há em comum entre as empresas 
inovadoras é que não existe um gênio solitário, trancado numa sala, tendo idéias mirabolantes. 
Cada profissional precisa colaborar para que isso aconteça. Enfim, é preciso pensar diferente, 
rever valores e mudar culturas. 
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