
A necessidade de inovação nas organizações 
 
O guru da tecnologia da informação (TI), Kevin Kelly, diz: “A riqueza flui diretamente da 
inovação...não da otimização...a riqueza não é conquistada aperfeiçoando-se o conhecido.”  
 
Pode ser que algumas pessoas não concordem com o que disse Kevin Kelly, mas devem concordar 
que para sobreviver e vencer no século XXI é imprescindível implementar a inovação total, ou 
seja, uma estrutura mental que se aplica a todos na empresa, a todas as coisas, em todo lugar e 
que seja ininterrupta.  
 
Que transforme a empresa em uma idéia e em uma fábrica de sonhos que compete em iniciativa, 
imaginação, inspiração e inventividade.  
 
A inovação não é apenas uma questão de tecnologia, aliás esta última muitas vezes é apenas uma 
pequena parte dela.  
 
A inovação total diz respeito a cada pequeno aspecto de como uma organização opera as suas 
inovações administrativas, de marketing, financeiras de design, no gerenciamento de recursos 
humanos e no conceito de serviços.  
 
Efetuar uma inovação total, portanto, exige que se repense cada pequeno aspecto de como 
operamos.  
 
Isso significa reinventar estratégias, aumentar a velocidade e prosperar na sagacidade.  
 
Porém, acima de tudo, a inovação total exige que se ignore e ouça os clientes, além de promover 
a heterogeneidade e a homogeneidade internas.  
 
Ficar parado nos dias de hoje é querer ser passado para trás.  
 
Assim, precisamos ter um foco claro em nossas competências, precisamos agir com a velocidade 
da luz.  
 
É por isso que se diz que algumas empresas estão “inovando pela velocidade”.  
 
A velocidade hoje em dia, impera em muitas organizações e por exemplo entre as fanáticas pela 
velocidade pode-se citar:  
 
• Microsoft, empresa que tem feito o lançamento do seu Windows (nas várias versões) em um dia 
no mundo todo.  
 
• McDonald’s, com a cadeia de restaurantes abrindo três novos estabelecimentos por dia, toda 
semana, todo mês, o ano todo, no mundo inteiro.  
 
• Boeing, que nestes últimos anos, conseguiu reduzir o tempo que levava para construir um 746 
ou 767 em aproximadamente 50%, ou seja, para cerca de oito meses.  
 
Como estamos entrando cada vez mais em uma economia em tempo real, não se pode esquecer 
que os clientes passarão imediatamente para outra empresa no instante em que perceberem que 
você está desatualizado, chato e lento.  
 
Portanto é essencial saber inovar pela velocidade.  
 



Claro que trabalhar ou atender mais rápido não é, evidentemente, uma questão de tentar mais, 
ou seja, tentar fazer coisas erradas duas vezes mais rápido, mas sim é uma questão de trabalhar 
de modo mais inteligente.  
 
Por outro lado, apesar da nova economia vir praticamente sem limites de velocidade, a 
criatividade não pode ser imposta ou forçada às pessoas.  
 
Para sermos criativos devemos ir devagar.  
 
Precisamos de recursos e tempo.  
 
Precisamos de tempo para perambular.  
 
Precisamos de tempo para conversar com as pessoas.  
 
No Japão, às vezes as pessoas chamam isso de nommu comunicação.  
 
Nommu, em japonês quer dizer beber e não uma Coca-cola, mas sim algo mais etílico...  
 
O tempo que se gasta, por exemplo, em um bar após o expediente, junto com os colegas de 
trabalho, pode ser fundamental para o desenvolvimento de novas idéias.  
 
Aí, como dizem Kjell A. Nordström e Jonas Riddersträle, livro Funky Business Talento Movimenta 
Capitais (Makron Books – 2001):  
 
“Se pensar é trabalhar de forma diferente, procure ou colocar os seus pés em cima da mesa ou 
então sair do seu local de trabalho e tomar umas cervejas com os seus colegas.  
 
Para criar é preciso instituir um tempo ocioso.”  
 
John Kao, autor do livro Jamming: The Art and Discipline of Business Creativity (Harper & Collins 
Business – 1996) destaca:  
 
“Criatividade não é como o clima, quando pode-se tomar alguma providência.  
 
E ninguém por outro lado pode ter o monopólio da criatividade, nem mesmo momentâneo...”  
 
Como já se disse antes uma das maneiras de inovar é seguir o seguinte conselho: ignorar e ouvir 
os clientes.  
 
Saber quais são as exigências dos clientes não é tão difícil assim.  
 
Qualquer cliente, em qualquer setor, em qualquer mercado, quer algo que seja barato e melhor, e 
eles querem isso para ontem.  
 
A inovação radical em um mundo descontínuo significa esquecer de prever e de ouvir estudos de 
marketing.  
 
Naturalmente, a história está repleta de pessoas que ignoraram os clientes e pagarem o preço por 
isso.  
 
Ainda assim, ouvir os clientes errados, ou ouvir sem pensar, pode ser o verdadeiro destruidor.  
 
Assim como os visitantes de galerias não disseram a Picasso para ele inventar o cubismo também 
certamente não foram os clientes que tiveram a idéia de criar a livraria virtual Amazon.com.  



Assim se você quer de fato fazer algo realmente interessante e revolucionário, aprenda a ignorar 
seus clientes!!!  
 
Infelizmente a maioria dos clientes funciona como espelhos retrovisores.  
 
Eles são extremamente conservadores e comumente sem muita imaginação.  
 
Por outro lado se os clientes estão sempre lhe dando novas idéias, contrate-os ou mude de 
emprego.  
 
Caso você for realmente inovador, também está em posição de descartar alguns de seus clientes, 
até porque uma empresa típica perde dinheiro muitas vezes com um grande percentual dos seus 
clientes, os quais infelizmente ela não sabe exatamente quem são...  
 
 
Bem, a recomendação é então descobrir (o que não é fácil) os clientes que se deve ignorar 
quando se quer fazer alguma coisa radical e revolucionária, e em certos casos devemos considerar 
o cliente como parte da empresa e incluí-lo nos programas de criação de valor.  
 
Na era do cliente exigente, não basta ficar falando que o cliente é o rei:  
 
O que é necessário é personalizar cada vez mais os produtos.  
 
Assim os blocos adesivos de notas da 3M agora vêm em 18 cores, 27 tamanhos, 56 formatos e 20 
fragrâncias, dando um total de mais de meio milhão de combinações disponíveis.  
 
Os caminhões modulares da Scania lhe possibilitam montar seu caminhão, ou seja, é o cliente que 
escolhe.  
 
Aliás, o mesmo se pode fazer ao comprar a boneca Barbie, através de mais de 15.000 
combinações diferentes, mudando os olhos, a cor, o penteado, as roupas, etc. menos as pernas.  
 
A personalização pode ocorrer em todos os aspectos da oferta ao cliente; produtos 
personalizados, preços personalizados, horário de funcionamento personalizado, promoção 
personalizada etc.  
 
É obrigatório no século XXI ter condições de oferecer personalização total aos clientes.  
 
Numa era da abundância, é o cliente quem decide quando você pode fazer negócios com ele, e 
não mais o contrário.  
 
Para se poder promover mudanças radicais é imperioso que uma empresa seja capaz de oferecer 
a personalização desejada pelos clientes, ou seja, ela não pode apenas participar do jogo “do que 
é parecido”.  
 
Em outras palavras pode-se dizer que é essencial que ela saiba se dar bem com a diversidade.  
 
Existem pelo menos três razões econômicas sólidas para justificar que a heterogeneidade 
compensa.  
 
1. Como explicou J. Kao, vale a fórmula C=D², onde C representa a criatividade e D a diversidade.  
 
Dessa maneira, uma das formas de ampliar a diversidade, e com isso a criatividade numa 
organização, é conversando com os funcionários dos diversos níveis, pois do ponto de vista da 
inovação, os opostos se atraem...  



2. A diversidade geralmente diminui o desempenho médio de um sistema, porém aumenta muito 
a sua variação, ou seja, o seu desvio–padrão.  
 
Tem se constatado que uma empresa com média inferior pode aniquilar um rival com média 
superior, desde que nela existam idéias singulares que se desviem totalmente da norma.  
 
3. Para que uma empresa tenha sucesso, ela deve ter a capacidade de operar segundo a Lei da 
Variedade de Requisitos, ou seja, ter a competência de lidar não com a homogeneidade, mas sim 
com todas as classes de pessoas.  
 
Assim, não dá para esperar muitas inovações de empresas onde 90% dos funcionários são do 
mesmo sexo, da mesma idade, têm formação educacional comparável, vestem-se da mesma 
forma e gostam de jogar tênis.  
 
Com essa observação não está também se sugerindo que você como gestor principal de uma 
organização contrate apenas aqueles que têm uma forma excêntrica de se vestir, mas 
simplesmente que você tem de estar preparado para as conseqüências de desenvolver uma 
empresa baseada em cérebros.  
 
E permitir além disso, que as pessoas sejam elas mesmas, e tenham a aparência que quiserem 
parece ser um ponto de partida fundamental!!!  
 
A realidade competitiva é que as organizações que não absorvem bem as questões de raça, 
gênero, idade, preferências sexuais, aparências e outros aspectos, escorregarão com certeza para 
o atoleiro...  
 
Gary Hamel, fundador e chairman da Strategos, que é também professor visitante de gestão 
estratégica internacional na London Business School e pesquisador emérito da Harvard Business 
School, no seu livro Liderando a Revolução (Editora Campus – 2000) introduz o conceito da roda 
da inovação, usando o acrônimo IDÉIAS (imaginar, desenhar, experimentar, inovações, avaliar, 
subir na escala).  
 
Diz ele: “A velocidade com que a empresa gira a roda da inovação determina sua capacidade de 
criação de nova riqueza.  
 
O primeiro obstáculo é, em geral, a inaptidão dos inovadores potenciais para evoluir do fragmento 
de uma idéia ao projeto de um conceito razoavelmente holista.”  
 
O fato é que no século XXI as empresas precisarão aprender a operar em mais de uma 
velocidade: a uma “velocidade prudente” para grandes investimentos em projetos intensivos em 
capital, onde os ativos duram mais de vinte anos, e à “velocidade da luz” para experimentos sobre 
oportunidades intensivas em imaginação.  
 
Não dá para ganhar uma corrida de Fórmula Um com um trator ou um ônibus e se a roda da 
inovação não girar com a mesma rapidez com que circula, por exemplo hoje no Vale do Silício, a 
sua empresa poderá ter muitas dificuldades pela frente.  
 
O portfólio de inovações na realidade é composto de três portfólios diferentes: o primeiro é o das 
idéias (conceitos de negócios confiáveis, porém não testados), o segundo é o dos experimentos 
(validação através de baixo custo no mercado) e o terceiro é o dos novos empreendimentos.  
 
Os experimentos aparentemente promissores são os que evoluem para o status de 
empreendimento, quando se deve então aumentar a escala da idéia original.  
 



Portanto o que cada empresa deve fazer continuamente é experimentar, avaliar, adaptar e 
expandir.  
 
Quanto maior a velocidade com que a empresa completa esse ciclo, maior será a rapidez em que 
resolverá as incertezas que inevitavelmente cercam um conceito de negócio novo e não-
convencional e em menos tempo conseguirá chegar a um conceito de negócio viável e gerador de 
caixa.  
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