
Inovação é palavra-chave para competitividade, diz consultor  
 
Inovação é a palavra-chave para empresas que querem se manter competitivas em um ambiente 
de constantes mudanças, afirmou Luiz Roberto Carnier, sócio da NetView Consulting Group, em 
reunião do Comitê de Marketing da Amcham-SP. “Mudança não é vender uma máquina fotográfica 
de 400 dólares por 390. Inovação é fazer como a Kodak: vender máquinas de 400 doláres por 
dez, com a criação de versões descartáveis”, disse.  
 
Segundo o consultor, que também é professor de negócios internacionais do MBA Executivo da 
FIPE-USP, o ambiente de negócios tem passado por transformações rápidas: aumento da 
concorrência, redução do ciclo de vida de produtos, elevação dos custos de promoção e vendas, 
mais parcerias entre indústria e canais de distribuição e mudança no perfil dos clientes.  
 
“Para sobreviver, a empresa precisa ter domínio de três conceitos: conhecimento, informação e 
serviços”, explicou. Ele citou o exemplo de Bill Gates, que fez sua fortuna investindo em 
informação. “Ele não tem terras nem petróleo, mas é o homem mais rico do mundo porque 
apostou em informação e conhecimento”, completou.  
 
Carnier ressaltou as dificuldades de se implantarem inovações em empresas de grande porte, 
como distância entre o topo e a base da hierarquia, regras estritas e pouco espaço – e tolerância 
– para erro. “É mais fácil implantar mudanças em pequenas empresas porque os donos são 
visionários e a distância entre os envolvidos é menor”, afirmou.  
 
O consultor apresentou dez princípios básicos do marketing e inovação trabalhando juntos para a 
produção de resultados:  
 
1. Contrate pessoas com forte senso de análise e de observação 24 horas por dia, 7 dias por 
semana  
 
2. Inove todas as atividades da empresa e não apenas as rotineiras  
 
3. “Ouça menos o seu cliente” e transforme-o em um laboratório de inovações, comprometendo-o 
na busca da inovação em conjunto com sua empresa  
 
4. Dê sempre mais atenção aos clientes exigentes e que só aceitam soluções diferentes. Eles são 
fontes inesgotáveis de inovações para sua empresa  
 
5. Permita que todos possam aprender com os próprios erros  
 
6. Estabeleça medidores de resultados para cada colaborador  
 
7. Desenvolva uma cultura de informações e experiências compartilhadas  
 
8. Gerencie por processos-chave, orientados à estratégia da empresa e com equipes polivalentes 
e multinacionais  
 
9. Livre-se de processos que estejam fora do escopo estratégico, seja através da terceirização ou 
na eliminação  
 
10. Inove no relacionamento com clientes e fornecedores para que as inovações internas em 
produtos e em estratégias de gestão se tornem mais eficazes  
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