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A inovação torna-se um benefício, com aceitação rápida, quando, durante sua utilização, 
comunica e preenche um vazio. O garfo, por exemplo, apareceu pela primeira vez no século XI, 
mas somente no século XIX difundiu-se sua utilidade, tornando-se individual. A invenção não 
conseguiu comunicar o teor do tipo de problema que resolvia.  
 
Na época, cortavam-se os alimentos com faca e comia-se, diretamente da travessa, com as mãos 
ou pegavam-se os pedaços de carne com a ponta da faca, que era coletiva. Não havia pratos. 
Então apareceu o garfo com dois dentes pontiagudos.  
 
Certamente o “consumidor” da época perguntou-se: “Qual é o beneficio entre ESPETAR a carne 
com a faca ou com o garfo de dois dentes?”  
 
Nenhum, tanto que ainda hoje, talheres com dois dentes, são utilizados, coletivamente, para 
espetar ou pegar e levar da travessa para o prato. O garfo chegou competindo com a faca!  
 
Somente em 1880 apareceram os garfos de quatro dentes, diferenciando-se objetivamente do uso 
da faca, que passamos a utilizar como se sempre tivesse sido assim. Se prestarmos atenção a 
nossa volta, podemos encontrar muitas situações nas quais vazios estão presentes, aguardando 
serem IDENTIFICADOS E SOLUCIONADOS. Alguém com a percepção aguçada, que identifique os 
contornos dessas situações para que a criatividade tenha permissão à manifestação.  
 
Nessa medida, desenvolver a capacidade de percepção é indispensável para se saber onde 
precisamos encontrar soluções. A percepção direciona a geração de idéias do profissional criativo. 
Fazer bons negócios é ver primeiro, dizia Onassis.  
 
Assim, uma grande inovação precisa comunicar uma situação que não tínhamos identificado sua 
existência. E ao identificá-la a inovação comunica a solução.  
 
A INOVAÇÃO É TANTO MAIS RAPIDAMENTE ACEITA, QUANTO MAIS SIGNIFICATIVAMENTE 
COMUNICA, POR SI MESMA, O ESPAÇO VAZIO QUE ESTÁ PREENCHENDO. 
 
Observe o nível de velocidade de aceitação do post-it e do imã de geladeira, para compreender 
melhor esse conceito de “comunicação da inovação”.  
 
Embora os dois tenham funções de alertar, o imã teve aceitação imediata. O post–it chegou 
concorrendo com aqueles papeizinhos, presos com clipes em documentos, que ainda usamos. O 
imã de geladeira não tinha nenhum concorrente. Não tínhamos como fixar recados, números de 
telefones úteis, etc., na porta da geladeira, duradouramente.  
 
O imã chegou comunicando o teor do que podia fazer, preenchendo um espaço útil, que não se 
podia aproveitar. A questão para o profissional criativo é, antes de qualquer coisa, identificar a 
lacuna de oportunidade capaz de gerar benefícios, e preenchê-la de maneira que comunique por si 
mesma o teor da solução. Esse tipo de conteúdo de comunicação perdura na mente do cliente.  
 
São inúmeras as inovações que fazem essa comunicação. Em marketing, uma das dificuldades 
das empresas criativas é a “invariabilidade” em alguns produtos, provocada pela concorrência 
copiadora, dificultando a diferenciação para o cliente. “Muito mais da mesma solução”, enquanto 
os clientes buscam “muito mais de outros benefícios”, cujos problemas persistem nos iguais que 
chegam. Exemplos não faltam.  
 



Mas o pior de tudo é quando uma solução preenche uma lacuna, mas geram várias outras. Cabe 
ao profissional criativo estar muito atento para essas situações, que explicam por que somente 
algumas inovações perduram, aprendendo a diferenciá-las.  
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