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Inovar é uma das principais armas utilizadas hoje pelas empresas que desejam entrar, se 
manter e/ou atingir novos mercados. O curto ciclo de vida dos produtos, a concorrência 
acirrada, consumidores exigentes e a busca pelo aumento das vendas, tornam a inovação a 
principal estratégia competitiva que essas empresas podem adotar. 
 
A inovação é uma realidade. E muito mais do que modismo ou tendência, ela está presente no 
dia-a-dia não só das empresas, mas de toda a sociedade. Mandar mensagens através de 
telefones celulares, fazer compras pela internet, receber jornais em casa somente três dias na 
semana, máquinas fotográficas digitais, são alguns dos milhares de exemplos de produtos e 
serviços que desfrutamos hoje em função da visão inovadora de empresas a alguns anos atrás. 
 
Mas a inovação não é tão simples quanto parece, demanda tempo e investimento, por isso 
algumas empresas não se sujeitam a essa estratégia, com medo de arriscar, ou o contrário: 
investem em inovações sem foco apropriado, desperdiçando tempo e dinheiro. 
 
Para uma PME, esse risco pode parecer ainda maior, pois sua capacidade de investimento e/ou 
sua estrutura não são tão expressivos como os de uma empresa de grande porte ou 
multinacional. Seguir tendências ao invés de lançar tendências é o modelo mais usual, pelo 
menos no Brasil. 
 
Contudo, há uma crescente oportunidade para países como o Brasil e principalmente, para as 
PME’s brasileiras no que tange à inovação, trata-se da Inovação de Ruptura. 
 
A inovação de Ruptura 
 
A teoria da inovação de ruptura aponta para situações em que as PME’s podem vencer 
empresas grandes. A diferença entre a inovação sustentável - que é a maior parte das 
inovações em torno do qual o mercado se baseia - e a inovação de ruptura, é que a uma traz 
soluções melhores para clientes importantes e a outra oferece soluções simples, baratas e 
convenientes voltadas àqueles clientes que os concorrentes não atendem. 
 
Segundo Christensen e Hart (2003, p.81), “Em muitas partes do mundo, as necessidades 
básicas das pessoas não são atendidas. Nessas circunstâncias, novas ondas de tecnologia de 
ruptura, implantadas por empresas que derem um grande salto para a base da pirâmide, têm 
grande potencial de geração de crescimento”. Como tudo dentro da filosofia de inovação, é 
preciso enxergar as oportunidades e quebrar velhos paradigmas. A maior parte da população 
em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento é de baixa renda, mas são consumidores 
em altíssimo potencial. Por que então, não explorar esse mercado? 
 
Para Christensen, as empresas de grande porte é que deveriam entrar nesse mercado, 
incubando empresas em países que os concorrentes ignoram. É sem dúvida, uma estratégia. 
Mas o Brasil é um país em desenvolvimento, a maior parte da população é de baixa renda, 
temos milhares de PME’s no Brasil, que em grande parte, são alimentadoras das empresas de 
grande porte. Então, por que esperar que empresas multinacionais venham penetrar nesse 
mercado que promete ser tão promissor? 
 
O agente da inovação 
 
Se a inovação é o fator chave para o sucesso em um ambiente competitivo, o design é o que 
oferece mais oportunidades de negócio. Ambos caminham juntos. Para tanto, não basta 
contratar um profissional de design, é preciso que seja implantada a Gestão do Design. 
 
Assim como a inovação, o design precisa ser aplicado como estratégia de negócios, assumir 
funções e atributos que pertencem à alta gerência, mas não se restringir somente a ela, deve 
englobar todos os níveis da organização. 
 



Além das aptidões já esperadas pelo designer, como criatividade, simplificação e otimização de 
processos de produção, pesquisa por novos materiais, barateamento dos custos de fabricação, 
aumento da qualidade e agregação de valor aos bens; como gestor, ele poderá ainda, 
estimular a criatividade da equipe, prover soluções de problemas específicos, aumentar a 
flexibilidade dos processos produtivos e de marketing, estreitar as relações intra-empresas e 
entre produtores, agentes de P&D, fornecedores e clientes, e reduzir o tempo de 
desenvolvimento e lançamento de novos produtos. 
 
Segundo estudo do CNI, Design para a Competitividade: Recomendações para a Política 
Industrial no Brasil (2002, p. 17-18), "as PME’s figuram como mais importantes para o 
desenvolvimento do design do que as grandes”. E ainda, “ressaltam-se as vantagens 
associadas ao relativamente reduzido porte dos investimentos em design, e o prazo de retorno 
dos mesmos, e os benefícios que podem gerar para a competitividade, tanto nos países em 
desenvolvimento como das empresas de pequeno e médio porte". 
 
De onde se conclui que, a implantação da Gestão de Design nas PME’s é promissora, uma vez 
que seus custos são relativamente reduzidos e as vantagens são inúmeras. Mesmo que não se 
tenha uma diretoria, uma gerência ou um departamento específico de design na empresa - por 
efeito de custos - ainda assim, a empresa pode contar com consultorias ou gestões 
terceirizadas, disponíveis inclusive através de associações de auxílio a PME’s, como o Sebrae, 
por exemplo. 
 
Portanto, a implantação da inovação como estratégia competitiva entre as PME’s, é um 
processo lento e dispendioso, mas não é impossível. A longo prazo e através de uma boa 
gestão, os resultados alcançados serão gratificantes. 
 
Embora não haja, no Brasil, incentivo fiscal e educacional para tanto, existem diversas 
associações que promovem condições favoráveis às PME’s. Basta, entretanto, que haja 
também, a maior conscientização do empresariado, e a divulgação da profissão de design 
como um dos principais agentes da inovação. 
 
Para que o Brasil possa enfim ser conhecido também como inovador, pois criativo ele já é. 
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