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A inovação é crucial para a continuidade das organizações e ela materializa-se em novas 
idéias, métodos, soluções, e produtos. Em muitas organizações a inovação é necessária para 
torná-la líder em seu mercado ou até mesmo se manter competitiva. Conseqüentemente, para 
se manter no topo do mercado, seus empregados devem mostrar alta competência em 
inovação. Ressalta-se que a inovação envolve uma orientação voltada para a criatividade e 
invenção e isso somente se consegue com iniciativa e flexibilidade.  
 
Se perguntarmos para os gerentes qual a competência que eles esperam de seus 
subordinados, provavelmente dentre as três mais escolhidas a iniciativa seria uma delas. Um 
dos maiores problemas apontados pelos gerentes é o sentimento de que a responsabilidade 
somente se encontra sobre seus ombros.  
 
É ele que tem que fazer, ou as coisas não serão realizadas. Isto evidencia a contínua 
necessidade de se ter empregados auto-suficientes. São exemplos de comportamentos 
característicos de pessoas com iniciativa: agem para fazer a tarefa, sem ser solicitado ou 
requerido e e iniciam projetos individuais ou em grupo e chamam para si a responsabilidade 
por seu sucesso. Empresas como a Google destinam aos colaboradores um dia por semana 
para estes executem projetos de interesse próprio com o propósito da empresa se tornar 
parceira nos empreendimentos.  
 
Pessoas que se adaptam e respondem rapidamente às mudanças mostram a competência 
flexibilidade. Com a crescente taxa de mudanças no mundo dos negócios hoje em dia, é 
essencial que todos estejam aptos para mudanças rápidas, seja elas estratégia, táticas ou 
operacionais. Pessoas com grande competência em flexibilidade são abertas e respondem 
prontamente às novas idéias, perspectivas, estratégias e posições.  
 
No seu maior nível de flexibilidade essas pessoas são também criativas e inovadoras. São 
exemplos de comportamentos característicos de pessoas flexíveis: reagir rapidamente às 
mudanças de estratégias e táticas, principalmente se os planos atuais falharem e mostrar 
facilidade de trabalhar em ambiente ambíguo. 
 
Deste modo, as organizações de uma lado devem proporcionar aos colaboradores a 
possibilidade de emitir suas opiniões e sugestões sobre alterações no processo de realização 
do trabalho e, de outro lado, propiciar continuamente situações para que estes mesmo 
colaboradores saiam da zona de conforto afim de se verificar como atuam em diversos 
ambientes. Com iniciativa e flexibilidade impulsiona-se a inovação.  
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