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I

OINOVA ÃÇ
E FATOR HUMANO

novação não é um produto, não é
um serviço em si mesmo. É, antes
de tudo, o resultado da capacidade
de imaginação do ser humano. São
as pessoas que criam e dão sig-
nificado. Uma invenção, seja qual
for, só se realiza quando for reco-

nhecida por alguém. Portanto, a cria-
ção é um gesto com sentido e sig-
nificado. E quem dá o significado
é o ser humano.

Por trás das inovações há quase sem-
pre necessidades, algumas que

motivam e impulsionam as suas bus-
cas e outras latentes e até desco-
nhecidas que nascem ao acaso.

O reconhecimento de uma inovação
está sempre conectado às pessoas,
seus valores, expectativas e percep-
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Inovação não é um produto,
não é um serviço em si
mesmo. É, antes de tudo, o
resultado da capacidade de
imaginação do ser humano.

ções e, portanto, expressa sua época
ou o grupo social que lhe dá sus-
tentação.

A inovação sempre pressupõe uma
comparação e uma avaliação. É
sempre relativa a alguma coisa, a
um contexto, ao inesperado.

Dada sua relatividade, uma inova-
ção pode ser anacrônica, ultrapas-
sada ou visionária. Mas isto só será
percebido quando chegar o dia em
que alguém lhe der o devido valor.
Por esse motivo, idéias realmente
muito boas precisam da passagem
de gerações para chegar ao reco-
nhecimento.

Muito foi escrito sobre as sutilezas
que diferenciam os atos de imagi-
nar, criar e inovar. O consenso con-
verge para considerar o imaginar
como a primeira visualização do

O reconhecimento de uma
inovação está sempre
conectado às pessoas, seus
valores, expectativas e
percepções e, portanto,
expressa sua época ou o
grupo social que lhe dá
sustentação.
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novo. O criar como a sua evolução
e organização em idéias e propos-
tas. O inovar como colocar em prá-
tica o que foi concebido.

O DESAFIO DOS
MODELOS MENTAIS

A capacidade de inovar resulta,
portanto, da habilidade de imaginar.
Quando o pensamento está livre, po-
de percorrer o universo do conhe-
cimento, explorar suas nuanças, tes-
tar hipóteses até, finalmente, criar.

O processo criativo não é linear,
não segue uma lógica clara e tam-
pouco pode ser programado para
acontecer. Muitas vezes as idéias
surgem aparentemente do acaso,
nas horas e formas mais imprevistas.
Há quem diga que foi tomando
banho, sonhando, caminhando num
lindo jardim ou fechado numa cela
como prisioneiro.

Inovar é muitas vezes transgredir. Po-
dem-se prender pessoas por questões
ideológicas, religiosas ou políticas,
mas jamais se consegue paralisar ou
aprisionar suas idéias. Nem mesmo,
por extremo, a questão estaria resol-
vida se seu autor fosse executado,
pois sempre há o risco de ele se trans-
formar num mito inspirador.

A inovação está, portanto, muito li-
gada ao pensamento livre e à prer-
rogativa da liberdade; não vem de
fora e nem pode ser outorgada. Não
é uma concessão, mas uma con-
quista da consciência. Consciência
que reconhece o direito do indi-
víduo de ter sua identidade e auto-

nomia para pen-
sar e agir.

O maior inimi-
go desta li-

ber-

dade pode estar dentro de nós
mesmos: a censura internalizada e a
força dos modelos mentais que apri-
sionam. Estes podem ser tão pode-
rosos a ponto de inibir qualquer
possibilidade de criar ou de ver o
novo.

Diversos experimentos realizados
testaram a força avassaladora des-
ses modelos sobre indivíduos e gru-
pos inteiros de pessoas. Mesmo di-
ante de evidências contrárias, o
pensamento pré-formatado tende a
resistir. Mudam-se as circuns-
tâncias, mudam-se os objetos, mas
nem sempre se muda o pensamento.

Muitas vezes, as idéias
aparentemente surgem do
acaso, nas horas e formas
mais imprevistas. Há quem
diga que foi sonhando,
caminhando num lindo
jardim ou fechado numa cela.
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O conteúdo de um currículo envia-
do para a seleção de uma organi-
zação pode passar por formas dis-
crepantes de interpretação, apenas
se mudarmos alguns detalhes. Apesar
do raciocínio lógico e do discurso
expresso dizer que a competência
do candidato é o essencial, há ex-
perimentos que comprovam o con-
trário. Aquilo que deveria ser tratado
como secundário, não é.

O estigma e o preconceito sobrevi-
vem assim. O mesmo currículo po-
de ganhar veredicto de aceito ou
rejeitado bastando trocar o sexo, a
nacionalidade, a cor ou a religião.
Trocar a foto muda a decisão.

Nesses casos pode acontecer que
a emoção solape a lógica, a per-
cepção distorça o manifesto e as
pessoas insistam em reagir da ma-
neira padrão. O preconceito pode
ser então uma barreira intranspo-
nível para pensar e agir.

O PODER DA
IMAGINAÇÃO

A imaginação está na origem da
inovação. Ela pode atuar de forma
despretensiosa, capaz de olhar o
mundo com uma perspectiva ori-
ginal, talvez nunca antes pensada
ou pelo menos conhecida.

Daí o perigo das ideologias de mas-
sa, dos regimes repressivos e das
religiões dogmáticas que criam mo-
delos mentais rígidos e restritos a
qualquer outra possibilidade. As
organizações não estão livres deste
aprisionamento. Há culturas em-
presariais que não dão espaço para
pensar de forma divergente, que
não aceitam questionamentos e que
se vestem de regras para quase tu-
do. E, por ironia, muitas destas que-
rem ser inovadoras...

      Basta conhecer a cultura de uma
      empresa para imaginarmos as
facilidades ou dificuldades que
alguém teria para ser aceito num
processo de seleção e depois
permanecer por um bom tempo
nessa empresa.
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Pela imaginação se dá vazão aos
sonhos, faz-se do impossível o pos-
sível e se ensaiam propostas e solu-
ções. A imaginação se exprime
muitas vezes na arte, seja por ima-
gens que valem mil palavras ou nas
histórias fantásticas que despertam
a atenção e a curiosidade de quem
lê. Seja como for, a imaginação cria
a possibilidade de se pensar além,
de ser ou de fazer diferente aquilo
que acreditávamos que era reali-
dade ou o caminho adequado.

Assim, a imaginação, na sua apa-
rente despretensão, pode trazer a
semente da dúvida. E é esta que
provoca a curiosidade e a vontade
de explorar o novo que acaba de
ser percebido. Por isso, pode-se di-
zer que a imaginação tem o poder
de ser, de um lado, transformadora,
e de outro, arrebatadora.

O caminho da imaginação muitas
vezes supera os obstáculos da cul-
tura e da censura e envereda pelo
mundo das (im)possibilidades. Des-
ta maneira, surgem soluções antes
mesmo que existam condições de
viabilizá-las, sejam tecnológicas,
econômicas ou até mesmo da exis-
tência de demanda.

Um exemplo clássico é o do famoso
escritor francês Júlio Verne (1828-
1905). Ele previu com notável pre-
cisão muitas das realizações cien-
tíficas que ocorreriam dezenas de
anos após a publicação de seus livros.
Nestas se incluem ar-condicionado,
submarinos, helicópteros, mísseis
guiados e até vôos espaciais.

A imaginação pode ser capaz de
surpreender, atrair, cativar e, por sua
vez, despertar o interesse de pes-
soas dispostas a fazer acontecer as

novas idéias e propostas. Quando
o imaginado se torna tangível e seu
valor é perceptível, estamos diante
de uma inovação.

INOVAÇÃO E
MUDANÇAS

Há mitos de que o ser humano
sempre resiste às inovações. Não
faltam livros, artigos e pesquisas
dedicados a estudar a resistência
às mudanças. Novamente, aqui
entra o relativo. Nem tudo que é
novo causa resistência. Certas
vezes o benefício é tão evidente
que até podemos nos perguntar
como poderíamos ter vivido até
então sem aquilo.

Imagine você trocando de carro no-
vo, por um modelo que sempre so-
nhou e que pela primeira vez con-
seguiu tê-lo. Você entra, sente aquele
cheirinho do novo, a maciez do
volante, a suavidade de dirigir, o
silêncio interno, a sensação de bem-
estar que lhe invade. Dá para falar
de resistência à mudança?

De onde vem essa adesão imediata
à inovação, que rapidamente se in-
corpora à sua vida, que desperta
sentimentos humanos de carinho,
cuidado, orgulho, ciúmes e até me-
do de perda?

Todas estas sensações e sentimentos
certamente não vieram diretamente
do carro, por melhor que tenham
sido os estudos e pesquisas de seus
fabricantes. Eles podem ter estima-
do as possíveis reações de seus cli-
entes e planejado cada detalhe, do
modelo ao motor e interior, com os
melhores conceitos de design, me-
cânica e ergonomia.

Um exemplo clássico é o
do famoso escritor francês
Júlio Verne (1828-1905). Ele
previu com notável precisão
muitas das realizações
científicas que ocorreriam
dezenas de anos após a
publicação de seus livros.
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Contudo, tais sensações só podem ter
vindo do próprio comprador, de suas
referências pessoais e relacionais
frente ao veículo. Provavelmente, as
impressões deixadas pelo seu velho
carro, duro, desbotado e barulhento
contribuíram para o prazer e a rápida
assimilação do novo.

Aparentemente, há uma conexão
objetiva e realista, comprador-pro-

duto, passível de ser estudada com
indicadores precisos. Mas, esta in-
teração será sempre única, consi-
derando a individualidade do que
é sentido, percebido e fantasiado
por cada um.

Um bem ganha vida na percepção
do seu usuário e pode facilmente
ser integrado à sua auto-imagem,
bem como à imagem com que ele

é percebido. Esta singular relação
pessoa-produto é psicológica e
social. Não sou só eu que percebo,
mas também sou percebido.

Imagine você trocando de
carro novo, por um modelo
que sempre sonhou e que pela
primeira vez conseguiu tê-lo.
Você entra, sente aquele
cheirinho do novo, o silêncio
interno, a sensação de bem-
estar que lhe invade.
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Aí entra a propaganda propondo
atributos e sensações para os seus
usuários. Ela tem um papel rele-
vante ao dar significado ao produto
ou serviço, definindo o seu valor
para o cliente. Portanto, a propa-
ganda também tem o dom de criar,
tornar tangível a inovação e de
estabelecer novos padrões na per-
cepção coletiva de seus clientes.

A REVOLUÇÃO
DA INOVAÇÃO

No mundo globalizado em que vi-
vemos, as empresas competitivas

vivem sob pressão permanente para
reforçar sua diferenciação frente às
demais, criando novos produtos e
serviços, ampliando sua fatia de
mercado, aumentando suas receitas
e reduzindo custos. O processo pelo
qual é possível promover todas es-
sas melhorias passa, necessaria-
mente, pela inovação.

Se por um lado isto parece óbvio,
menos evidente é a determinação
observada de construir as condi-
ções para que a inovação se desen-
volva. Muitas vezes, fica mais no
discurso do que na ação, mais na
transação do que na estruturação.

DEPARTAMENTALIZANDO
A INOVAÇÃO

Criar na empresa uma área espe-
cializada em inovação tem sido
uma forma de fomentá-la. Parte-se
da premissa de que definir um res-
ponsável e uma equipe é o melhor
meio para se conseguir um ob-
jetivo. Fica mais fácil atribuir prio-
ridades e metas, acompanhar e a-
valiar os resultados. Este modelo de
pensar é o mesmo que deu certo
para tantas outras funções como
processos, tecnologia da infor-
mação, produção e contabilidade.
E é natural que se aplique o mesmo
reflexo para a inovação.

A questão fundamental é que a ino-
vação depende essencialmente do
fator humano. Se de fato queremos
promover a inovação, vamos pre-
cisar saber trabalhar com o poten-
cial criativo das pessoas. E estas não
se resumem à equipe da unidade
administrativa encarregada do
tema. Portanto, seria um desper-
dício enorme adotar o modelo
clássico em que um departamento
se apropria com certa exclu-
sividade da responsabilidade e dos
meios de lidar com a inovação.

Seria melhor olhar esta unidade não
como um território que tem a pro-
priedade, mas que tem a missão de
criar e desenvolver uma cultura vol-
tada à inovação. Este posiciona-
mento abre as portas para influ-
enciar os valores organizacionais,
as políticas e práticas gerenciais
para se criar um ambiente cada vez
mais estimulador às idéias e a sua
prática. Um contexto que reforça
a iniciativa e a experimentação,

No mundo globalizado em
que vivemos, as empresas
competitivas vivem sob
pressão permanente para
reforçar sua diferenciação
frente às demais, criando
novos produtos e serviços,
ampliando sua fatia de
mercado, aumentando
suas receitas e reduzindo
custos.
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mas que consegue ser tolerante a
erros, quando estes emergiram de
tentativas de praticar a inovação.

PROMOVENDO A
CULTURA DE
INOVAÇÃO

Tornar uma empresa verdadei-
ramente comprometida com a ino-
vação não é algo simples e fácil.
Não basta adotar programas de su-
gestões, em que seus funcionários
sejam estimulados a dar idéias. Até
empresas com culturas pouco par-
ticipativas, que restringem o diá-
logo e são intolerantes às falhas,
podem oferecer tais programas.

E estes podem ser bem avaliados,
gerar resultados mensuráveis, dando
a falsa impressão de que a empresa
está evoluindo. O que não se percebe,
porque não se experimentam outras

modalidades, é o que poderia ser
produzido se houvesse condições
mais apropriadas que expandissem,
plenamente, o potencial criativo.

Nas empresas, verdadeiramente
comprometidas com a inovação,
adota-se um posicionamento estra-
tégico consistente que impregna
todo seu ambiente, seu plano de ne-
gócios, modelo de gestão, políticas
e processos, estimulando a inova-
ção nos seus relacionamentos com
seus públicos de interesse.

São aquelas, por exemplo, que che-
gam a definir metas de resultado para
novos produtos e serviços, esta-
belecendo um percentual, muitas
vezes crescente, de sua contribuição
na composição dos seus orçamentos.
Esta orientação leva a redirecionar
seus programas de recursos humanos,
de forma a valorizar:

 a contratação de perfis empre-
endedores;

 o cultivo da diversidade, porque
ela é uma fonte que enriquece o
ambiente e estimula a criatividade;

 programas educacionais que
fortaleçam o diálogo, a participa-
ção e o trabalho em equipe;

 a criação de processos e ferra-
mentas que permitam aos grupos
de trabalho atuar com autonomia e
competência para:

 levantar, analisar e testar
idéias;

 realizar projetos
estruturados, com visão
empresarial.

 o espírito de equipe, entendendo
que o processo criativo não se
restringe a talentos privilegiados,
mas prospera na dinâmica dos
grupos de trabalho, envolvidos num
contexto de confiança e
camaradagem;

 a realização de Campanhas
Motivacionais em que as pessoas
são estimuladas a participar,
aprender e realizar;

 as diversas formas de comu-
nicação interna que promovem o
espírito empreendedor e de equipe,
o compartilhamento das melhores
práticas e a melhoria de resultados;

 o reconhecimento de equipes e
indivíduos, de preferência nesta
ordem, pelo mérito da sua
contribuição.

A FORÇA
DOS CLIENTES

O cliente pode ser uma fonte per-
manente de aprendizado organi-
zacional. Ele pode permitir à em-
presa repensar sua missão, visão,

Não basta adotar programas
de sugestões, em que seus
funcionários sejam
estimulados a dar idéias.
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estratégia, reformular sua carteira
de negócios e fazer inovações em
produtos e serviços. Contudo, quan-
tas empresas aproveitam bem este
potencial? Quantas sequer dialo-
gam com seus clientes?

Apesar de muitas empresas adotarem
o discurso que o cliente é o seu prin-
cipal patrimônio, suas práticas po-
dem não corresponder.

As dificuldades podem começar a
partir do tratamento dado à sua
equipe. Muitas vezes, o contato di-
reto com os clientes é feito por aque-
les colaboradores ou terceirizados, de
quem a empresa menos cuida. Seja
pelos baixos salários, pouca forma-
ção, sem perspectiva de carreira e
sem um eficiente sistema de reco-
nhecimento.

Adicionalmente, os programas
de treinamentos tendem a
reforçar, sobretudo, o cumprimento
das rotinas, onde falta espaço
para inovar ou mesmo para reagir
diante de demandas não
previstas.

É o caso de centrais de atendimento
a clientes, que entregam às uni-
dades de respostas automatizadas
a função da maior parte do contato
com o cliente. Seu enfoque é aten-
der em massa as ocorrências opera-
cionais desse relacionamento.
Quando surge uma necessidade
não coberta pelo menu automa-
tizado, o cliente pode tentar acessar
um atendente. Em alguns casos, isto
exige uma longa seqüência de
instruções e aperto de teclas, que
consomem tempo e paciência, pas-
sando por mensagens, músicas, in-
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disponibilidade do serviço até se
chegar a alguém que deveria atender.

É importante lembrar que o verbo
atender tem dois sentidos muito dis-
tintos. Um que significa estar dis-
ponível, dar atenção e ouvir. Outro
que é dar solução e resolver. E, como
os atendentes geralmente estão pouco
preparados para lidar fora do roteiro,
o mais provável é que prevaleça o
primeiro quando isso ocorrer.

Um exemplo revolucionário na
área industrial é o novo modelo
de inovação da Procter &
Gamble, relatado na Harvard
Business Review, edição em
português, de março de 2006.

Ao inesperado a resposta mais fácil é
um não. Esta atitude encerra no ato o
diálogo, a reflexão e o aprendizado.
O cliente neste caso é um mero cor-
relato ou uma imagem comple-
mentar do processo em curso, ou seja,
ele só interessa quando se comporta
dentro dos parâmetros definidos.
Aquilo que poderia ser uma fonte de
descoberta e aprendizado para a em-
presa pode se perder.

Serei um bom cliente quando, dis-
ciplinadamente, fizer o que o meu
mestre mandar. Em outras palavras,
são empresas que recorrem a pro-
cessos que infantilizam o cliente e
o reduzem a uma condição de es-
colar, em fase de alfabetização.
Agir passivamente, aceitar as regras
do jogo como um bom menino são
comportamentos esperados.

Perguntar por que não pode, ou por
que não poderia ser diferente, será,
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na prática, uma dupla inutilidade e um
desconforto para quem pergunta e para
quem responde. Alguns diálogos são
verdadeiras conversas de surdos. Você
pergunta ou propõe o que quiser e o
atendente sempre responde o que já
foi predefinido, independentemente da
relevância do tema exposto.

São modelos como este que carac-
terizam o descaso pela inovação.

EXEMPLOS
INOVADORES

Acreditar que a inovação é o cami-
nho para a diferenciação compe-
titiva da empresa implica uma fir-
me determinação na busca do
novo, em criar processos para ino-
var mais e melhor.

Uma empresa de serviços, reco-
nhecida pela qualidade de seu aten-
dimento e pela preferência de seus
clientes, desenvolveu um método
muito criativo e eficaz de promover
a inovação. Em cada unidade opera-
cional, os seus colaboradores são
estimulados a fazer o máximo pos-
sível para melhor atender aos seus
clientes, até mesmo quando suas
solicitações se colocarem muito
além do esperado.

Além disso, numa demonstração
de compromisso e disciplina,
semanalmente, dois colaboradores
são escolhidos para ficar na
recepção por onde passam os
clientes, unicamente para per-
guntar-lhes como sentiram a expe-
riência que tiveram, que idéias
teriam para melhorar e como sua
próxima visita poderia ser mais
agradável.

Simultaneamente, dois gerentes
vão trabalhar em funções opera-
cionais, para observar “in loco” as
reações dos clientes e dos colegas
daquela área de trabalho e avaliar
as condições do atendimento.

No final da semana, o diretor da uni-
dade reúne sua equipe gerencial para
debater as propostas trazidas pelos dois
colaboradores alocados na recepção
e pelos dois gerentes que trabalharam
na operação. Suas idéias são apre-
sentadas em três blocos. O primeiro,
para aquilo que pode ser feito de
imediato, seja uma melhoria ou uma
inovação que crie uma nova forma de
fazer e servir. O segundo, para aquilo
que poderá ser desenvolvido no futuro,
desde que mais bem estudado. E, o
terceiro, para aquilo que, embora
pareça inviável, precisa ser analisado
e refletido pelo grupo, pois pode ser
motivo de aprendizado.

Um exemplo revolucionário na área
industrial é o novo modelo de ino-
vação da Procter & Gamble, relatado
na Harvard Business Review, edição
em português, de março de 2006. A
empresa desenvolveu uma estratégia
denominada Conectar e Desenvolver,
baseada na gestão de redes globais,
incluindo, por exemplo, empre-
endedores tecnológicos, fornecedores
e empresas que fazem ponte com
universidades, laboratórios e centros
de pesquisa, entre outras fontes. Elas
permitem expandir sua capacidade
de inovar de maneira extraordinária.
Inúmeras novas idéias e soluções
podem ser consideradas, avaliadas e
desenvolvidas, gerando hoje mais de
35% das inovações do grupo.

Concluindo, no mundo empresarial,
é difícil imaginar a liderança de uma

empresa que não reconheça a im-
portância da inovação. Ela é o tema
da nossa era, do mundo competitivo,
um imperativo dos clientes e dos
investidores. Estar aberto para
aprender é o primeiro passo. Depende
da cultura empresarial e do seu
direcionamento para inovar. Depende
também de processos bem pensados
que promovam e organizem o esforço
coletivo para a inovação. Estes
processos precisam ser amigáveis,
simples e objetivos. Por exemplo,
quem der idéias e fizer propostas
precisa receber resposta, se elas forem
aceitas ou não. Merece saber o
porquê e contar com mecanismos de
valorização e reconhecimento, que
até podem abrir ao autor a possibi-
lidade de participar do seu desen-
volvimento e dos resultados gerados.

Quem souber aproveitar a força dos
talentos de todos os seus públicos
de interesse (stakeholders), criar re-
des abertas para se conectar com
as mais diferentes fontes de ino-
vação, sem dúvida vai levar uma
enorme vantagem competitiva.

A estratégia e a orquestração de
todas essas ações passam, neces-
sariamente, pelas pessoas. Portanto,
saber atrair, motivar, dialogar,
aprender, comunicar e reconhecer
são questões essenciais que inovam
e enriquecem as relações da em-
presa com a sociedade. ESPM


