
Inovação: exploran 
como   oportunidade

"Inovação é uma ferramenta específica dos empresários, por meio do qual

eles exploram a mudança como oportunidade para um negócio ou um
f

serviço diferente. E possível apresentá-la sob forma de disciplina, aprendê-la e

praticá-la" (Peter Drucker - 1985)



do as mudanças
de      melhorias
N

o mundo atual, o mercado, os produtos, as

tecnologias, as concorrências e as organizações estão

sujeitos a freqüentes mudanças e a exigências cada

vez maiores por serviços sofisticados e

personalizados. A inovação e a gestão convergem-se em fontes

essenciais para vantagens competitivas e sustentadas, ou seja, a

base para o crescimento econômico e o aumento da

produtividade. O desafio consiste em estimular a produção de

conhecimento novo e sua gestão, o desenvolvimento da

capacidade, a inovação, as capacidades tecnológicas da

organização e os serviços prestados aos clientes — não

desprezando os recursos físicos. Esta é a chave do sucesso para

grande parte das empresas, indústrias e países.

Na verdade, se a invenção tem sido uma constante ao longo

da história do homem, foi com a revolução industrial, no início

do século XVIII, que o fluxo de inovações tecnológicas se

tornou quase contínuo. A primeira fase do processo centrou-se

na utilização do vapor como forma de energia, na melhoria

substancial das técnicas agrícolas e nas indústrias têxtil e do

ferro. A segunda fase, em meados do século XIX, envolveu as

indústrias química e do aço, os meios de transporte fluviais e

marítimos e o trem. Já no início do século XX, ocorre uma

terceira fase, com a chegada da eletricidade, do motor de

explosão e dos automóveis. Hoje em dia, vive-se a quarta fase,

da eletrônica, do transporte aéreo, do átomo e do bit. Em

particular, o computador e a revolução do silício que podem ser

considerados por muitos como uma quinta fase, de importância

equivalente à da primeira: se o vapor libertou o homem do

trabalho pesado, o computador cria novas potencialidades ao

nível da mente, do cálculo, da lógica e do conhecimento, abrindo

caminho para um fluxo crescente de inovações.

Em linhas gerais, uma empresa inovadora realiza a renovação

de sua gama de produtos e serviços, cria novos métodos de

produção, de estoque e de distribuição e introduz alterações na

gestão, na organização e nas condições de trabalho, bem como

nas qualificações dos seus trabalhadores. Ela apresenta, deste

modo, um conjunto de características próprias, estruturadas em

duas áreas principais:

• competências estratégicas: visão a longo prazo; capacidade

para identificar ou mesmo antecipar as tendências do mercado;

vontade e capacidade de reunir, tratar e integrar a informação

tecnológica e econômica".

• competências organizativas: gosto e domínio do risco;

cooperação interna entre os diferentes departamentos funcionais, e

externa, com a investigação pública, os serviços de consultoria aos

clientes e os fornecedores; envolvimento do conjunto da empresa

no processo de mudança; e investimento em recursos humanos.

Para o professor da Fundação Dom Cabral, Luis Augusto Lobão

Mendes, muitas empresas não têm estratégia definida e confundem

metas operacionais de curto prazo com investimentos de longo prazo,

mas a maioria não sabe o que está realmente fazendo para garantir o

futuro."Para elas, estratégia significa mais sobreviver à concorrência do

que obter vantagem competitiva. É sabido que a prática da estratégia

de negócios deve começar com o cliente, pois sem atender às

necessidades dele, o negócio perde a razão. Um produto permanece

diferenciado só até a emergência do primeiro seguidor. Depois disso,

ele começa a se comportar como uma commodity e passa a conviver

com o acirramento da guerra de preços. Com o tempo, aliás, todos os

produtos seguem esse caminho", explica.

Mendes acredita que as organizações que não conseguirem

enxergar valor para o cliente, além da aplicação ou da

funcionalidade dos produtos/serviços que vendem, enfrentam um

futuro incerto, já que, hoje, a inovação de valor não está restrita

às características intrínsecas às soluções, mas aos resultados de

sua aplicação. "Outro fator determinante está relacionado à forma

como a fornecedora define seu modelo de negócio, com o intuito

de criar vantagens sobre os concorrentes. As organizações

dependem de seus clientes e, portanto, convém que entendam as

necessidades atuais e futuras desse público. A entrega de valor

busca criar mudanças nos atributos do produto/serviço oferecido,

inserindo conceitos de eficiência, resultado e economia, ao

mesmo tempo em que procura novas fontes de valor em

produtos substitutos, tendências e em outros setores de atuação.

Ou seja, representa deixar de seguir a concorrência e andar por



caminhos sem pegadas. Nesse novo contexto é bom não valorizar

demais o sucesso do passado. Muitas empresas mantêm um culto

ao que aconteceu, supervalorizando as políticas e atitudes que

conduziram ao antigo sucesso. No entanto, se, ao longo do tempo,

o ambiente e o comportamento competitivo não tivessem sofrido

mudanças, essas crenças poderiam até contribuir para a

estabilidade da empresa. Mas em um ambiente como o atual, o

comportamento de olhar para trás pode ser perigoso".

O professor acha que a criação de valor também pede uma

estratégia mais ampla, ou seja, não dá apenas para esperar que o

melhor aconteça."O jogo muda rapidamente e o conhecimento das

novas regras exige habilidade de executivos e empresários",

argumenta."Eles precisam olhar de fora para dentro da

organização, tratando a companhia como um portfólio de negócios

e não de produtos.Com base nisso,as empresas precisam ampliara

definição tradicional de negócio, ao criar uma proposta única de

valor. Em outras palavras, a camisaria passa a ser uma empresa que

cria emoção de vestir e de se sentir bem; a fábrica de cadeiras de

jardim se posiciona como criadora de ambientes refinados e belos;

a indústria de caixas de papelão vira uma fornecedora de serviços

de expedição e engenharia de embalagem, entre outros exemplos".

Luis Augusto diz que esta nova definição, por sinal, pode até

parecer arbitrária e um pouco pretensiosa, contudo, o importante

é liberar o pensamento criativo."Para tanto, nada melhor do que

mergulhar na experiência do cliente, a fim de identificar

necessidades e desejos. Aliás, o empresário não deve confiar

apenas em ouvir as respostas dos usuários, pois eles quase nunca

sabem de fato o que querem. O melhor caminho é articular a

insatisfação do público-alvo, fazendo com que as características

levantadas orientem a definição de um pacote de valor para o

mercado. Atualmente, todo mundo sabe que dar ao cliente aquilo

que ele quer é fundamental para o sucesso. Mas, se todo mundo

está fazendo isso, onde está a vantagem competitiva? A resposta

encontra-se em dar um passo além e ir mais fundo. Isso significa

conhecer os sistemas de negócio dos usuários tão bem, que pode

inclusive perceber as oportunidades antes mesmo que eles tomem

consciência. E quando a empresa atende seus clientes, ajudando-os

a descobrir potenciais ocultos em seus negócios, consegue

entregar valor e todo mundo é recompensado", observa.

Vanessa Sensato, do setor de comunicação da Agência de

Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Inova

Unicamp), afirma que a mola propulsora do desenvolvimento

tecnológico é a inovação tecnológica hoje exigida para o Brasil

competir globalmente. "Acredito que a inovação tecnológica é

a única saída para o Brasil sobreviver e se manter competitivo

em diversos mercados.Veja exemplos da indústria têxtil em

Americana. Se não investirmos em pesquisa científica e

inovação tecnológica dificilmente seremos capazes de

competir com empresas que hoje já incorporam técnicas de

nanotecnologia nos seus produtos. Existem diversos setores

onde o Brasil apresenta uma vantagem competitiva quando

comparados com outros países e esta vantagem somente será

mantida e aumentada com o uso da inovação tecnológica".

Para ela, uma das grandes dificuldades da inovação tecnológica

é o seu alto risco e por conseqüência o seu custo, sendo papel do

governo criar condições para que estes riscos sejam menores e é

papel da iniciativa privada correr estes riscos."No caso da

universidade, possui muitas propostas de geração de inovação

tecnológica que necessitam das empresas para serem

concretizadas. Um exemplo típico de se realizar esta aproximação

e parceria é através de projetos de pesquisa colaborativa e do

licenciamento de tecnologias em fase embrionária desenvolvidas

na universidade. É importante não confundir política de inovação

com política de qualidade. Eventualmente os dois temas podem

vir juntos, porém enquanto a busca pela qualidade está associada

a uma produção e prestação de serviços de qualidade, a política

de inovação procura desenvolver novos produtos e serviços, mais

competitivos, capazes de superar e avançar os já existentes".

A especialista em administração de recursos humanos, Maria Inês

Felippe, acredita que, atualmente, e por questões de sobrevivência, há

uma grande demanda e o interesse pelo tema criatividade e inovação,

pois segundo pesquisa realizada pela Pricewaterhouse Coopers, os

profissionais mais valorizados são os realizadores éticos e criativos.

"A criatividade favorece observar, enxergar o que todos estão vendo,

visualizando coisas diferentes. Muitos problemas que percebíamos

sem solução, com criatividade começamos a perceber novas saídas.

Outro aspecto interessante é que não basta somente criar, gerar

idéias, é preciso analisá-las e implementá-las.Também podemos

perceber a criatividade não somente como um instrumento de

soluções de problemas, mas também como alavancagem de negócios

e surgimento de novos serviços".

Ela identificou, durante os programas de criatividade que

realizou, que, na grande maioria, a importância de criar vem seguida

de uma necessidade, problemas, dificuldades e curiosidades ou a

busca de estratégias para manter-se competitivo. "Constantemente

somos chamados para trabalhos de treinamento em criatividade e

inovação e as empresas alegam ter programa de inovação, citando

como exemplo caixa de sugestões e percebemos que por trás

deste discurso há uma frustração, insatisfação, pois nem sempre

apresenta resultados, ou seja, os funcionários não apresentam idéias

realmente criativas e inovadoras que agreguem valor ao negócio.

Cabe ressaltar que somente este procedimento é insuficiente para

gerar resultados para a organização do ponto de vista de geração

de idéias, é preciso pensar em gestão de inovação e não atos

isolados.Veja que interessante, podemos observar a criatividade

como habilidade indispensável devendo ser cultivada tanto do

ponto de vista pessoal como organizacional, especialmente, neste

momento da história que é marcada fundamentalmente por

mudanças. Qual a nossa participação: devemos preparar

funcionários, gestores para essa realidade, capacitando-os e

potencializando-os no pensar criativo a acima fortalecendo uma

liderança criativa.Tais pessoas precisam estar comprometidas e

envolvidas com o negócio da organização, serem autônomas,

formar times de trabalho, ter visão do futuro, estar em contínuo



aperfeiçoamento e abertas para um novo pensar, novas idéias. A

atuação do consultor interno é fundamental neste contexto.

Segundo Maria Inês, os programas de Tecnologia &

Desenvolvimento (T&D) devem ser percebidos como um processo

global, devendo existir uma visão de totalidade nos vários níveis de

conhecimento tais como: expressão sensorial, intuitiva, afetiva,

racional e transcendental e acima de tudo focado em resultados, ou

seja, observar globalmente e agir localmente."O estabelecimento de

objetivos claros e precisos, é uma estratégia fundamental para que os

treinamentos possam ser vistos como investimentos e com retorno

garantido, aí sim podemos medir resultados. Este profissional deve

agir como fornecedor interno, desenvolvendo melhorias nos serviços

oferecidos, bem como os adequando às necessidades de seu cliente

interno, identificando necessidades e propondo soluções criativas ou

até mesmo contratando consultores externos. Portanto, conhecer a

empresa, seu negócio, objetivos, competências críticas e resultados

esperados são fundamentais para a contratação do consultor

adequado e será cada vez mais a sua prática habitual. A visão de RH

deverá estar voltada para o negócio da organização, para os

funcionários, assim como para o seu próprio comportamento,

portanto temos que ser criativos. A receita da competitividade

permanente está na capacidade de definir competências, estratégicas,

assim como uma organização voltada para o aprendizado e sua

aplicação, desenvolvendo ações que possibilitem a busca de outras

alternativas, saídas para antigos e novos problemas, desenvolvimento

do pensamento criativo e abertura para ações criativas".

Para a especialista, a área de recursos humanos, junto com os

gestores, tem uma grande parcela de responsabilidade que é

gerenciar e desenvolver a criatividade como fator de

competência, tendo claro a situação atual da organização,

identificar necessidades futuras, estabelecer planos de ação, e

corrigir os gaps."Surge assim, a necessidade de alterações em

padrões de valorização social e cultural, bem como das condições

de vida, pois somente dessa forma conseguiremos integrar as

expectativas dos empresários com as dos funcionários. A

requalificação dos funcionários para atender todas as

necessidades, aberturas às novas idéias, através de uma gestão

criativa, a quebra ou reformulação dos modelos mentais entre

outras necessidades é o grande desafio. Devemos entender a

competência criativa, como capacidade de agregar valor ao

negócio, através do patrimônio pessoal, estimulando tanto o

desenvolvimento pessoal, quanto o grupai e empresarial. A

objetividade é um traço criativo e abrange a capacidade de: gerar

idéias; resolver problemas; utilizar-se de coisas de forma não

rotineira; buscar respostas prontas e perspicazes; dar forma às

idéias novas; vencer obstáculos".

Empresas inovadoras
Um estudo intitulado Tecnologia, Exportações e Emprego, do

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostrou que,

freqüentemente apontadas como um das causas do desemprego,

as inovações tecnológicas são na verdade estímulo para a

abertura de vagas. Segundo o trabalho, o grupo de empresas que

mais inova no Brasil teve aumento de 29% no número de

contratações entre 2000 e 2004, enquanto a média da indústria

nacional ficou em !9%.Trata-se do conjunto de indústrias com

mais de 500 funcionários. São l .368 companhias, das quais 900

(ou 74%) realizaram alguma inovação entre 2001 e 2003.

A explicação para a disparidade pode estar no fato da

inovação tecnológica resultar em ganho de produtividade e por

isso abrir novas frentes de trabalho."É evidente que a tecnologia

poupa mão-de-obra, mas o que acontece é que as firmas

inovadoras estão crescendo mais", explica Fernanda De Negri,

pesquisadora do Ipea e uma das organizadoras do estudo.

Outra informação que chama a atenção é a diferença de

salário entre os funcionários de uma firma que inova e diferencia

seu produto em comparação a média geral da indústria. Os

trabalhadores desse grupo ganham 12,07% a mais que a média

geral."A inovação desloca a demanda de mão-de-obra em direção

a um trabalho mais qualificado", esclarece De Negri. Mas a

inovação ainda é um alto risco para a grande maioria das

indústrias. Na categoria de empresas com mais de 10

funcionários, ou seja, um conjunto de 84 mil empresas, somente

30% realizaram uma inovação tecnológica de 2001 à 2003.Taxa

baixa se comparada a de países da Europa, cuja porcentagem

pode variar entre 50% a 60%, dependendo do país.

Em um evento realizado na Unicamp, várias palestras

demonstraram que o desenvolvimento de novos produtos tem

crescido muito ao longo das últimas décadas, constituindo-se

atualmente no principal fator direcionador da competição em

muitas indústrias. Nas indústrias automobilística, de biotecnologia,

eletrônica industrial e de consumo, software e fármacos, 50% do

faturamento anual das empresas advêm de produtos lançados nos

últimos cinco anos. Entretanto, muitos projetos de P&D jamais

resultam em um produto comercial, e entre 33% e 60% dos novos

produtos que chegam ao mercado falham na geração de retorno

econômico. Muitas empresas são forçadas, por diversos motivos, a

desenvolverem regularmente novos produtos e serviços. Nesse

caso, seus produtos mais maduros e em declínio de vendas devem

ser substituídos por novos. Contudo, os riscos da inovação são

tão grandes quanto suas compensações, pois nem todo novo

produto torna-se um sucesso de vendas. No Brasil, já existem

muitas empresas com capacidade em inovar e que ganharam

projeção no mercado internacional por seus projetos de pesquisa

e desenvolvimento (P&D).

Nas apresentações das empresas, Reinaldo Maykot, gestor de

recursos de engenharia da Embraco, contou sobre o plano de

desenvolvimento tecnológico que a companhia fez para o período

2004-2014, resultado de uma parceria com o Instituto Fraunhofer

(Alemanha). O primeiro passo da empresa foi fazer uma análise

interna profunda da própria organização, englobando os mercados

em que está presente, portfólio de produtos e competências.

Também avaliou o ambiente externo, incluindo mercado, clientes,

competidores e regulamentações dos países. Com essas informações,



O caminho do trevo

Qualquer tipo de estratégia de transformação organizacional
tem mais chances de sucesso se há uma conjunção de fatores
que venha favorecer a integração e o desenvolvimento de uma
cultura organizacional. Um desses itens, que tem papel
fundamental durante as etapas de mudança, é o gerenciamento
das comunicações internas.

Em uma empresa organizada hierarquicamente, o chefe dá as
ordens e aos empregados cabe entender o seu significado e
executá-las. Já em uma organização descentralizada, o líder deve
passar mais tempo ocupando-se com a comunicação do que com
qualquer outra coisa, pois entende que o principal objetivo desse
processo é manter vivos os objetivos da empresa e fazer com que
todos trabalhem na mesma direção. Como a comunicação tem
como alvo inúmeras pessoas que tomam decisões de modo
descentralizado, ao líder cabe mais do que formular uma
mensagem: ele precisa certificar-se de que cada membro da
equipe entendeu e absorveu corretamente o que foi transmitido.

Nessa abordagem, o modo como a organização conduz sua
política e seu processo de gestão de pessoas é, em última
análise, o principal elemento que pode contribuir para o sucesso
da implantação de sua estratégia de mudança. A clareza e a
plenitude com que ocorre o diálogo com a própria organização,
a transparência com que se estabelecem as regras do jogo
interno e externo, a sinceridade com que são colocados os
próprios objetivos da mudança e aquilo que se espera das
pessoas são outros aspectos sempre bastante valorizados por
aqueles que sentem sobre si mesmos a responsabilidade de
fazer com que os resultados da mudança aconteçam.

Assim como tende a ser igualmente importante o nível de
coerência que as pessoas percebem entre as políticas e as
práticas de RH e o discurso estratégico que a empresa procura
promover. Não há sentido em se falar em um trabalho conjunto
de integração de esforços, quando se sente que falta
valorização daqueles que compõem o principal elemento dessa
integração: as pessoas.

Para que se sintam integradas, elas precisam encontrar
dentro dos objetivos da mudança a valorização de suas
competências, o crescimento de suas oportunidades pessoais e
profissionais, o apoio da empresa em seu desenvolvimento e o
feedback necessário para que elas possam gerenciar o seu
próprio desempenho. Compreenda-se, aqui, também, um
tratamento homogêneo em termos de atenção, valorização e
respeito dedicado pela empresa aos seus colaboradores,
independentemente de seu tempo ou tipo de contrato, idade,
formação, área, função ou qualquer outro aspecto que possa
representar um sentimento discriminatório.

Os novos modelos de terceirização vêm não apenas
abolindo a hierarquia funcional como também propiciando a
convivência cada vez mais próxima de profissionais com
diferentes vínculos empregatícios. Os líderes de processo
passam a conviver com colaboradores de diferentes empresas,
e não mais dispõem de autoridade, autonomia nem de
ferramentas homogêneas de gestão. Eles têm de fazer o time
funcionar; têm de conviver com diferentes sindicatos e datas-

base sem conhecer os mecanismos de negociação entre as
partes; têm de obter o comprometimento do grupo com o seu
resultado sem poder interferir nas políticas das empresas
empregadores; e têm de remunerar de forma diferenciada, entre
outras variáveis.

A transição de um sistema hierárquico para esses novos
modelos requer uma nova abordagem do papel do gerente e do
pessoal de RH, assim como uma maior compreensão de seus
novos enfrentamentos e desafios. É necessário que os líderes
de processo das empresas contratantes sintam-se co-
responsáveis pela gestão de terceiros, já que o desempenho
daqueles afeta seus próprios resultados.

A remoção de fronteiras, que permitiria o estabelecimento
de normas comuns e a definição de responsabilidades mútuas e
compartilhadas, ainda é um desafio que requer novos modelos
de liderança e o estabelecimento de ferramentas adequadas na
gestão de pessoas. O papel do profissional de RH é
fundamental no apoio a esses novos líderes para a construção
das habilidades críticas necessárias a essa nova realidade.
Habilidades que exigem o reconhecimento da necessidade de
novo modelo mental, uma vez que o modelo que sustentou os
gerentes bem-sucedidos não mais dá conta de um cenário em
que normas e diretrizes devem ser redesenhadas, que a
responsabilidade pelas pessoas transcende os vínculos
hierárquicos e que não haverá alguém da hierarquia superior a
determinar a melhor forma de fazer as coisas acontecerem.

A segunda folha representa os demais funcionários da
empresa, incluindo aqui os temporários e de expediente parcial
que não são portadores do mesmo nível de conhecimento e que
não recebem o mesmo padrão de remuneração e benefícios do
grupo anterior. É importante ressaltar, porém, que não se pode
negligenciar a atenção, a preparação e a valorização desse
contingente de pessoal já que sem seu comprometimento a
empresa não conseguirá operar com a produtividade desejada.

A literatura organizacional já apresenta para essa arquitetura
organizacional a simbologia da administração em trevo, na qual
os líderes devem gerenciar três grupos distintos de pessoas. A
primeira folha desse trevo representa o núcleo de profissionais,
técnicos, trabalhadores do conhecimento e gerentes essenciais,
portadores do conhecimento que distingue a organização das
outras. Essas pessoas devem obter salários compatíveis, os
benefícios adicionais e os incentivos que a empresa puder
oferecer a fim de mantê-las em seu quadro. Em contrapartida,
espera-se carga horária de trabalho ditada pela necessidade e
não pelo contrato coletivo, busca de realização por meio do
trabalho, carreira e reconhecimento público.

A terceira folha representa os consultores e demais
fornecedores de serviços contratados para trabalhar em
projetos específicos ou para realizar um trabalho que a empresa
não queira ou não possa executar internamente. De modo geral,
são prestadores de serviços pagos pelos resultados.

Em ambientes dinâmicos e de forte competição, as
empresas se vêem obrigadas a estar, constantemente, em
busca de inovações tecnológicas que possibilitem a obtenção

foi possível ter um mapa com avaliação das tecnologias internas e

externas que deveriam fazer parte da estratégia para a área de P&D.

A empresa fez uma prospecção de cenários, o que incluiu

entrevistas presenciais com mais de 80 entidades, entre governos,

agências reguladoras, universidades e centros de pesquisa em

todo o mundo. A Embraco listou, então, 26 grandes áreas

tecnológicas de seu interesse."Identificamos experts nessas áreas

e os entrevistamos, buscando identificar as oportunidades e

riscos", contou Maykot. A Embraco acompanha ainda o

desenvolvimento de outras áreas como a médica, de ar-

condicionado, automóveis, aplicações comerciais, transporte,

telecomunicações e computadores. O objetivo é encontrar nichos

de aplicação em áreas nas quais ela não atua hoje.

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) é conservadora e não

atua em uma área high tech, conforme definiu Vânia Andrade,

coordenadora de análises técnicas da diretoria de serviços técnicos.

"A maior parte das inovações que fazemos é incrementánfcTe

melhoria operacional, voltada para o curto prazo.Temos uma carteira

de 301 projetos de desenvolvimento tecnológico, com investimento

estimado em 23 milhões de dólares, o que é compatível com os

investimentos das concorrentes em P&D". A empresa tinha um

Plano Diretor de Tecnologia, metodologia feita em parceria com a



de vantagens competitivas que, em função da velocidade das
mudanças, tornam-se cada vez mais temporárias. Nessa busca,
algumas organizações optam por comprar no mercado as
tecnologias mais convencionais, já que se pode confiar que a
concorrência entre vários fornecedores qualificados irá oferecer
o que elas necessitam a preço e quantidade competitivos.
Quando se trata de tecnologias mais avançadas, porém, a
empresa normalmente opta por seu desenvolvimento interno ou,
ainda, pela formação de alianças estratégicas.

No centro da questão entre fazer ou comprar, está a escolha
das competências e capacidades a serem mantidas e
desenvolvidas dentro da empresa e daquelas que podem ou
devem ser terceirizadas. Cada vez que uma empresa toma uma
decisão referente à terceirização de alguma parte de seu
produto ou serviço, ela está lidando com o potencial dessa
capacidade tornar-se uma competência valiosa que não estará
totalmente sob seu controle.

A administração vista como um trevo de quatro folhas,
chamado o trevo da sorte, considera a importância dos
especialistas de terceiros na gestão do conhecimento da
organização. Nessa nova configuração, a folha do trevo
dedicada aos prestadores de serviço apresentada na figura
anterior é dividida em duas. Uma delas representa os
prestadores de serviços especializados, detentores de
conhecimento e que podem vir a ser tão importantes para a
geração de conhecimento para a organização quanto seus
próprios funcionários e que, por isso mesmo, devem ser
merecedores de atenção especial.

A outra folha vem representar os demais prestadores de
serviço que, à semelhança dos funcionários internos menos
especializados, não podem nem devem ser menosprezados. Esses
novos modelos de organizações sem fronteiras têm provocado
uma maior quantidade de conexões entre as empresas ao longo da
cadeia produtiva que implicam em outros tipos de relacionamento
entre pessoas, grupos de pessoas e entre clientes e fornecedores.
Nesses modelos, cabe questionar quais os talentos são internos e
quais são externos a uma organização.

Em uma arquitetura organizacional na qual profissionais de
clientes e de fornecedores de serviço atuam em conjunto e de
forma flexível na direção de objetivos comuns, novas
responsabilidades devem recair sobre os profissionais de RH
que passarão a ter sob seu campo de atuação não apenas os
antigos funcionários de "carteira assinada", mas também
diversos outros profissionais ligados por diferentes vínculos
contratuais. Criar e manter um clima de confiança e
comprometimento entre esses diversos atores, respeitando suas
diferenças e alavancando suas potencialidades no apoio aos
líderes e gestores das empresas, talvez venha a ser um dos
grandes desafios do profissional de RH nesse universo
organizacional cada vez mais complexo.

Carlos Eduardo Fernandes Corrêa é sócio-diretor da BTS -
Brasil Tecnologia e Serviços e professor convidado na UFRJ e
PUC-Rio - carlos.correa@btsbrasil.com.br

Universidade de São Paulo (USP), abandonada em 1994 e retomada

no ano passado. A inovação dentro da CVR.D é tratada de modo

transversal. O acompanhamento é feito pelo Comitê de Tecnologia,

virtual e composto por representantes das oito diretorias. Cada

departamento faz seu plano diretor de tecnologia e tem um gerente

designado para o mesmo."Como há projetos parecidos entre as

diversas diretorias, conseguimos com essa metodologia uma sinergia,

evitando duplicação de esforços e determinando as tecnologias

essenciais para a empresa", explicou. Dessa forma, a empresa

organiza sua carteira de projetos, faz a adequação em tempo real,

quando necessário, descobre os pontos fortes e consegue uma

análise de riscos confiáveis, para poder assim tomar a decisão de

investir nos projetos. A empresa está caminhando para formalizar

essa estrutura virtual de gestão de P&D.

A Braskem falou sobre o Programa de Inovação da empresa.

As análises técnicas e de viabilidade de mercado são etapas iniciais

para as quais a companhia dedica muito esforço, procurando

minimizar os riscos envolvidos no processo de inovação.

Alexandre Elias, gerente de inovação da Braskem, explicou que um

ponto chave na gestão é envolver desde o início dos trabalhos de

P&D outros setores da empresa, como marketing e comercial, de

modo a alinhar o trabalho em inovação com toda a atuação da

empresa, acelerando o lançamento dos produtos, reduzindo riscos

e compartilhando recursos."Um outro fator forte de redução de

risco é a participação dos clientes desde o início do processo",

comentou. A empresa está trabalhando com o conceito de

plataformas de inovação, envolvendo parcerias com clientes,

fornecedores, universidades e institutos de pesquisa. Um exemplo

recente foi o projeto de substituição de resinas usadas em copos

plásticos descartáveis. "Atuamos junto ao fabricante de

equipamentos, junto ao produtor de copinhos. Esse tipo de projeto

é mais difícil de copiar", afirmou Elias. O produtor das maquinarias

que fazem os copos trabalhou para adequar suas máquinas a

trabalhar com as novas resinas."Em troca, junto com a Braskem, ele

passou a vender essa tecnologia para outros fabricantes",

completou. A cópia é mais difícil porque os interessados em fazê-la

teriam de mobilizar vários atores da cadeia.

Martin Izarra, diretor geral da Brapenta, resumiu sua

estratégia de redução de riscos ao gerenciar a inovação:

"dominamos a fundo o processo industrial, adotamos a

multidisciplinaridade, desenvolvemos a capacidade técnica interna,

temos conhecimento dos mercados e tendências, buscamos

parcerias", enumerou. Os estudos de viabilidade técnica e plano

de negócio são a base do processo de inovação. "O capital tem de

aprovar. O foco é o que vou ganhar com isso e é justamente essa

resposta que diminui o risco", completou.

A Oxiteno adota um sistema parecido com o da CVRD na

gestão da inovação, sem uma diretoria específica para isso. A

empresa conta com um Conselho Científico e Tecnológico

formado por professores universitários, pesquisadores e

funcionários da empresa já aposentados, experts em tensoativos

(substâncias que atuam na tensão superficial dos líquidos), um dos

grandes negócios da companhia."Eles aportam conhecimento,

novas tendências e oportunidades para a Oxiteno", afirmou. A

seleção dos projetos é feita a partir da observação do mercado,

priorizando-se as estratégias da empresa. Segundo ele, 54% da

produção atual da empresa provêm dessas atividades, para a qual

a companhia dedica 2% de seu faturamento.

NaVallée, empresa baseada em biotecnologia para produção de

medicamentos de uso veterinário, a base da inovação é aumentar o

valor econômico dos produtos e sustentar esse processo no longo

prazo, ampliando a agregação de valor. Conforme explicou Américo

Craveiro, diretor de gestão tecnológica, a empresa adota como



Cristina Blanco Padovani e Márcio Abraham

Sem dúvida, inovação tem sido um conceito cada vez mais
difundido e discutido nos meios empresariais. Boa parcela das
organizações já captou a importância de inovar para garantir
maior competitividade. O grande elemento motivador dessa
necessidade é a extrema velocidade com que as mudanças
estão ocorrendo no mundo atual.

Novas tecnologias de produtos, processos e serviços
surgem todos os dias; redes de comunicação e de
relacionamento reduzem drasticamente as distâncias antes
existentes; acesso à informação praticamente imediato e com
mínimo custo. Isso sem considerar o impactante movimento das
empresas concorrentes que, de um dia para o outro, podem
transformar um produto vaca leiteira em obsoleto, ameaçando
definitivamente a solidez de um negócio.

Inovação é um exemplo de derivação parassintética, em que
prefixo e sufixo são adicionados a uma palavra primitiva, no
caso, a palavra novo. A definição do que é um produto, serviço
ou processo novo é que pode gerar algumas discussões. Alguns
profissionais defendem o uso da inovação somente para
mudanças radicais; outros consideram pertinente a extensão do
uso para mudanças incrementais. Entendemos que, apesar dos
focos, abordagens e resultados serem distintos em cada caso, o
conceito de inovação pode ser aplicado aos dois casos.

A inovação pode apresentar dois tipos distintos de impacto,
sendo o primeiro no cliente externo e o segundo na própria
organização. Essa caracterização pode ser claramente
visualizada na tabela 1, onde são apresentados exemplos para
cada situação.

Inovação pode ser entendida como um processo. Para que
uma empresa possa tratar de inovação como estratégia
empresarial, a alta direção deve entender a sua relevância e
estar altamente comprometida, para que possa proporcionar os
ganhos desejados. Pelas mudanças e incertezas associadas a
esse processo, sempre há riscos envolvidos, e a empresa
precisa estar disposta a assumi-los.

A inovação apenas acontece a partir de um ambiente
criativo e que atrai competências. É imprescindível que as
pessoas tenham liberdade para criar; logo, a crítica deve ser

canais de seleção de projetos um banco de idéias; levantamento das

oportunidades e ameaças; workshops por linha de produtos;

demanda de clientes e fornecedores."As idéias passam sempre

pelo filtro que é a administração estratégica da empresa", disse. A

Vallée também busca fazer mais as atividades de desenvolvimento,

deixando a pesquisa para ser realizada com parceiros, como

universidades e institutos de pesquisa.

Uma empresa que trabalha de maneira semelhante à Braskem

em relação a plataformas de inovação é a Multibrás daAmazônia.

Mario Eduardo Barra, gerente de gestão de mercado, detalhou um

projeto da empresa, feito em parceria com a Braskem, para

exemplificar a gestão dos processos de inovação. A Multibrás

substituiu 12 peças metálicas por dois itens de plástico em uma

linha de ar-condicionado da marca Brastemp. A Braskem ajudou no

desenvolvimento de uma resina que resistisse a até 30 graus

Celsius negativos, mais de 80 quilos de pressão e a raios

ultravioleta. A resina obtida foi certificada para exportação. Como

resultado, mais de 350 mil produtos já foram vendidos apenas para

o mercado norte-americano, gerando 30 milhões de dólares em

receita. Em 2004, a Multibrás já tinha exportado l milhão de

aparelhos."Esse é um exemplo bem sucedido de sinergia da cadeira

produtiva pela adoção de inovações. Precisamos inovar na

formulação da resina, na concepção e conceito do produto",

minimizada e o processo de criação de idéias, valorizado. É
importante que a organização tolere riscos e fracassos, criando
fundos específicos para financiar novos projetos, de forma que
os reveses não sejam considerados perdas, mas aprendizado.
Dessa forma, deve haver o estímulo aos colaboradores
empreendedores, havendo reconhecimento da inovação
alcançada por meio da partilha dos ganhos obtidos.

Além disso, a empresa deve criar indicadores que possam
evidenciar o impacto da inovação nos objetivos estratégicos. É
preciso cuidado para isolar os ganhos referentes apenas à
inovação. De qualquer maneira, se a organização optar por um
ou mais indicadores desse tipo, é importante que o seu
monitoramento seja feito freqüentemente, com visão de médio
ou longo prazo.

Outro ponto muito importante para a inovação é entender
qual é e como está o conhecimento da organização, como ele é
gerado, disseminado e compartilhado. Na gestão do
conhecimento, é preciso que haja um objetivo maior tanto para a
organização como para seus colaboradores. Cada organização
pode escolher a forma de medir o conhecimento, mas antes
disso é importante determinar para quê serve esse conhecimento
e o que ele pode gerar de resultado para a organização.

Há vários casos de empresas que são referência em
inovação. Google, Procter & Gamble e Walt Disney são
exemplos de empresas que criaram recentemente diferenciais
estratégicos por meio de inovação, porém, essa iniciativa não se
restringe a grandes organizações. Na verdade, todas as
empresas, independente de seu porte, devem inovar. Um dos
casos mais difundidos é o das pequenas empresas start-up,
cujo princípio de criação é fundamentado em algum tipo de
inovação. Uma das opções dessas organizações é associar-se a
uma empresa incubadora, que pode prover grande auxílio e
recursos durante a sua criação.

Cristina Blanco Padovani é gerente de Inovação da Setec
Consulting Group - cpadovani@setecnet.com.br; e Márcio
Abraham é diretor-presidente da Setec Consulting Group -
mabraham@setecnet. com. br

acrescentou. Barra explicou que foi necessário inovar também na

logística, porque os custos dessa etapa muitas vezes anulam a

isenção fiscal dada às empresas da Zona Franca de Manaus.

A pequena empresa Bionnovation apresentou a inovação que

levou à sua criação. Fruto de pesquisas feitas no ambiente

acadêmico, a companhia desenvolveu um implante odontológico em

que a superfície era rugosa, ao contrário do que se fazia na época,

em que a superfície era lisa. A pesquisa mostrou que a alternativa

rugosa era mais favorável ao crescimento celular em torno da base

do implante, o que permite a melhor e mais rápida fixação do

implante no osso. A empresa tem uma carteira de 12 produtos,

oito deles a ser lançados em 2005. A companhia está lançando um

implante feito com produto cerâmico, superando o uso do metal

que vai sobre o implante. A questão é estética: quanto mais

próximo da cor dos dentes original, mais natural os implantes

parecerão. Para chegar a esse material, a Universidade Federal de

São Carlos (UFSCar), com forte tradição na pesquisa de materiais,

foi acionada como parceira."Estamos entrando em pesquisa para

recuperar tecidos perdidos por situações oncológicas, traumas ou

acidentes", revelou Águedo Aragones, diretor geral da empresa, que

está ainda estruturando a gestão das atividades de P&D&I.

A Tigre é uma grande empresa com 65 anos, mas apenas há dois

anos começou a fazer P&D&I de maneira mais estruturada. A



inovação foi necessária quando a empresa resolveu estabelecer

como estratégia se tornar uma marca mundial em solução para

construção civil, o que envolve mais do que a simples fabricação de

tubos e conexões. Além de buscar padrões de qualidade para se

firmar como marca no mercado externo, a empresa enfrenta o

desafio de criar soluções em nichos nos quais não atuava, como

chuveiros e tanques de lavar roupa, e de oferecer um bom design

para produtos que antes ficavam "escondidos nas paredes", explicou

Fernando Leite de Andrade, gerente de P&D."Nosso foco é a obra.

Além de encomendar pesquisas, é importante conversarmos com os

pedreiros, mestres de obra, encanador, eletricista, engenheiro. Para

isso, temos a figura do gerente de oportunidade, a pessoa que vai

mergulhar nesse aquário e nadar junto com o peixe", contou. A

companhia tem um Conselho de C&T e investe 0,6% de seu

faturamento apenas nos 77 funcionários dedicados exclusivamente a

P&D&I. Em 2004, a Tigre registrou 19 patentes.

Por fim, Moacyr Rogério Sens, diretor superintendente da Weg,

deu dicas para os empresários sobre como tratar a inovação,

baseado nos erros e acertos da empresa. A exemplo de outras

companhias bem-sucedidas, suas parcerias são amplas, envolvendo

clientes e fornecedores. Para projetos de médio e longo prazos e

capacitação de recursos humanos, a empresa busca as

universidades e centros de pesquisa nacionais e estrangeiros.

Quando se trata de pesquisa aplicada, o desenvolvimento do

produto é feito na empresa. Na aquisição de tecnologia, a Weg não

compra pacotes fechados, adquire a tecnologia do produto e do

processo e faz treinamento na fonte. O empresário recomenda o

uso parcimonioso da pesquisa de mercado, instrumento de

planejamento utilizado pelas empresas na avaliação dos riscos."Não

fazemos isso para qualquer produto, porque é caro e demora. O

melhor é o uso de protótipos virtuais, que economizam tempo e

dinheiro, e de consultorias externas".

Sites interessantes
http://www.inova.unicamp.br/site/06/paginas/

visuaiiza_conteudo.php?conteudo= l

Tem objetivo é estabelecer uma rede de relacionamentos da

Unicamp com a sociedade para incrementar as atividades de

pesquisa, ensino e avanço do conhecimento.

http://www.voicesforinnovation.org/default.aspx

Trata-se de um portal na Internet idealizado pela Microsoft

para que pessoas de todo o mundo possam compartilhar idéias e

experiências. Espírito empreendedor, produtividade empresarial,

crescimento econômico e concorrência são expressões familiares

no cotidiano dos envolvidos com a prática da inovação

tecnológica. Promover um ambiente propício à criação de uma

comunidade global que discuta esses temas é justamente o

objetivo da iniciativaVoices for Innovation.
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