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Inovar é uma arte para as pessoas que enxergam uma oportunidade onde outros não estão 
vendo nada. Ou pior, só estão vendo problemas, que todos querem evitar.  
 
Uma empresa líder no seu segmento tem por obrigação inovar constantemente, pois conhece o 
mercado melhor do que as outras empresas e tem capacidade de investir em novos produtos e 
serviços, além do mais importante: clientes fiéis para testar estas novidades. Isso lhe dará um 
crescimento sustentado, com base em um relacionamento de confiança.  
 
O lucro de hoje pode não ser o lucro de amanhã. O mercado muda, a tecnologia se transforma 
e os clientes se vão. É preciso coragem para mudar e, se preciso for, fazer tudo diferente. 
Avaliar freqüentemente se há interesse ou necessidade por parte dos clientes de consumir 
novos produtos ou serviços ligados ao negócio, sem nunca perder o foco.  
 
O passo seguinte é natural, criar esses produtos para o cliente, antes que um concorrente 
aproveite a brecha para entrar no seu espaço e encantar o seu cliente.  
 
O empreendedor deve se antecipar ao consumidor e sempre surpreendê-lo com novidades, 
para não só para poder manter como ampliar o seu mercado.  
 
Nos próximos anos, veremos uma tempestade de sistemas e investimentos no marketing de 
relacionamento, utilizando os novos recursos tecnológicos para surpreender seus clientes. As 
pessoas estão cada vez mais acostumadas à tecnologia.  
 
Antigas tarefas que vinham sendo executadas por pessoas estão sendo integralmente ou 
parcialmente substituídas por máquinas ou programas. Para isso basta ir até a padaria, ao 
banco, ao cinema, etc. Com tanta tecnologia não é difícil descobrir uma nova aplicação, uma 
nova facilidade que irá deixar o seu cliente encantado. Todos já sabemos que o grande 
segredo das inovações é encantar os clientes. Um cliente encantado se torna fiel à marca e 
provavelmente irá comprar novamente.  
 
As empresas precisam acordar e colocar pessoas que tenham visão estratégica e conhecimento 
de tecnologia dentro das áreas de negócio. As áreas de TI (Tecnologia da Informação) deverão 
sofrer grandes mudanças e passar a apresentar soluções de maneira pró-ativa, de forma que 
haja um impacto positivo nos resultados da companhia. O crescimento de qualquer empresa é 
proporcional ao de seus talentos e, cada vez mais, da sua capacidade de inovar.  
 
O que é muito difundido no Brasil e praticado com intensidade é o relacionamento com 
"Suspects e Prospects", ou seja, clientes possíveis ou em perspectiva. Carinho antes é 
interessante, mas carinho depois é relacionamento. As inovações soam como um carinho para 
os clientes. Mostra que a empresa continua pensando neles e que está querendo conquistá-los 
todos os dias. E, assim, teremos o cliente por um longo tempo, ou pelo menos enquanto a 
"arte da inovação" estiver sendo praticada.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 fev. 2007. Opinião, p. A3. 
 


