
A origem das boas idéias 
 
As inovações dependem hoje mais de funcionários motivados do que de laboratórios 
corporativos. 
   
Foi-se o tempo em que novas idéias de produtos e serviços nasciam apenas em laboratórios 
corporativos ou emergiam nas chamadas pesquisas de foco.  
 
Os funcionários, não importa sua especialidade, tornaram-se a principal fonte de inovação. É o 
que afirmaram 750 presidentes de empresas mundo afora ouvidos num levantamento 
conduzido pela consultoria da IBM.  
 
Em seguida, emergem parceiros de negócios, clientes, consultores, concorrentes e associações 
empresariais. Os tradicionais departamentos de pesquisa e desenvolvimento ocupam um 
remoto sétimo lugar entre as fontes de inovação, de acordo com a maioria dos líderes 
entrevistados.  
 
Outro recente levantamento, conduzido pelo Gallup, ajuda a esclarecer a qual tipo de 
funcionário os líderes das corporações se referem.  
 
O instituto de pesquisa entrevistou mil trabalhadores americanos e constatou que cerca de um 
terço deles, classificados como “engajados”, com forte conexão com suas companhias, 
exercem um papel decisivo na produção de inovações. Mas, atenção: o pessoal “ativamente 
desengajado” (15%), que faz questão de mostrar que está infeliz no trabalho, esforça-se para 
solapar o entusiasmo de seus colegas.  
 
Entre essas duas pontas está a maior parte dos entrevistados (56%), gente que cumpre suas 
tarefas sem paixão ou energia. 
 
Sessenta de cada 100 engajados afirmam que, nos seus atuais empregos, conseguem 
apresentar as suas idéias mais criativas – um índice que cai para 3% na turma do contra. A 
maioria deles diz também apoiar a criatividade dos seus colegas.  
 
O levantamento revela ainda a importância de um ambiente amigável na produção de 
inovações. Oitenta de cada 100 funcionários engajados afirmam compartilhar suas novas 
idéias com algum companheiro de trabalho. A baixa produtividade dos funcionários do contra 
tem um custo elevadíssimo para a economia americana. De acordo com os cálculos do Gallup, 
são cerca de US$ 328 bilhões a cada ano. 
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