


O que cabe ao RH numa cultura de inovação, segundo
a professora Ingrid Stoeckicht:

• promover seminários de sensi-
bilização e cursos em gestão da
inovação e do conhecimento, não
somente para as lideranças, mas
para todos os funcionários
• criar novas formas de reconhe-
cimento (não necessariamente
financeiras, para incentivar os co-
laboradores a contribuir com seu
potencial criativo)
• desenvolver modelos de tra-
balho para incentivar a troca de
conhecimento e experiência entre
colaboradores diretos e indiretos
e demais stakeholders

• auxiliar os gestores a identificar
quais as competências organiza-
cionais e profissionais necessárias
para a inovação, específicas ao
negócio da empresa, e oferecer
programas de capacitação que
desenvolvam essas competências
• identificar, mapear e acompa-
nhar quais são os conhecimentos
críticos e as competências essen-
ciais necessárias ao sucesso de seu
negócio no futuro para que possa
atrair, selecionar, desenvolver e
reter pessoas condizentes com
essas habilidades
• recrutar e selecionar pessoas
avaliando o comportamento inova-
dor e empreendedor, a capacidade
de se arriscar e experimentar



prática. "Uma empresa inovadora
deve contar não somente com uma
estratégia, estrutura, sistemas ope-
racionais e cultura voltados para a
inovação, mas, fundamentalmente,
com um estilo de liderança que apoie
a inovação", conta Ingrid.

Quem também destaca o papel da
liderança é o professor e pesquisador
da Fundação Dom Cabral (FDC) nas
áreas de gestão do conhecimento,
gestão da inovação e gestão estra-
tégica da informação Rivadávia
Alvarenga. Antes, porém, de ressal-
tar o trabalho dos líderes, ele cita o
conceito de ba, introduzido há pouco
mais de 10 anos no mundo da gestão
do conhecimento por Ikujiro Nonaka
e Noburo Nonno. Trata-se, numa
visão resumida, do espaço apropria-
do ou mais adequado de criação e
compartilhamento de conhecimento,
graças a uma rede de interação ou de
relacionamentos. "É esse ambiente
o mais desejado pelo trabalhador do
conhecimento - essa pessoa que não
abre mão de autonomia, que possui

independência intelectual, e é mais
crítico", conta o professor.

E o papel dos principais líderes na
criação desse espaço, desse ambien-
te, é fundamental. Na verdade, todo
processo de formação de uma cultura
de inovação deve ter um sponsor de
peso - o que ajuda a evitar um fato
que Alvarenga diz acontecer com
freqüência: a matança da inovação
por muitos gestores no dia-a-dia.
"Oferecer um espaço para a inovação
não é um processo fácil ou rápido,
mas vale a pena", acrescenta Alva-
renga. E que exige uma mudança
cultural na empresa e em cada um
dos colaboradores.

E agora vem outra questão: e
como mudar a cabeça das pessoas?
Em primeiro lugar, é preciso saber
que elas são diferentes. Algumas
são mais estimuladoras e outras
são mais reativas ou tendem a
seguir outras. Mas em meio a essa
diversidade, é preciso encontrar ao
menos quatro tipos numa organi-
zação, como descreve o consultor
da Boog & Associados, Gustavo
Boog: o rei; o guerreiro; o mago;
e o amante.

O primeiro é o visionário, aque-
le que estimula essa abertura ao
novo - solta a idéia, mas não a
executa. Já o segundo, o guerreiro,
é o grande aliado dos reis e tira a
mudança do papel. Os magos se-
riam os grandes organizadores que
estruturam esse processo para que
ele se torne contínuo. Finalmente,

mas não menos importante, vêm
amantes, que possuem um foco
mais humano, atuando sobre-

tudo nos campos da motiva-
ção e capacitação, fatores

Boog, da Boog &
Associados: processo
exige RH num papel cada
vez mais estratégico

que também sustentarão o processo
de mudança - ou de inovação.

Para Boog, todos esses atores, ou
gestores, devem receber o suporte
de RH no processo de construção
de uma cultura de inovação. A área
de gestão de pessoas necessita, as-
sim, ser um dos condutores desse
processo - se estiver alinhado à
estratégia, diga-se. "Ela tem o de-
ver de olhar para a frente e ajudar
a levar a empresa para o futuro",
acrescenta Boog. "No entanto, ve-
mos um RH mais a reboque nesse
processo, com um papel mais buro-
crático", lamenta o consultor.

Erro, logo existo
Quando se fala em cultura, não

se pode esquecer de tratar de um
sistema de valores que a sustentam.
E quais são esses valores, quando se
fala em inovação? Eles estão ligados
a aspectos sobre como saber assumir
riscos. "Fazem parte do sustentáculo
da inovação", reforça Jean Pierre
Marras, consultor, professor e autor,
entre outros, do livro Gestão de



Pessoas em Empresas Inovadoras
(Editora Futura). É um grande de-
safio ter um valor como esse num
mundo em que o erro é visto, ainda,
com um olhar um tanto torto." Se co-
meto um erro, posso ser execrado em
praça pública e ainda perco parte do
bônus", brinca, mas de forma séria, o
professor. "Isso tem de ser mudado,
caso contrário serão inibidas a ino-
vação e a criatividade."

Ou seja, o gestor deve ter um pa-
pel motivador grande. Mas como fa-
zer isso da melhor maneira possível?
Numa abordagem psicológica, Luiz
Fernando Garcia, consultor e diretor
da Render Capacitação, explica que
uma ação humana se dá, de acordo
com uma análise comportamental,
em função da pressão de estímulos
do meio em que o indivíduo vive.
Assim, um estímulo primeiro, ou
antecedente, provoca uma resposta
que é reforçada por outro estímulo
— que pode ser positivo ou negati-
vo. Para ilustrar: imagine que uma
criança coloque algum objeto no
lugar certo e vê seu pai sorrir por
isso. Essa manifestação de alegria
paterna é o reforço positivo para
que a criança repita o gesto. Agora,
imagine que ela vai colocar o objeto
em local inapropriado e o pai faz
uma careta ameaçadora. Trata-se
de um estímulo negativo para se
obter a resposta (ação) anterior da
criança. Isso acontece nas empresas:
ou se trabalha para ganhar um bônus
(estímulo positivo), por exemplo,
ou para não perdê-lo (estímulo ne-
gativo). E quando se fala em cultura
de inovação, Garcia diz que o RH
precisa criar um sistema de reforço
positivo na empresa. Nesse aspecto,
ele acredita que o RH deva reforçar
a presença de uma política de reco-
nhecimento eficaz.

"As pessoas, no fundo, querem
se sentir valorizadas, querem ser

bem tratadas - e não exploradas",
reforça Marras. Assim, uma forma
de reconhecer uma participação num
processo de inovação é dar ou criar
oportunidade de crescimento - tanto
pessoal quanto profissionalmente.
Aliás, as empresas inovadoras são
as que mais se preocupam com a
capacitação de seus colaboradores,
de acordo com um levantamento
feito por Marras e que deu origem
ao seu livro.

Transpiração
Ingrid, da FGV-RJ, destaca outro

papel da área de RH: auxiliar os
gestores e colaboradores a desen-
volver uma compreensão sobre a
importância de inovar e de como
podem contribuir com seu conhe-
cimento. "Com as áreas de marke-
ting, planejamento e TI, o RH pode
desenvolver ações em gestão do
conhecimento para que a empresa
possa fortalecer sua capacidade de
aprendizagem orga-
nizacional, de forma
a não somente ge-
rir o conhecimento
dentro da organiza-
ção, mas gerar novos
conhecimentos que
possam se converter
em inovações", diz.
Ainda de acordo com
a professora, sob essa
perspectiva da ges-
tão do conhecimen-
to, pode-se dizer que
sem ações em ges-
tão do conhecimento
bem estruturadas, a
organização terá di-
ficuldade em gerir

Garcia, da Render
Capacitação: criar um

sistema de reforço
positivo na empresa

adequadamente seus recursos do
conhecimento para inovar.

Na construção de uma cultura de
inovação numa empresa, é importante
ressaltar que não existe uma fórmula
pronta ou única para isso. Como lem-
bra a professora Ingrid, a inovação é
contingencial e seus processos irão
variar de acordo com o setor no qual
a organização atua, seu campo de
conhecimento, seu tamanho e porte,
estratégia organizacional, tipo de
inovação, estágio de amadurecimento
e cenários históricos, econômicos,
políticos e sociais.

O certo é que inovação é 10%
inspiração e 90% transpiração.
"Nesse cenário, a área de recusrsos
humanos é um agente precioso de
mudança organizacional e deverá
contribuir ativamente no desenvol-
vimento da competência da inova-
ção da organização. É trabalhoso?
Certamente, mas é altamente com-
pensador", finaliza Ingrid.
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Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 16, n. 245, abr. 2008.




