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A inovação é uma necessidade constante em muitos setores da economia. Em um mercado 
cada vez mais global, criar novos produtos e serviços é quase uma imposição para as 
empresas que querem sobreviver. Isso, porém, não obriga as companhias a lançarem 
constantemente produtos como o iPhone, o revolucionário telefone celular criado pela Apple. 
"Muitos pensam que a inovação é um processo onde seres brilhantes criam algo nunca antes 
imaginado", opina Sandro Magaldi, diretor comercial da HSM, empresa voltada para a 
educação executiva. "Mas ela ocorre no dia-a-dia e pode significar também incrementação de 
produtos já existentes."  
 
A afirmação de Magaldi evidencia o conceito que embasou a criação do primeiro canal de 
televisão do mundo totalmente dedicado à gestão: a Management TV. A iniciativa surgiu 
quando a empresa percebeu que havia um mercado de executivos ávidos por conhecimento: 
em 2005, quando a HSM lançou uma promoção que oferecia como brinde um DVD exclusivo 
sobre a vida de Peter Drucker, economista considerado um dos pais da gestão moderna, a 
repercussão no meio executivo foi grande. "Muita gente começou a nos ligar dizendo que 
queriam o DVD de qualquer modo", lembra Magaldi. Naquele momento, diz o consultor, ficou 
evidente que havia uma enorme demanda por material audiovisual dedicado à vida 
empresarial.  
 
A idéia de criar o canal amadureceu até que, em maio do ano passado, uma versão piloto da 
Management TV foi lançada na Argentina. Três meses dois, o produto chegava ao Brasil. 
Segundo Magaldi, a inovação precisa ter como base os anseios do consumidor. "A fonte da 
inovação é o cliente", afirma.  
 
E para a HSM essa proximidade com o público é uma tarefa bastante simples, afinal, a 
empresa realiza diversos eventos voltados para o mercado corporativo. Aliás, poucas 
companhias têm a oportunidade de reunir tantos clientes potenciais ao mesmo tempo em um 
só lugar. Segundo Magaldi, alguns eventos chegam a reunir até 4,5 mil executivos. "Além dos 
mecanismo formais de avaliação, um dos pontos essenciais para inovar é o que chamo de 
‘umbigo no balcão’. É importante estar perto do público para perceber demandas que muitas 
vezes não aparecem em pesquisas", ensina.  
 
Sem medo de tentar  
 
Caso a companhia em que o gestor atue esteja votada para a inovação, o executivo precisa 
estar preocupado em quebrar paradigmas. A opinião é do diretor do Centro de Inovação e 
Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo, Paulo Sérgio 
Quartiemeister. O professor segue o mesmo raciocínio de Magaldi: para ele, a ruptura com as 
idéias habituais deve ter como base um profundo conhecimento dos desejos do público-alvo da 
marca.  
 
Segundo ele, o consumidor tem três tipos de necessidades: as explícitas (que ele expressa de 
algum modo), as tácitas (que ele oculta) e as latentes (que o próprio consumidor desconhece). 
"O gestor precisa ficar sempre atento a essa diferença, pois a satisfação delas é a base das 
melhores inovações", assegura.  
 
O problema, prossegue Quartiemeister, é que a maior parte das empresas dá muita atenção às 
necessidades explícitas. Segundo o professor, isso seria o mesmo que lançar fogões cada vez 
melhores, o que não deixa de ser uma inovação, mas também não envolve um olhar amplo 
sobre o que o cliente almeja. Isso seria possível se a questão se voltasse, por exemplo, para 
como o público se relaciona com a alimentação. "O gestor precisa ter um horizonte aberto", 
afirma. "Ele deve ter uma visão macro de tudo", recomenda.  
 
Conforme Quartiemeister, o executivo que pretende ter a inovação presente de forma 
permanente em seu negócio não pode ter medo do risco. Além disso, precisa ser um 
verdadeiro empreendedor, ter uma visão multidisciplinar e, principalmente, perceber como o 



consumidor se relaciona não somente com o produto, mas com a cultura que o cerca. "Ele não 
pode estar amarrado a modelos", completa.  
 
De acordo com ele, gerir a inovação em uma companhia nada mais é do que tratá-la como um 
processo. Para que isso ocorra, é necessário que o planejamento estratégico da empresa leve 
em consideração as ações voltadas para a criatividade e a criação de novas soluções, produtos 
e serviços. Um exemplo dessa prática e estabelecimento de metas mínimas para lançamento 
de produtos.  
 
Ou seja, a gestão de inovação é como qualquer outro processo corporativo: precisa ter 
métricas próprias e objetivos claramente definidos, além de estratégias para premiar as 
pessoas que estão trabalhando de forma diferenciada. "Quem participa do processo de 
inovação não pode ter medo do risco, porque o risco é inerente a ele", sentencia. "Não existe 
criação sem risco. Os erros vão acontecer. O medo de falhar acaba com as grandes idéias e, 
conseqüentemente, com a inovação. As pessoas precisam ser motivadas no sentido de saber 
que podem errar."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


