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Nas grandes instabilidades abrem-se portas para grandes oportunidades. E o atual momento 
global nos desperta a sensação de que, em meio a este cenário de incerteza, algumas portas 
estão se abrindo para quem se habilitar a atravessá-las.  
 
A turbulência mundial, que põe à prova a blindagem da economia nacional e expõe os 
mercados a um cenário de incertezas, pode ser encarada como uma oportunidade promissora 
para aqueles que ousarem buscar novas vantagens competitivas em meio ao clima de temor 
que vem se instalando. Um caminho para balizar essa ousadia já consta da agenda nacional há 
alguns anos: trata-se da inovação como fator de incremento da competitividade das empresas 
brasileiras.  
 
Que a inovação é, atualmente, fator indispensável para a elevação da competitividade das 
empresas, não há dúvidas. Também não se contesta a capacidade e criatividade presentes nas 
organizações brasileiras. Mas uma questão permanece a desafiar nosso setor produtivo: como 
podemos utilizar melhor este fenômeno chamado inovação e dele extrairmos resultados que 
nos permitam elevar ainda mais nosso patamar no ranking da competitividade mundial?  
 
O Brasil evoluiu consideravelmente nos últimos anos no que se refere ao reconhecimento da 
inovação como diferencial competitivo. A Lei da Inovação foi um instrumento importante para 
isso, pois ampliou a interação entre empresas e centros de pesquisa e conhecimento e 
incentivou as organizações a se estruturarem para práticas inovadoras. Mas ainda não temos 
uma idéia exata de como devemos nos apropriar deste elemento para garantirmos nosso 
diferencial. E se não buscarmos a inovação, nos adiantando às mudanças, assumiremos os 
riscos de cairmos na estagnação.  
 
Um aspecto fundamental para despertar um espírito inovador é a definição clara de como é, de 
fato, a inovação que precisamos. Não existe uma fórmula exata que ensine como implementar 
a inovação ou gerar resultados positivos a partir dela.  
 
Do desenvolvimento de novos produtos, com investimentos em pesquisa para a reformulação 
de processos capazes de produzir um significativo retorno à organização, várias iniciativas 
podem ser creditadas na conta da inovação.  
 
O mercado passa um claro recado de que quem não trabalha com inovação corre o risco de 
ficar para trás na economia globalizada, na qual o Brasil está cada vez mais profundamente 
inserido.  
 
Para não corrermos o risco de rumar ao imobilismo é fundamental o engajamento e a 
participação tanto do poder público, sob a forma de políticas claras e efetivas de incentivo à 
inovação, quanto das lideranças empresariais, que devem assumir o papel de propulsoras 
desta evolução rumo ao desenvolvimento.  
 
Para o setor industrial investir em tecnologia e se posicionar de forma estratégica no cenário 
externo também é necessário um ambiente propício para a inovação, com investimentos em 
educação, infra-estrutura, pesquisa e a consolidação de regras claras para o setor.  
 
Somente assim será possível ampliar a oferta de produtos realmente inovadores, tanto 
destinados ao mercado doméstico quanto aos mais exigentes mercados do exterior. É sob esta 
ótica que se realizou, em Porto Alegre, um amplo debate sobre a inovação, reunindo o que há 
de mais moderno no que se refere ao conhecimento sobre inovação com participantes como 
John Kao, guru americano da inovação; Michael Hobday, pesquisador das políticas de inovação 
em países em desenvolvimento, como a Coréia do Sul, Taiwan e Cingapura; e Deborah Wince-
Smith, presidente do Conselho de Competitividade dos Estados Unidos, entre outros 
especialistas.  
 



A idéia é unir poder público, setores produtivos e centros de conhecimento em um amplo 
exercício de pensar como é a inovação que precisamos e como deve ser o ambiente em que 
ela se materializará.  
 
Acreditar nesta agenda é um passo fundamental para que o Brasil se destaque neste momento 
de instabilidade. Devemos estar abertos para mudar e receptivos a outros olhares e pontos de 
vista. Se uma porta está se abrindo, nos cabe decidir o que vamos apresentar de novo para 
nos qualificarmos a ultrapassá-la. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 dez. 2008, Primeiro Caderno, p. A3.  


