
Como formar times inovadores
Ser uma empresa que aposta e investe verdadeiramen-

te em inovação é uma decisão complexa. Essa opção exige
da companhia uma série de ações para acomodar e esti-
mular os profissionais a pensar fora da caixa. Já o profis-
sional precisa ser desapegado de seus conhecimentos
anteriores e ávido por (re)aprender o tempo todo — sem
dramas. Isso porque o fundamento da inovação é nun-
ca fazer algo duas vezes da mesma forma.

Os profissionais que transitam com intimidade no am-
biente da inovação têm algumas características em co-
mum. Eles são digitais. Isso não significa somente usar
bem a tecnologia, mas sim pensar de forma não-linear.
Em geral, são vidrados em cultura, arte e entretenimen-
to. É muito importante que sejam assim porque uma de
suas principais funções é trazer novas referências para o
ambiente de trabalho. Como seres altamente pensantes,
não acreditam no esquema "das 9 às 5 da tarde". É comum
aparecerem ao meio-dia. Em contrapartida não sofrem ao
levar trabalho para casa.

Agora que já conhecemos
o perfil do profissional ino-
vador, como e onde encon-
trá-lo? Como conquistá-lo
e mantê-lo motivado? Vejo
duas formas principais de
encontrar essas pessoas. A
primeira é propondo desa-
fios: os estagiários da CO.R
são selecionados por meio
de um programa que esta-
belece tarefas realizadas em diferentes etapas. Em um
processo ativo de seleção é muito mais fácil perceber a
motivação e os caminhos do pensamento dos candida-
tos. A segunda forma é pelo networking: um inovador
geralmente conhece e se relaciona com outros. É preciso
descobrir "ninhos" onde buscá-los.

Para motivar e reter uma equipe assim é preciso criar
um ambiente de trabalho descontraído, que valorize as
idéias, que encoraje as decisões arriscadas e que não pu-
na os fracassos quando eles acontecerem. A liderança
também precisa ser adequada, pois os gestores devem
aprender a vibrar com o inesperado, porque um profis-
sional inovador nunca vai percorrer o caminho que vo-
cê imaginou para ele. O

Um inovador
não seguira
o caminho
que você
imaginou
para ele

Rita Almeida § sócia-presidente
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