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Apesar da ainda constante presença na mídia e na literatura especializadas, em eventos, em 
cargos-chave dentro de empresas líderes de mercado, muitos profissionais e empresários 
acreditam que inovação é a bola da vez quando o assunto é gestão de organizações. Essas 
pessoas ainda não se conscientizaram de que, dentro de um mundo dos negócios 
extremamente dinâmico, global, impactado diariamente pelo desenvolvimento tecnológico, por 
mudanças culturais, pela crescente preocupação com sustentabilidade e responsabilidade 
social, inovar sempre é mais do que uma obrigação: é uma questão de sobrevivência. Não é 
nova a colocação de Jack Welch, ex-CEO da GE, dizendo que se a velocidade das mudanças 
externas for maior do que a das internas, o fim está próximo. 
 
Apple, Google, Laboratório Fleury, Natura, P&G e Whirlpool são alguns exemplos de empresas 
inovadoras, que há bastante tempo encaram a atividade como uma fonte de longo prazo de 
vantagens competitivas. Uma análise cuidadosa mostra que empresas que pensam assim 
também não têm visão míope dos mercados em que atuam. Em outras palavras, para elas 
inovação não é somente sinônimo de tecnologia, o que acaba significando apenas o 
fundamental desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Caso contrário, qual seria o 
impacto dessa visão em indústrias onde tecnologia quase virou uma commodity? Ou será que 
os compradores de TV LCD conseguem perceber grandes diferenças tecnológicas entre as 
diversas marcas existentes nas lojas? 
 
Então, o que mais pode ser feito para uma empresa estar inovando e se diferenciando cada 
vez mais dos seus concorrentes? As empresas inovadoras, numa clara demonstração de como 
se preocupam e o quanto conhecem a vida dos seus consumidores e clientes, vis-à-vis o uso 
de seus produtos e serviços, sabem muito bem como participam do cotidiano das pessoas e, 
consequentemente, o quanto é importante a experiência deles com suas marcas. 
 
Ao fazer isso, elas se deparam com um mundo totalmente novo para a inovação, no qual a 
tecnologia desempenha, muitas vezes, apenas um papel secundário. Deixando de lado 
momentaneamente a inovação dos benefícios funcionais oferecidos pelos seus produtos ou 
serviços, aquelas empresas passam a lidar e a inovar com tudo o que acontece em nível 
simbólico entre seus consumidores e suas marcas. Afinal, estas esquentam e aprofundam a 
relação com aqueles que utilizam seus produtos ou serviços. São tratadas como se fossem 
pessoas da família. 
 
Sendo assim, a preocupação passa a ser inovar' para melhorar aquilo que os consumidores 
sentem, ou como eles querem ser percebidos durante a experiência com as marcas. Como ela 
acontece? Quais os pontos de contato mais importantes além dos produtos envolvidos? Neste 
sentido, o que podem fazer, por exemplo, as concessionárias e os sites, na internet, das 
montadoras de automóveis? Respostas para essas e outras perguntas têm que ser 
encontradas, pois também serão foco do trabalho de inovação. 
 
A utilização, na gestão da inovação, do conhecimento e da experiência dos consumidores com 
suas marcas é, com certeza, um fator-chave de sucesso para qualquer empresa. 
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