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Afinal, o que compõe a
cultura que leva a inovar?

Ag. Vale

A necessidade de inovar tem sido propagada por executivos como
prioridade máxima para garantir a competitividade futura das empre-
sas. Pesquisas atestam que os inovadores apresentam resultado finan-
ceiro superior em longo prazo. A Apple, reconhecida como uma das
empresas mais inovadoras do mundo, quintuplicou seu valor de mer-
cado entre 2005 e 2010, com o Ipod, iTunes, iPhone, AppStore e as lojas
físicas que viraram símbolo de design e experiência de consumo. Con-
tudo, a caminhada rumo à inovação não é fácil. Quando pensamos em
transformar nossas empresas em inovadoras, logo percebemos que a
cultura é um elemento inibidor dessa metamorfose.

Mas, afinal, o que forma a cultura de inovação? Para compreender
com maior profundidade a relevância da inovação, o quanto as empre-
sas estão satisfeitas com os resultados de seus esforços, e como ocorre a
participação de altos executivos no processo, fomos pesquisar os prin-
cipais vice-presidentes e diretores de recursos humanos do Brasil. Essa
interação permitiu compreender a situação com maior clareza. Identi-
ficamos as principais dimensões que o RH tem influência e as maiores
restrições à cultura inovadora. É possível propor um conjunto de ações
fundamentais para alavancar a inovação. Os resultados deixam claro
que a inovação é prioridade para as empresas, a satisfação com os re-
sultados ainda é baixa e a participação dos RH nesse processo precisa
ser ampliada para difundi-lo. Para tanto, é preciso tratar de quatro as-

pectos: a estrutura organizacional,
como a empresa coordena os esfor-
ços; a liderança, como as lideranças
da alta e media gestão se envolvem e
suportam os projetos de inovação; a
cultura, como a organização trata o
risco o erro e a diversidade; e as pes-
soas, como a empresa incentiva, re-
compensa e reconhece aqueles que
correm riscos e inovam.

Identificamos que, nas empresas
de 79% dos executivos que apresen-
tam os níveis mais elevados de satis-
fação com os resultados, a necessida-
de de inovação é entendida por todos
dentro da organização. Ou seja, a di-

fusão dessa estratégia é ponto fundamental. Além disso, 86% dos exe-
cutivos das companhias que apresentam os índices mais altos de satis-
fação com os resultados atestam que as lideranças têm clareza sobre o
conceito e a importância da inovação. Destacam-se a relevância de ali-
nhar linguagem e conceitos sobre o tema como ponto de partida para
uma criação da cultura de inovação. Também percebemos que criar es-
paços, momentos e dedicar tempo e incentivos é relevante para o su-
cesso da inovação. Ao todo, 93% dos executivos que apresentam níveis
mais altos de satisfação com os resultados da inovação, disponibilizam
tempo, benefícios e incentivos (financeiros e ou não) para a inovação.

Não se transforma uma organização em inovadora-serial da noite
para o dia. Há uma curva de maturidade a ser dominada. Desenvolver a
cultura de inovação é um passo importante para criar a atmosfera ade-
quada. Esse ambiente pode ser criado trabalhando-se a estrutura orga-
nizacional, as lideranças, a cultura e as pessoas. ■
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Não se transforma
uma empresa
em inovadora da
noite para o dia.
Há uma curva
de maturidade.
É preciso trabalhar
estrutura, cultura,
lideranças e pessoas

O reservatório acima condiciona rejeitos produzidos no beneficiamento
de minério de ferro: lama-vermelha (argila) e sílica (areia). Com alta
densidade química oriunda de produtos usados na pelotização mineral,
o material é passivo ambiental que as mineradoras têm de administrar.
Elas correm para encontrar destinos para esses rejeitos, cuja manutenção
em barragens custa caro. A Vale pretende vender o material como
insumo para a produção de cerâmicos para casas populares.

ARGILA E AREIA DE REJEITOS VÃO VIRAR CERÂMICA
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SECRETARIA DO VERDE 
E MEIO AMBIENTE

EDITAL
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente do
Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES
convida para a Audiência Pública, com o objetivo de discutir questões relacionadas
ao Licenciamento Ambiental do Projeto Viário da Avenida Sena Madureira, bem
como obter novos subsídios para a análise do Estudo de Impacto Ambiental - EIA,
oportunidade em que ele será apresentado e debatido, e que serão prestados
esclarecimentos e colhidas sugestões.
Data: 28 de outubro de 2010
Horário: 18 horas
Local: AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ENGENHARIA
Endereço: Avenida Doutor Dante Pazzanese, 120 - Vila Mariana - São Paulo.
O RIMA está disponível para consulta, no horário das 10:00 às 16:00 horas, nos dias
úteis, no CADES, à Rua do Paraíso, 387, 7º andar, telefones 3396-3309/3396-3315
ou no site da PMSP/SVMA/CADES.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 27.
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