
Fiat lança campanha robusta para compacto

Inovação no setor
de serviços

TesteparaoCEOsustentável

O governo anunciou com toda pompa e circunstância o
plano Brasil Maior para aumentar a competitividade do
setor industrial brasileiro. Necessário e importantíssi-
mo. Antes de sair criticando suas falhas, é de ressaltar o
seu propósito, sua direção e, principalmente, as bases
nas quais foi construído: inovação, áreas estratégicas,
desoneração da folha de pagamentos e reforço do fluxo
de caixa das empresas.

O setor de serviços representa mais de 65% do PIB
no Brasil e tem importância crescente na economia. É
unanimidade entre os economistas que a atual pressão
inflacionária possui sua origem no setor de serviços,
que vem aumentando seus preços de forma contínua e
crescente nos últimos anos. É fundamental aumentar a
produtividade nesse setor e a inovação é fator-chave.

As empresas de serviços herdaram os conceitos da re-
volução industrial e adotaram os modelos da indústria
para moldar as suas estruturas e processos organizacio-
nais. Entretanto, quando olhamos para as indústrias, re-
conhecemos em suas estruturas as funções de engenha-
ria de produto, engenharia de processos e áreas de pes-

quisa e desenvolvimento.
Onde estão essas funções
nas empresas de serviços?

É possível inovar na área
de serviços? A resposta é
sim! A pergunta correta é
como inovar. De que manei-
ra uma empresa de serviços
evolui? No estado atual do
setor no Brasil, de forma ge-
nérica, é provável afirmar
que as empresas de serviços
se modificam por meio de:
a) empurradas pelas solicita-
ções dos seus clientes; b) im-

pelidas pelos fornecedores de tecnologia e; c) puxadas pe-
las inovações adotadas pelos seus concorrentes. É possível
depreender que as três probabilidades de inovação pos-
suem uma característica em comum: todas são reativas! De
maneira geral, podemos afirmar que as empresas de servi-
ços não possuem uma estratégia de mudança formal, orga-
nizada e estruturada. A inovação acontece de forma erráti-
ca, por pressão, por obrigação.É fundamental que se consi-
dere a inovação como uma das estratégias fundamentais pa-
ra a sua sobrevivência, seu desenvolvimento e seu sucesso.

Definir quais os tipos e em quais dimensões pode-se
dar a inovação é o primeiro passo. Criar estruturas orga-
nizacionais formais e adotar modelos de desenvolvi-
mento de novos serviços vêm a seguir. Por fim, identifi-
car e definir os principais indicadores de medição para
analisar, controlar e avaliar os resultados obtidos.

É urgente e necessário pensar em modelos de gestão
da inovação para o setor de serviços. Modelos não fal-
tam. Tanto os americanos como os europeus têm criado
programas de incentivo à inovação nos últimos anos.
Os setores de saúde (pela pressão da Agência Nacional
de Saúde), as empresas de telefonia e o setor bancário
apresentam avanços significativos nessa área (pela pres-
são concorrencial). Espaços dedicados à inovação em
serviços estão sendo abertos, e a área acadêmica brasi-
leira começa a dar sinais de interesse pelo tema. ■

Rose Silva

ANOTE AÍ
● 4º Fórum Internacional de
Arquitetura, Design e Arte.
Quarta e quinta-feira, na Belas
Artes. www.boomspdesign.com.br
● XIV Festival El Ojo de
Iberoamérica. Inscrições
abertas até 31 de agosto.
www.elojodeiberoamerica.com
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De olho na Copa 2014, a Odebrecht Infraestrutura,
responsável por quatro arenas (Fonte Nova,
Corinthians, Pernambuco e Maracanã), lançou
site para reforçar a marca na mente do fanático
por futebol. www.odebrecht.com/copa2014.
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vistas em milímetros
A dobradinha está no DNA
da campanha da Fiat para o
novo modelo do compacto
Cinquecento. Na telinha e
fora dela. Dustin Hoffman, o
oscarizado ator hollywoodiano
que ultimamente prefere as
bobagens aos temas sérios,
divide a cena do filmete
publicitário com o pouco
conhecido Ricardo Macchi.
Dois Oscars versus uma novela.
1,65m do americano versus
1,90 do brasileirão. O vídeo
é dirigido por Fernando
Meirelles (Cidade de Deus).
Já nos bastidores, a Fiat
também apostou numa
dupla, só que de agências:
Leo Burnett Tailor
Made e AgênciaClick
Isobar. “A forma
integrada de fazer
planejamento,
comunicação e
mídia é um jeito
inovador de
apresentar e criar
campanhas”,
afirma João
Batista Ciaco,
diretor de
publicidade e
marketing de

relacionamento da Fiat.
Ele compara: ”Antes, tínhamos
agências especializadas em cada
uma das frentes de trabalho que
a indústria precisa. O processo
de integração e de costurar tudo
isso acabava caindo no colo
de cliente”, diz. Agora, a aposta
é na junção de forças desde
o princípio. “Tentamos
equacionar esse problema.
A campanha já nasce integrada.”

De maneira geral,
podemos afirmar
que as empresas
não possuem
uma estratégia de
mudança formal,
organizada e
estruturada

Dinheiro no bolso e consciência feliz. Utopia? Pode até ser. Mas, com
as empresas na berlinda em relação à questões como meio ambiente,
segurança e bem-estar social, o game da Allianz Seguros, CEO2,
dá uma mãozinha em prol de um alto escalão consciente. O jogo instiga
o executivo de uma das áreas a escolher (seguros, automotiva, química
ou utilidade pública) a pensar em como atuaria em situações que
envolvem meio ambiente e lucro. wwww.sustentabilidade.allianz.com.br
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