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reportagem especial

O mundo acadêmico está renovando 
sua grade curricular para suprir a de-

manda cada vez maior do universo cor-
porativo por alternativas para aprender, 
de forma didática, a identificar os cami-
nhos que levam à prática inovadora. Es-
colas independentes, faculdades e uni-
versidades oferecem cursos com disci-
plinas que se propõem a desvendar os 
mistérios que ainda rodeiam esse tema. 
Procuram mostrar que inovação, ao con-
trário do que alguns imaginam, requer 
método, gestão, visão ampla de negó-
cios, olhar aguçado da realidade, além 
de uma boa dose de criatividade que per-
mita ao profissional se desprender de tu-
do isso e descobrir um jeito, uma forma 
inusitada de fazer diferente. O consenso 
é que não há padrões fixos a serem se-
guidos para quem quer ser inovador. E 
que as ofertas de cursos ainda são limi-
tadas no País.

Gerente do Centro de Inovação e Cria-
tividade da Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM), Guto Grieco não 
tem dúvida de que é possível aprender 

Educação

Fora da escola
Instituições de ensino brasileiras têm oferta escassa de cursos voltados ao tema

inovação em sala de aula. Para ele, criati-
vidade é um subsídio essencial, mas que 
pode não dar em nada se não for siste-
matizada, entendida dentro de um pro-
cesso didático e em linha com os mode-
los operacionais que determinam a ro-
tina das empresas. Um profissional que 
saiba trabalhar em equipe, seja discipli-
nado e perseverante pode apresentar so-
luções inovadoras mesmo sendo pouco 
ou quase nada criativo, garante Grieco.

Uma das funções que as escolas vêm 
desempenhando nesse cenário mais an-
sioso por inovação é a de desmistificar o 
tema, considerado por muitos como al-
go restrito a poucos privilegiados. “Mos-
tramos por meio de conteúdos progra-
máticos como refinar a ideia e colocá-la 
no business plan”, ensina o professor da 
ESPM, entidade que oferece mais de 40 
programas voltados a esse tema. 

Mesmo o conhecimento mais apro-
fundado deve ser relativizado quando o 
assunto é descobrir novidades. Isso por-
que em alguns casos ele pode limitar a 
criatividade e instaurar amarras desne-

cessárias. “Uma visão mais arejada po-
de trazer resultados mais imediatos e efi-
cientes”, avalia o professor. “Se inovação 
tivesse fórmula, não seria novidade. O 
importante é ter flexibilidade e percep-
ção mais apurada para identificar situ-
ações e desenvolver práticas inovadoras 
condizentes com a realidade do cotidia-
no”, diz Grieco.

Entre os profissionais que mais pro-
curam a ESPM para experimentar o no-
vo na academia estão gestores, empreen-
dedores, publicitários e administradores. 
Mas quem procura o curso apenas para 
melhorar o currículo e ampliar seus ní-
veis de empregabilidade escolhe os mo-
tivos errados, alerta o dirigente da ESPM 
— inovação tem de ser mostrada, testada 
e aprovada na prática, não adianta ficar 
só no diploma. 

A ESPM inaugurou seu centro de ino-
vação em 2007 e, de lá para cá, a estrutura 
da escola e o universo de interessados se 
expandiu bastante. São mais de 70 espe-
cialistas ministrando cursos para um nú-
mero de alunos que, até maio deste ano, 
somavam 700. Com relação ao Brasil, o 
professor considera que o País ainda dei-
xa a desejar no quesito inovação, embora 
tenha vários exemplos de excelência na 
esfera pública e privada.

Carreira tradicional
Ainda é escassa a oferta de cursos e 

de programas curriculares nas universi-
dades que de fato sejam inovadores no 
Brasil, reconhece o diretor executivo do 
Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo (Semesp), Rodri-
go Capelato. Eles têm crescido, mas ain-
da de forma bastante tímida. 

Para ele, esse descompasso é, em parte, 
responsabilidade dos alunos, que man-
têm uma postura conservadora e optam 
por seguir carreiras tradicionais. “Como 
o mercado ainda é pequeno, fica difícil 
mensurar se a oferta é suficiente. O pro-
blema também pode estar na demanda, 
ou seja, como ainda não há procura sig-
nificativa pode não haver estímulo para 
o aumento da oferta”, pondera.

Mesmo considerando que o princípio 
inovador não se ensina na escola, Cape-
lato, observa que uma das principais fun-
ções da academia nessa discussão é criar 
estímulos que favoreçam o desenvolvi-
mento de um ambiente inovador. “A es-
cola pode dar o subsídio técnico ou ins-
trumentos para que o aluno possa desen-
volver a inovação”, defende.

A formação pode dar parâmetros pa-
ra que o aluno desenvolva as competên-
cias necessárias para criar o novo a par-
tir do desenvolvimento de visão estraté-
gica, da criatividade, do conhecimento 
técnico e das habilidades para uma boa 
comunicação, entre outros. Além disso, a 
aproximação entre empresas e a acade-
mia podem eliminar barreiras de ambas 
as partes e permitir a criação de progra-
mas favoráveis à inovação. 

Capelato lembra que as instituições de 
ensino superior estão atentas a essas de-
mandas, tanto que o 14o Fórum Nacional 
de Ensino Superior Particular Brasileiro, 
organizado pela Semesp e que acontece 
em setembro, vai discutir o desenvolvi-
mento da cultura da inovação nas esco-
las de nível superior, entre outros temas.

Centro de Inovação e Criatividade da ESPM: procurado por empreendedores, publicitários e administradores

Rodrigo Capelato, do Semesp: alunos  
ainda preferem as carreiras tradicionais
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