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contribuir com novas ideias. A saída é facilitar a comunicação entre os funcionários e,
ao mesmo tempo, não deixar ninguém ser
café com leite. "Quanto mais desafiador - e
recompensador - for esse trabalho, maior
será o engajamento", diz.
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O relacionamento com os clientes
também é fundamental para o processo de
criação da White Martins, companhia que
vende gases. "E algo que você não enxerga.
Não tenho como colocar cor, cheiro e dizer
que o meu oxigênio é melhor do que o do
meu concorrente", diz Domingos Bulus,
presidente da empresa. Como não é possível fazer um oxigênio diferente, a inovação
está em encontrar formas de melhorar a
qualidade ou a produtividade da operação
do cliente. O jeito é trabalhar como seus
consultores. "Não cobramos nada por isso.
Damos novas ideias, melhoramos a operação deles e, assim, fechamos contratos
de longo prazo", afirma Bulus.
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A fluidez da comunicação entre os
funcionários e com os clientes é uma preocupação constante na Dow. A empresa
radicalizou o conceito de inovação aberta
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Esse processo também faz com que
os funcionários estejam sempre de olho
em tudo o que acontece na empresa, afinal,
nunca se sabe onde vai aparecer uma boa
ideia. As trocas podem acontecer não só
entre pessoas de diferentes departamentos, mas também de outros estados do Brasil e até países. A comunicação interna da
Basf ajuda nessa empreitada, divulgando
as inovações para toda a empresa.

novidade. Se precisar de ajuda, pode
entrar em contato com quem quiser. "Há
quem prefira ligar para o colega. Outros
preferem usar o e-mail. Há quem use o
Skype ou então um dispositivo interno que temos de troca de mensagens",
diz Christopher Olson, diretor técnico
da empresa. O que importa, no fim das
contas, é fazer a ideia virar um projeto
e esse projeto virar um novo serviço
ou produto.
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NOVAR NÃO SIGNIFICA APENAS
fazer algo radicalmente novo. E possível ser inovador renovando um processo, restaurando uma ideia ou dando
um uso diferente a algo já existente.
Na Basf, esse olhar amplificado sobre o
processo de inovação é resumido por uma
iniciativa chamada "Copy with Pride". Pois
é. Uma das maiores indústrias químicas do
planeta não só não vê mal algum em copiar,
como estimula seus funcionários a replicar
em seus departamentos inovações feitas
por outros colegas. O objetivo é tornar o
processo de inovação mais eficiente e, por
isso mesmo, não vale simplesmente copiar
uma ideia exitosa. É preciso melhorá-la e
adaptá-la "Quem copia pode aperfeiçoar
a inovação, porque já viu o que dá certo e
errado na experiência do outro. Além disso,
vai adequar à sua realidade", diz Eduardo
Leduc, vice-presidente sênior da Basf para
a América do Sul.
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Na 3M, onde 30% do faturamento
vem de produtos lançados, no máximo,
há cinco anos, o processo para se chegar
a uma inovação existe, mas ele não está
escrito em nenhum manual e nem tem
um passo a passo a ser seguido pelos
funcionários. Cada um escolhe como desenvolver sua ideia. Assim que alguém
pensa em algo novo, começa a se mexer
imediatamente para dar corpo a essa

Nele, a companhia reúne seus clientes e os
clientes de seus clientes com o objetivo de
transformar problemas em novos negócios.
O Laca acontece duas vezes por ano. A
cada edição são recebidos entre cinco e
seis grupos de clientes. Eles podem trabalhar todos juntos, se isso fizer sentido. Ou
cada cliente trabalha em separado com a
Dow. Ao final do encontro, os participantes
apresentam o plano de um novo negócio.
Para John Biggs, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Dow, a maior dificuldade no processo de inovação é manter
os funcionários sempre interessados em

Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 69, p. 62-63, nov. 2012.

