
Não é inovador apontar que a organiza
ção necessita se diferenciar para conseguir 
se descolar dos concorrentes. E que es
se diferencial implica em inovação. Afinal, 
essa palavra (inovação) parece um mantra 
que ecoa em todos os discursos organiza
cionais. Contudo, é menos comum que es
ses discursos aprofundem sobre qual ino
vação estão falando. 

Inovação tem a ver com algum grau de 
novidade, mas segundo qual perspectiva? 
Local, regional, nacional ou global? Ora, o 
produto ou processo pode ser novo para 
uma empresa, todavia não para outra. Ou 
que o produto ou me
lhoria dele tenham si
do identificados em 
outro estado ou país. 
Exemplo desse ú l t i 
mo caso: a grama es
pecial do tipo bermu-
da celebration que foi 
replantada no Estádio 
do Maracanã, no Rio de Janeiro, e encerra 
uma série de novidades para o Brasil: pri
meira vez que esse tipo de grama é utili
zado, e o processo de preparação do solo e 
plantio é diferente e muito especializado; 
o corte foi feito por tratores especiais e 
importados, e um novo sistema de irriga
ção com sensores de umidade e coman
dos individuais foi implantado. 

Peter Drucker, no seu livro "Inovação e 
Empreendedorismo" (1985), já ressaltava 
que a inovação era a grande marca dos em
preendedores que conseguiam, por meio de 
nova combinação de recursos, oferecer uma 
nova capacidade de criar riqueza. Ou seja, de 
aumentar o valor agregado. No caso da gra

ma bermuda celebration, ela agrega o seguin
te valor: suas folhas finas permitem rolamento 
mais suave da bola, cresce mais rapidamente -
mesmo à sombra- e é mais resistente às altera
ções de temperatura. 

Normalmente associamos a inovação à tec
nologia ou à material ização de um novo pro
duto. Contudo, para Drucker, a inovação po
de ser tecnológica ou social. Há inovações so
ciais que impactam profundamente a socie
dade. Exemplo: o sistema de pagamento em 
prestações inventado no século 19, por Cyrus 
McCormick, para resolver o problema de au
mentar a demanda de máquinas de colher pe

los fazendeiros americanos. Essa inovação foi 
absorvida por inúmeros países que a aplicam 
no seu cotidiano. Essa aplicabilidade é outro 
aspecto essencial da inovação. 

Drucker alerta que os empreendedores -
entendam-se, os gestores t a m b é m ! - deve
riam monitorar constantemente sete fontes 
de inovação que são: o inesperado, a incongru
ência entre as suposições e realidade, a ino
vação baseada em necessidades de proces
so, mudanças na indústr ia ou na estrutura de 
mercado mudanças demográf icas; e nas mu
danças, na percepção, hábitos e significados 
e novos conhecimentos, científicos ou não. 
Dessas fontes, a única previsível é a mudança 
demográf ica, pois sabe-se hoje como será a pi-
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râmide etária da população décadas à frente. 
Quanto às outras fontes, dependem de conhe
cimento, prospecção, percepção e da sensibili
dade de pessoas que compõem a organização. 

Somente pessoas estimuladas, motivadas 
e preparadas podem sensorear essas fontes 
de inovação. E inovação é algo que escapa às 
rotinas e procedimentos previamente defini
dos. Afinal, se existirem passos certos para 
inovar, seriam por repetição. Daí que a cultura 
e estilo de gestão são decisivos para fomen
tar ou matar a inovação. 

Até a seleção dos perfis dos profissionais 
que comporão as equipes - se mais hetero

gêneos, e mais flexíveis -
pode agregar maior possi
bilidade de formar o caldo 
criativo necessário como 
forma de gerar a inovação. 
Entretanto, ideias novas 
e propostas de inovação 
precisam ser alimentadas 
com condições de teste e 

de falhas. Caso os gestores não derem supor
te às suas equipes para que isso aconteça, a 
inovação não terá condições de crescer e dar 
frutos. E esses frutos compreendem em: no
vo produto ou nova qualidade de produto; no
vo método de produção ainda não testado no 
ramo da indústr ia; abertura de um novo mer
cado; nova fonte de suprimento de matér ias-
-primas ou de produtos semimanufaturados. 
Raramente, no caso de inovações radicais, a 
inovação criaria uma nova ordem na indústria. 

Portanto, somente uma gestão diferencia
da que utiliza muita comunicação, estímulos, 
reforços, abertura à participação e diálogo, fle
xibilidade e respeito à diversidade de pontos 
de vista, estimulando a ampliação de conheci
mento, capacitação e rede de contatos, é que 
consegue gerar o ambiente propício à inova
ção - incremental ou radical - e alavancar os 
resultados organizacionais. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 54, p. 29, mar. 2013.




