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qualquer corporação é o 

quadro de funcionários. 

E se uma companhia é 

considerada inovadora é 

porque ela é formada por 

funcionários inovadores - aqueles 

capazes de ter ideias viáveis, que ge

rem resultados mensuráveis e con

cretos para as companhias. Ser parte 

desse rol exige talento, criatividade 

e contínuo aprimoramento. "O se

gredo para manter o espírito inova

dor é nunca estar satisfeito. Sempre 

me questiono por que as pessoas re

solvem um problema de determina

da forma ou por que algo ainda não 

foi resolvido", afirma Leandro Mar

tins de Moraes, de 26 anos, design 

de aplicação web da Sankhya, em

presa que desenvolve e comercializa 

soluções em gestão empresarial. 

Foi em uma fila de supermercado 

que Moraes teve um insight: criar 

um aplicativo, executado 

em TV, em que fosse possí

vel agregar informações da 

empresa e notícias do setor 

de atuação da companhia, atu

alizadas em tempo real. "Dessa for

ma, a informação estaria disponível 

em qualquer lugar, não ficando limi

tada aos pontos de trabalho de cada 

colaborador", conta Leandro. O apli

cativo atualiza sozinho as informa

ções e indicadores, como resultados 

de vendas e metas mensais. Segundo 

o profissional, a ferramenta possibi

litou redução de custos de divulga

ção interna da empresa e diminuiu o 

tempo de resposta a possíveis falhas 

em alguns processos. "Se a equipe de 

vendas não estiver atingindo a sua 

meta diária, ela conseguirá visuali

zar por meio dos indicadores e reagir 

rapidamente", conta. Outro resulta

do é o aumento do faturamento da 

empresa, pois o aplicativo agora faz 

parte da lista de soluções oferecidas 

pela companhia. 

VISÃO DE NEGÓCIOS 
A iniciativa gerou resultados tam

bém para a carreira do profissional. 

"A evolução e a implementação da 

ideia me fizeram adquirir uma visão 

de negócios que antes não tinha", 

conta. Somado a isso, Moraes foi 

reconhecido diante dos colegas e 

recebeu convite para participar de 

uma espécie de comitê de inovação, 

em que são discutidos produtos e 

estratégias da empresa. "Deixo meu 

espírito livre para criar e pensar em 

coisas as mais estranhas e discutir 

com pessoas dispostas a me ouvir", 

justifica. O que o programador cos

tuma fazer é o que Mirshawka, da 

Faap, chama de intraempreendedo-

rismo, em que profissionais com • 
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perfil empreendedor criam alterna

tivas dentro das companhias onde 

trabalham. E isso é inovação. 

INICIATIVA 
Para Lucas Peschke, diretor da 

Hays, empresa de recrutamento, ser 

inovador está ao alcance de todos os 

profissionais. "Não é necessário estar 

em alta gerência para inovar. O exe

cutivo de média gerência pode fazer 

diagnósticos para identificar gaps 

e propor melhorias nos processos", 

afirma. Estar antenado com o mun

do, enxergar um cenário macro e fa

zer correlações com as necessidades 

das empresas e dos consumidores e 

ter iniciativa de propor ideias for

mam o perfil do funcionário inova

dor, na avaliação do especialista. "É 

aquela pessoa livre de preconceitos, 

perseverante; questionadora, incon

formada com o estado normal das 

coisas, que tem visão de mundo e 

que não tem medo de desafios, do 

erro e do novo", acrescenta Vander-

li Frare, coordenadora de gestão de 

pessoas do lbmec-DF. 

Aproveitar os momentos de lazer 

e não ficar com a cabeça ligada no 

trabalho 24 horas por dia é a receita 

do publicitário Allan Celeghin Bene-

decti, de 25 anos, para conseguir ter 

ideias aplicáveis e consideradas ino

vadoras. "Procuro me manter bem 

informado, mas, principalmente, ter 

uma vida prazerosa e aproveitar as 

horas de lazer, pois é principalmen

te nesses momentos que as inspira

ções vêm. É o ócio criativo em ação", 

conta. Benedecti é analista de mídia 

de performance pleno na iProspect, 

agência de marketing digital, e ino

vou ao propor ferramenta que aju

dasse na atualização dos anúncios 

de e-commerce. A atualização desses 

anúncios é feita manualmente, isso 

inclui a revisão dos valores dos pro

dutos e a disponibilidade em estoque. 

Esse processo leva tempo e o publici

tário pensou em uma forma de fazer 

uma checagem automatizada. 

Como não é da área de desenvol

vimento, antes de levar a ideia aos 

superiores, Benedecti fez pesquisas 

para verificar se a ideia era aplicável 

e para encontrar uma empresa par

ceira. Ele encontrou e hoje o aplica

tivo está sendo desenvolvido e deve 

levar cerca de um ano para ficar 

pronto. "É um software on-line que 

checa diariamente os valores de to

dos os produtos dos nossos clientes 

de e-commerce e nos alerta quando 

há alguma alteração de preço ou dis

ponibilidade de estoque", explica. 

Os resultados esperados são au

mento da agilidade e assertividade nos 

processos de revisão de campanhas, 

além do aumento de rentabilidade. 

"Sem contar que com esse software 

teremos o histórico das movimenta

ções dos preços de cada cliente, nos 

trazendo uma visão mercadológica de 

oferta e demanda de cada segmento", 

afirma Benedecti. Apresentar ideias 

constantemente tem beneficiado a 

carreira do publicitário, que foi pro

movido. "Creio que esse tipo de atitu

de sempre agrega e é bem visto dentro 

da companhia." 

AMBIENTE INSPIRADOR 
Não há dúvidas de que empresas 

valorizam profissionais inovadores. 

Contudo, de nada adianta falar em 

inovação se a organização não cultiva 

na prática o conceito. De acordo com 

a pesquisa da Deloitte, apenas 26% 

dos jovens da Geração Y entrevista

dos acham que os líderes de negócios 

estão fazendo o suficiente para en- • 
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corajar práticas que promovam a ino

vação. Essa inércia reflete-se no índi

ce de inovação. Em relação a 2012, o 

Brasil caiu seis posições, ocupando o 

64° lugar entre 142 países, segundo o 

Índice Global de Inovação 2013, pro

duzido pela Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (Ompi), In-

sead e Universidade Cornell. 

"Se as pessoas não têm espaço para 

falar o que pensam, elas não estão em 

uma empresa inovadora. A questão do 

ambiente é importante para a inova

ção", afirma Silvana, da FGV-EAESP. 

Para a professora, as companhias pre

cisam cultivar o que ela chama de meio 

inovador interno - um ambiente em 

que é possível criar. "É preciso dar es

paço para o erro e para a aceitação des

se erro. A geração rápida de resultados 

e as decisões de curto prazo são malu

quices das empresas. Isso compromete 

os resultados efetivos. É preciso saber 

para onde se vai e inovação requer esse 

planejamento", explica. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 
Senso de time, com modelo de 

gestão realmente participativo e com 

comunicação transparente formam 

a base de um ambiente inovador, se

gundo Mariciane Gemin, diretora 

regional da Asap, consultoria de re

crutamento e seleção de executivos. 

"A gestão participativa faz com que 

as pessoas sejam envolvidas e com 

isso ideias e soluções fluem com mais 

naturalidade", explica. Para Marcelo 

Cuellar, gerente da Michael Page do 

Rio de Janeiro, empresas inovadoras 

sabem que fazer mais das mesmas 

coisas não levará a resultados dife

rentes. "Para gerar um ambiente que 

estimula a inovação, é preciso poder 

ousar para fazer o diferente. Mesmo 

que às vezes dê errado. Nesse ambien

te, os erros são considerados aprendi

zado. Obviamente, desde que sejam 

sempre erros novos. Errar várias vezes 

a mesma coisa não é aprendizado e 

sim a falta dele", afirma. 

O estímulo ao ambiente inova

dor envolve, principalmente, criar 

espaço para os funcionários darem 

ideias. É o que faz o Laboratório Sa

bin. Em 2009, o laboratório criou 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 308, p. 160-165, 2013, Edição especial do CONARH ABRH 2013.




