
S
e iniciarmos hoje uma pesquisa
focada em inovação e perguntar-
mos quais são as empresas mais
inovadoras da atualidade é espe-
rado que a maioria dos partici-
pantes cite Apple, Google e Face-

book. No entendimento geral, compa-
nhias que quebram paradigmas e se de-
param ou correm atrás de uma tendên-
cia primeiro que a concorrência são as
que o senso comum e o próprio merca-
do colam o selo de inovação. Porém, a
inovação é muito mais que sair primei-
ro ou na frente dos concorrentes, é ge-
rar produtos e/ou serviços que mudam
a forma de vida de um grupo ou socieda-
de. Empresas como a Sony com o Walk-
man, a Apple com o iPad, a DuPont com
o Teflon, a Tesco com os supermercados
virtuais, a Raytheon com o forno mi-
croondas e muitas outras são exemplos
que possuem inovação em seu DNA.

É possível que uma empresa de pe-
queno porte seja inovadora? O que uma
companhia precisa fazer ou ter para ser
caracterizada como tal? Considerando
a indústria de Tecnologia da Informa-
ção, que é o setor em que atuo há mais
de vinte anos, vejo que a inovação está
atrelada às empresas que investem e
criam áreas de inovação, não só para
fins produtivos ou core da organização,
e sim dentro dos setores de TI, para
criar novos serviços e produtos que su-
portam as estratégias da companhia e
trazer mais receita, ampliar participa-
ção no mercado, automatizando proces-
sos produtivos, logísticos, comerciais e
inclusive financeiros. Outro entendi-
mento fundamental é saber que inves-
tir em inovação pode não trazer um re-
torno imediato e sim um ganho futuro.

Se analisarmos a questão sob um
ponto de vista generalista, ‘ser inova-
dor’ seria quase como encontrar um tre-
vo de quatro folhas em meio a quatro ou-
tros de três folhas, ou seja, a probabilida-
de é remota, mas existe. Temos criado
muitas tecnologias, mas ainda existem
gaps que podem ser canais para um no-
vo empreendimento. Agora se pensar-
mos sob um viés diferente, consideran-
do todas as etapas da cadeia de uma em-
presa e as inovações pensadas nas ‘en-
trelinhas’ para melhorias dos processos
teremos uma grande e boa surpresa rela-
cionada à quantidade e qualidade de ini-
ciativas inovadoras que podem ter sido
criadas. A verdade é que todos nós pode-
mos inovar, seja qual for o mercado de
atuação ou a parte da cadeia em que es-
tejamos envolvidos.

E se realizarmos melhorias em cima
do que já existe? Para mim, não deixa
de ser uma forma de inovar, que muitas
vezes é desprezada. Também creio que
a responsabilidade das empresas que es-
tão na base da cadeia seja ainda maior,
pois elas acabam sendo responsáveis pe-
las inovações dos seus clientes, que de-
pendem de ofertas e serviços diferencia-
dos (entenda-se diferenciados como
serviços que estejam à frente da concor-
rência) para inovar em seus processos.

Voltando o olhar para as empresas
brasileiras ou que atuam no país, temos
tudo para sermos uma localidade extre-
mamente inovadora. Se tomarmos co-
mo exemplo as redes sociais, somos um
dos países que mais as utilizam e esta-
mos aprendendo como aproveitar o
grande número de informações que nos
são fornecidas e usufruir de todos esses
ingredientes para a inovação. Atrasa-
dos ou não, os brasileiros e as compa-
nhias locais têm um grande potencial
de se tornarem vitrine para outros paí-
ses nesse quesito. Outro ponto que tem
contribuído com iniciativas locais é o in-
vestimento do governo federal, que lan-
çou no primeiro trimestre deste ano um
programa para acelerar os investimen-
tos em inovação no país com a aplica-
ção de R$ 32,9 bilhões em projetos de

pesquisa e desenvolvimento tecnológi-
co ao longo de 2013 e 2014.

Não vejo fórmulas para que as empre-
sas se tornem inovadoras e sejam devi-
damente reconhecidas por isso. Aqui
até gosto de fazer uma analogia com o
empreendedorismo: todo mundo é em-
preendedor? Não, mas todos nós pode-
mos ser. O mesmo acontece com a ino-
vação. Todos podem inovar, mas exis-
tem empresas que não sentem essa ne-
cessidade, pois estão evoluindo, ou se-
ja, sobrevivendo de uma inovação reali-
zada no passado e que deu certo, por
exemplo. Elas serão engolidas pela con-
corrência em algum momento? Deixo
para as próximas tendências nos dize-
rem. A dica é acompanhar o seu merca-
do de atuação e estar atento aos gaps
das indústrias, que também podem ser
canais para impulsionar iniciativas ino-
vadoras. A criação de grupos para dis-
cussão do tema, inclusive com profissio-
nais de outros países, no caso de empre-
sas globais, também é fundamental. Se
sua empresa não for uma multinacio-
nal, busque o apoio de parceiros. Discu-
ta, arrisque e movimente-se, pois o
mercado não espera.

*José Maria Gudiño é diretor de Inteligência
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Somos um dos países
que mais utilizam as
redes sociais e estamos
aprendendo como
aproveitar o grande número
de informações que nos
são fornecidas e usufruir
de todos esses ingredientes
para a inovação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 set. 2013, Opnião, p. 30.
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