
Boas idéias podem surgir de qualquer um, em qualquer lugar 
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Lafarge incentiva funcionários a pensar e premia os projetos mais inovadores e criativos de 38 
países.  
 
Todo mundo sabe que uma boa idéia pode render milhões. Aos poucos, as empresas estão 
percebendo que o dom de criar algo inusitado não é um privilégio dos gênios ou dos cientistas. 
Qualquer funcionário pode ajudar a inventar algo na companhia, que provoque alguma mudança, 
mesmo pequena, mas que poderá ajudar a alavancar os negócios. Pensando nisso, a companhia 
francesa Lafarge, uma das maiores produtoras mundiais de cimento criou, em 2000, o prêmio 
Inovação.  
 
Este ano, na segunda edição do prêmio, que é realizado a cada dois anos, a companhia registrou 
um número recorde de inscrições. Recebeu 683 idéias de funcionários, vindas de 38 dos 75 países 
em que atua. A unidade brasileira inscreveu 47 trabalhos, o que envolveu 130 pessoas. Foram 34 
projetos a mais, do que na edição passada. Um deles ficou entre os 16 finalistas e representará a 
América Latina na final da disputa em Barcelona, na Espanha, no próximo dia 9 de abril.  
 
O prêmio é dividido em quatro categorias principais: produtos e serviços, desempenho industrial, 
serviços funcionais e transferência de inovação. Existe uma quinta categoria especial, que envolve 
meio ambiente, segurança, serviços e processos. As equipes vencedoras em cada categoria 
receberão 25 mil euros.  
 
Na primeira edição do prêmio, o Brasil foi o país que apresentou o maior número de trabalhos 
inscritos e acabou levando dois prêmios. "A mobilização desta vez também foi enorme", conta 
Marlene Oliveira, gerente de marketing, que participa do projeto classificado. "A expectativa da 
matriz em relação ao país também era grande, pois somos reconhecidos como bastante criativos".  
 
O prêmio envolve todos os tipos de funcionários, administrativos, das áreas de marketing, 
recursos humanos, entre outras. Até o presidente da unidade pode sugerir uma boa idéia. Mais 
uma aposta de que os "insights" podem vir de qualquer um. "Essa diversidade de visões é que 
pode ajudar a companhia a conseguir uma vantagem competitiva", diz Rogério Silva, diretor 
comercial, que também faz parte da equipe finalista brasileira.  
 
Para envolver todo o contingente de empregados, a matriz da Lafarge forneceu um amplo 
material de divulgação com cartazes e informações pela intranet. "Eles traduzem tudo para várias 
línguas, de turco até japonês", conta Marlene. As chefias de cada unidade ficaram encarregadas 
de espalhar a notícia e incentivar os funcionários.  
 
Como todos os trabalhos devem ser encaminhados em inglês ou francês, a unidade brasileira 
disponibilizou tradutores, para quem não dominasse esses idiomas. A mobilização nos escritórios 
regionais e nas unidades industriais no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Santa 
Catarina, começou em novembro passado.  
 
O trabalho que acabou sendo escolhido para a final, foi de uma equipe carioca. O projeto 
apresentado, na verdade, é uma idéia que foi colocada em prática, em 2001. Trata-se de uma 
programa chamado Gol, dirigido a área de atendimento da empresa. "Esse programa prevê o uso 
das reclamações dos clientes de uma forma positiva", explica Marlene. "Elas passaram a ser 
informações valiosas".  
 
 
 
 



Na prática, o Gol, que está sendo praticado por todas as unidades industriais da companhia, já 
ajudou a solucionar problemas simples do dia-a-dia, que antes passavam desapercebidos. "Nos 
depósitos, existiam filas de caminhões nossos para retirar produtos para entrega, que se 
misturavam com os dos clientes que vinham buscar material", explica Rogério Silva. "Todos 
enfrentavam a mesma fila". Através das reclamações recebidas pelo Gol, a companhia percebeu 
que isso incomodava os clientes, então passou a dividir a fila. "Os clientes ficaram bem mais 
satisfeitos".  
 
Outra mudança induzida pelo programa foi a do turno na hora do almoço. "Descobrimos que 
muitos clientes usavam esse período para trabalhar", diz Silva. "Antes não nos dávamos conta 
disso e deixávamos apenas uma pessoa no plantão". E, as inovações propostas depois da 
implantação do Gol, ramificaram-se para várias áreas, cobrança, crédito, preço. Uma idéia foi 
levando a outra.  
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