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A administração de empresas vive períodos cíclicos de modismos que se refletem nas manchetes 
das revistas de negócios e nos anúncios das grandes empresas. Nos anos 80, vivemos a era da 
qualidade. Foi o período áureo do Deming, da ISSO, de visitas a empresas japonesas e dos ciclos 
de qualidade e TQM. A década de 90 foi o período da competitividade. Michael Porter era a estrela 
da vez, empresas e países apresentavam-se como centros de competitividade e todos se 
lançaram na busca de vantagens competitivas sustentáveis.  
 
Neste inicio de milênio, o novo modismo é a inovação. Capa das principais revistas de negócios - 
das mais acadêmicas às de interesse geral - a inovação e a busca constante deste diferencial 
ocupam hoje lugar de destaque nas conversas executivas e nos anúncios das empresas. Seja a 
Accenture, conhecida como criadora de inovação, ou a Cargill, onde inovar é importante 
diferencial.  
 
Mas o que é de fato inovação e por que vem se tornando a mais recente onda no mundo da 
gestão? Na verdade, ainda na primeira metade do século XX, as idéias do economista Joseph 
Schumpeter já se destacavam no pensamento mundial sobre o papel da inovação na geração de 
riquezas em uma economia. Ele define inovação como "a aplicação comercial ou industrial de 
alguma coisa nova" - um novo produto, processo ou método de produção, um novo mercado ou 
fonte de suprimentos, uma nova forma de organização de negócios, comercial ou financeira. Para 
Schumpeter, a economia está normalmente em estado de equilíbrio em seus fluxos de capitais, 
mas a atividade empreendedora e a inovação alteram esse equilíbrio criando monopólios 
temporários e gerando riquezas. Nesses pontos de desequilíbrio, inovações radicais plantam 
sementes de destruição da ordem econômica vigente, promovendo o que qualifica de "destruição 
criativa".  
 
Com todos os efeitos provocados pela globalização, as idéias de Schumpeter nunca se mostraram 
tão atuais. Na era da hipercompetição, é a capacidade de ofertar novas soluções aos clientes, o 
componente central do processo de funcionamento dos mercados, como enfatiza o estudioso, 
Baumol. É a pressão pela inovação que torna a empresa bem-sucedida.  
 
Um grupo de pesquisadores da Fundação Dom Cabral, que vem estudando como as empresas 
desenvolvem sua capacidade de inovar eficazmente, chegou a conclusões interessantes que 
apontam para novos processos de inovação. Logo no inicio da pesquisa, em entrevista com um 
executivo de uma multinacional, o grupo observou que as empresas em geral fazem ou procuram 
fazer o que sabem que deve ser feito - qualidade, melhoria de produtividade, gestão estratégica, 
introdução de sistemas eficientes de controle, entre outros. Segundo ele, para se diferenciar, as 
empresas deveriam buscar também aquilo que não sabem que devem fazer. Perguntamos-lhe, 
então, o que elas ainda não sabem. Ele respondeu: "também não sei, mas estou buscando".  
 
Concluímos que esse é um dos requisitos da empresa inovadora - a busca pelo novo, não importa 
se é um produto, serviço, processo ou até mesmo um novo negócio. E como isso ocorre? De um 
modo geral, constatamos que essa busca pelo novo e a forma como a empresa inova vêm se 
alterando ao longo do tempo. A incorporação do cliente e de fornecedores ao processo é cada vez 
mais freqüente, embora varie o grau de intensidade e, principalmente, a forma como isto se dá. 
Normalmente o cliente é ouvido na fase inicial, sobretudo através de pesquisas, e na final, quando 
o novo produto é testado. Comportamento semelhante tem sido adotado em relação ao 
fornecedor, que costuma indicar necessidades e tendências que detecta no relacionamento com 
outros clientes e, muitas vezes, participa da fase final, quando o novo produto ou serviço entra 
em produção.  
 
Consideramos que é possível dar um passo além. Tanto em discussões com especialistas 
internacionais, como analisando algumas empresas brasileiras que se destacam pela capacidade 



de inovar, observamos um segundo ponto fundamental no entendimento do que seja inovação. As 
empresas mais inovadoras são aquelas que reconhecem não saber tudo e não se afligem com 
isso, pois aprendem a buscar o conhecimento onde ele estiver. Saber tudo custa caro e, em um 
processo de grande incerteza como o da inovação, pode ser bastante ineficaz. Ao constatar que as 
competências de que necessitam para se diferenciar estão dispersas pelo mundo, essas empresas 
têm criado mecanismos para identificar o conhecimento e incorporá-lo, de modo que ele se 
transforme em produtos e serviços inovadores  
 
No Brasil algumas empresas inovadoras, como a Selenium e a Embraer, desenvolveram a 
capacidade de inovar através do relacionamento diferenciado com clientes, parceiros e 
fornecedores. Elas criaram mecanismos de apreender as necessidades e expectativas dos clientes, 
envolvendo-os desde o início no processo e incorporando-os ao desenvolvimento da inovação.  
 
Assim como estas empresas brasileiras, algumas organizações no mundo estão aprendendo a 
"fazer o que não sabem" a partir de um processo constante de "monitoramento" do conhecimento 
que lhes interessa e atraindo os geradores de conhecimento como parceiros em seu processo de 
inovação. Muito mais do que o simples esforço de transformar idéias em soluções, através de um 
processo incremental, a inovação, neste caso, passa a ser uma busca constante de 
monitoramento do conhecimento em um processo "ad hoc" de envolvimento de clientes, 
fornecedores e parceiros. Essa nova prática, ainda uma exceção, deve se tornar uma norma na 
economia do conhecimento do futuro próximo.  
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