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Autor de livro sobre inovação defende reinvenção contínua das pequenas empresas por meio do 
questionamento. 
 
A concorrência acirrada entre grandes corporações despertou há muito o interesse por termos 
como inovação e criatividade. 
Nas pequenas empresas, no entanto, é comum verificar que essas características ainda não 
entraram na lista de prioridades. 
"Mas deveriam", defende o ex-executivo da Bayer Antonio Carlos Teixeira, autor do recém-
lançado livro "Inovação: Como Criar Idéias que Geram Resultados" (editora Qualitymark, R$ 35). 
Enfatizando a importância de questionar-se constantemente, Teixeira afirma que ser tradicional 
causa danos ao negócio. Em entrevista à Folha, o escritor sugere formas de o empreendedor 
exercitar a criatividade em prol da expansão de sua empresa. 
 
Folha - Por que muitos empresários têm medo de serem criativos? 
Antonio Carlos Teixeira - Muitos são conservadores -não mexem em time que está ganhando, 
mantendo a tradição. Isso é perigoso: não mudar é esperar pela derrota. 
 
Folha - Qual a melhor maneira de estimular o pensamento criativo? 
Teixeira - Por meio do questionamento. A criatividade depende dos problemas e de ter idéias para 
simplificar processos e sistemas e melhorar produtos já existentes. 
 
Folha - Como o empresário pode inovar na gestão do seu negócio? 
Teixeira - Ele deve repensar tudo: produção, vendas, como melhorar produtos, que outros 
produtos poderiam ser feitos, como capacitar melhor os funcionários. É necessário estar sempre 
em busca de maior eficácia. 
 
Folha - De que forma é possível manter a política de inovação? 
Teixeira - Deve haver uma cultura da firma. Não é porque um processo sempre foi feito de um 
jeito que não existem formas melhores de fazê-lo, com mais eficácia. É importante reinventar-se. 
 
Folha - Para os funcionários, que diferença faz ter um empresário criativo e que busque inovação 
em relação a um mais tradicionalista? 
Teixeira - O chefe criativo é inquieto e quer mudanças. Consegue enxergar além do horizonte. 
Está sempre buscando novas alternativas e exige mais da equipe. É importante perceber que 
muitas empresas perderam espaço porque outras mais inovadoras tomaram o mercado. 
 
Folha - Por que, no Brasil, as empresas, independentemente de seu porte, desencorajam os 
funcionários a contribuir com idéias? 
Teixeira - Isso está mudando. É cada vez mais claro que produtos e serviços estão ficando sem 
diferencial, o que inspira uma melhora nesse aspecto. Hoje há mais incentivo dos empresários 
para ouvir idéias. O aparelho de TV, por exemplo: há vários tipos diferentes, mas a maioria 
funciona bem. O que vale são as inovações no equipamento. Afinal, depois que se introduz um 
produto no mercado, há a possibilidade de ele ser melhorado por outra empresa. 
 
 



 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 12 fev. 2006, Negócios, p. 29. 
 


