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A INOVAÇÃO NÃO ACONTECE POR ACASO...

Conforme disse o Prof.º Falconi no artigo anterior, que marcou 
o lançamento desta coluna, “qualquer organização (e, como 
consequência, seus processos e produtos – mercadorias ou 

serviços) deve ser periodicamente reprojetada, tendo em vista sua 
nova função e as necessidades do meio em que vive (mercados). 
Essa é a essência da gestão da inovação. As organizações devem 
inovar constantemente”.

Muitos acreditam que as inovações acontecem por inspirações, ideias 
que chegam “debaixo do chuveiro” às mentes privilegiadas de alguns.
Isso certamente pode acontecer, mas não com a frequência necessária 
às organizações, para que sobrevivam e prosperem.

Muitas empresas já vieram nos procurar solicitando que as ajudemos 
a criar uma “cultura de inovação” por meio de palestras motivacionais, 
com exemplos de casos de sucesso, tais como o do Post It, do iPhone e 
outros. Isso não gera uma cultura de inovação, e sim espasmos motiva-
cionais que logo passam com as demandas rotineiras.

Outros acreditam que a geração de ideias internas, sem olhar para 
fora, são a fonte da inovação: vários produtos/serviços são lançados 
com elevado índice de fracassos – é o conceito de Product Out, ao con-
trário do Market In, que acontece quando utilizamos as necessidades 
do mercado como fonte de ideias capazes de supri-las.

É possível, portanto, promover uma cultura de inovação, mas com 
processos, arranjos organizacionais e técnicas que, quando aplicadas 
rotineiramente, transformam num sistema cuja função é satisfazer as 
necessidades de mercado.

Há alguns passos básicos para se desenvolver um sistema de gestão 
da inovação.

Primeiramente, precisamos identificar quem são nossos clientes 
e conhecer suas necessidades. Isso parece óbvio? Faça um teste e 
pergunte à sua equipe quais são as características das principais 
pessoas que compram seus serviços – se consumidores finais, qual 
o sexo, idade, nível social e nível de escolaridade, por exemplo; se 
consumidores intermediários (que utilizam seu produto ou serviço 
para produzir os deles), quem são e que cargos ocupam: trata-se de 
pessoal de Suprimentos, Produção, Garantia da Qualidade, Vendas? 
As respostas serão surpreendentes.

Depois, devemos perguntar quais são as necessidades dessas pes-
soas. Certa vez, estávamos num projeto de desenvolvimento de um 
chocolate e fizemos a seguinte pergunta: “O que o consumidor quer?” 

A resposta, óbvia, foi: “Um chocolate gostoso”. Isso é suficiente para 
desenvolver um produto de sucesso?

Precisamos utilizar técnicas que permitam entender as reais 
necessidades dos clientes e desdobrá-las/detalhá-las até um nível em 
que não haja dúvidas sobre o que é “chocolate gostoso” para seu 
público-alvo. Temos aplicado com sucesso a técnica de Desdobramen-
to da Função Qualidade (QFD na sigla em inglês, de Quality Function 
Deployment), que permite de maneira simples e confiável identificar 
e traduzir as necessidades dos clientes em características técnicas de 
uma mercadoria, serviço e/ou processo.

Ocorre, porém, que apenas entender as necessidades de mercado 
não basta. Conheço empresas que têm excelentes áreas de pesqui-
sa, mas que nada – ou quase nada – fazem com os resultados das 
pesquisas. Precisamos de um processo que defina claramente o que 
deve ser feito, por quem, em qual frequência e como, de modo a 
identificar as necessidades do mercado e conceber mercadorias/ser-
viços que as atendam.

Um processo de gestão da inovação deve ser multifuncional e per-
mear todas as áreas de uma empresa, desde Marketing, P&D, Supri-
mentos, Produção e Vendas até a entrega. Por que? Inovação é de 
P&D. Não... Se todas as áreas conhecem as necessidades dos clientes, 
cada uma deve gerar ideias, dentro de sua área de conhecimento e de 
acordo com o processo, para satisfazê-las.  A troca de conhecimentos 
gera novos conhecimentos.

Certamente, há outras ações para promover a inovação, tais como 
investir em pesquisa, premiar por sugestões, comprar patentes, mas ne-
nhuma delas, de forma isolada, sem um processo, possibilitará a veloci-
dade e a acurácia necessárias para que sua empresa prospere.

Quando de um projeto de melhoria da gestão de portfólio de produ-
tos numa indústria de calçados, foi definido um conceito de inovação 
bastante interessante: “Um produto inovador é aquele que atende ple-
namente às necessidades do consumidor e gera valor para a empresa”.

Garantir a qualidade é satisfazer as necessidades dos clientes; para 
satisfazê-las, temos de as conhecer e, assim, desenvolver mercadorias/
serviços que as atendam e ainda gerem lucro para a empresa.

Podemos, portanto, concluir que um sistema de garantia da qualida-
de é um sistema de gestão de inovação e que é possível desenvolvê-lo 
e melhorá-lo continuamente.  

A inovação não acontece por acaso.           n


