
A inovação é um dos 

tópicos mais discutidos 

no meio empresarial 

contemporâneo e tal 

debate faz todo o sentido, 

visto que, sem inovar, as 

empresas estão restritas 

a fazerem sempre as 

mesmas coisas e a 

trabalharem com os 

mesmos processos e 

produtos

Se esta postura de mercado 
podia até ser aceita há 
algumas décadas atrás, 

o fato é que hoje, em virtude 
do dinamismo das economias 
digitais e do ritmo das inovações 
disruptivas que surgem a todo 
momento, a grande verdade é 
que os empreendedores não 
têm mais escolha frente ao pro-
gresso: ou inova-se ou o negócio 
está fadado a ser superado pela 
concorrência.

Por isso mesmo, a inovação 
não deve fi car apenas no discur-
so, mas fazer parte de todos os 
departamentos de um negócio. 
Além disso, para que a sociedade 
como um todo usufrua dos be-
nefícios das atitudes inovadoras, 
é importante que elas estejam 
presentes tanto no ambiente 
público, quanto no ambiente 
privado. Para tanto, precisamos 
entender quais são as bases da 
inovação nas organizações.

O que é a inovação? Tom 
Peters, um dos principais espe-
cialistas em gestão do mundo, 
explica que “para a empresa 
excelente, a inovação é a única 
coisa permanente.” E no que 
realmente consiste a inovação? 
Inovar é dar espaço e desen-
volver o novo, mas também, 
readaptar processos, rotinas 
ou os modelos de gestão de um 
negócio.

Uma mentalidade inovadora 
sabe que nós somos os responsá-
veis pela produção de mudanças, 
pela condução do futuro e do 
desenvolvimento econômico. 
Pense, por exemplo, em todas 
as revoluções econômicas que 
vivemos ao longo dos séculos 
motivadas por criações inovado-
ras que vão desde as máquinas a 
vapor até os robôs de inteligência 
artifi cial, os quais se tornam cada 
vez mais sofi sticados ao longo 
do tempo. Tudo isso, obviamen-
te, transforma as relações do 

mercado e, as companhias com 
maior alinhamento no quesito 
inovação, tendem a se destacar 
perante as demais.

As bases da inovação em 
uma empresa - Se você deseja 
difundir um comportamento 
mais inovador em seu negócio, 
ao menos cinco pontos devem 
ser levados em conta:    

• Incentivo a criatividade - O 
espaço para uma cultura criativa 
deve ser desenvolvido, incen-
tivado e validado pelo gestor. 
Estimule suas equipes a produzir 
novas ideias e ouça as sugestões 
que podem trazer benefícios 
para o seu negócio.

• Conhecimento - O conheci-
mento é a base para qualquer 
criação. Busque por colabora-
dores ávidos por conhecimento, 
novos desafi os e sempre abertos 
para a aprendizagem. Além dis-
so, incentive-os a adquirir novos 
saberes, afi nal, a inovação pode 
surgir das mais diversas fontes.

• Integração - Estimule a con-
versa produtiva e o debate de 
ideias entre seus colaboradores. 
A troca de experiências é outro 
pilar que favorece o surgimento 
das iniciativas inovadoras.

• Cultura organizacional - O 
que fará com que um funcionário 
colabore para o progresso de 
seu negócio? Além de fatores 
básicos como o reconhecimento 
e a remuneração, é crucial que 
ele conheça e se identifi que 
com a cultura organizacional 
da empresa. Deste modo, você 
terá funcionários motivados, que 
acreditam no negócio e podem 
trazer soluções para os desafi os 
diários da companhia.

• Liberdade - Liberdade impli-
ca aceitar que, eventualmente, 
falhas podem ocorrer. Não 
puna erros de modo a coibir a 
criatividade de suas equipes, ao 
contrário, de a chance para que 
seus colaboradores corrijam os 
processos. Só com real liberda-
de para o desenvolvimento de 
ideias é possível ver o surgimen-
to de uma cultura de inovação.

Por fi m, não se esqueça, inovar 
é apostar no futuro. Não abra 
mão da evolução de sua empresa!

(*) - Sócio e diretor-geral do Hotel 
Terras Altas, é presidente da 

Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil (ADVB). 

A inovação é o motor 
das organizações
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Grupos extremistas foram responsáveis por 59% das mortes ocorridas em episódios de crimes de 

ódio em 2017 nos EUA. 

O número de casos atribuí-
dos aos supremacistas 
brancos dobrou no ano 

passado em relação a 2016. As 
informações foram divulgadas 
pela Liga Antidifamação (do 
inglês Anti-Defamation League
-ADL), uma Ong internacional 
que combate o antissemitismo 
e o racismo.

Segundo o relatório, o núme-
ro de mortes provocadas pela 
supremacia branca supera os 
assassinatos cometidos por 
extremistas islâmicos, por 
exemplo.  Os supremacistas 
brancos são diretamente res-
ponsáveis por 18 das 34 mortes 
relacionadas ao extremismo 
em 2017. Nove foram ligadas a 
grupos extremistas islâmicos. 
O ano de 2017 foi o quinto da 
história com maior quantidade 
de homicídios por grupos extre-
mistas desde 1970. 

A Ong mostra que grupos 
extremistas de direita foram 
responsáveis por 59% das 
mortes ocorridas em episódios 
de crimes de ódio em 2017 nos 
Estados Unidos. No topo da lis-
ta aparecem os supremacistas 
brancos, com 71% dos casos. 
Há no país cerca de 917 grupos 
radicais em ação. O diretor 
da Ong, Jonathan Greenblatt, 
lembrou que no ano passado 
três casos de extremismo ti-

EUA: mortes provocadas
por supremacistas

brancos duplicam em um ano
Os supremacistas brancos foram responsáveis por sete em cada dez assassinatos causados por grupos 
extremistas em 2017
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veram destaque - dois ataques 
ligados a um terrorista islâmico 
e outro da supremacia branca 
em Charlosttesvile. “Isso é 
um  lembrete austero de que o 
extremismo doméstico é uma 
séria ameaça à nossa segurança 
”, disse.

Ele lembrou também que 
não se pode ignorar uma 
forma de extremismo em 
detrimento de outro. “Quan-
do supremacistas brancos 
e outros extremistas estão 

mais encorajados e encontrar 
novos públicos para os seus 
pontos de vista cheios de 
ódio, a violência ganha espa-
ço”, afirmou. Outro ponto do 
relatório observou uma onda 
emergente de assassinatos 
por nacionalistas negros. 
Grupos com essa classificação 
foram responsáveis por cinco 
assassinatos.

Como conclusão, o grupo 
recomenda maior comprome-
timento das autoridades em 

combater o racismo. Autorida-
des federais e estaduais devem 
apoiar adequadamente progra-
mas para combater todas as 
formas de extremismo violento, 
incluindo a decorrente de am-
bas as organizações terroristas 
internacionais e movimentos 
extremistas domésticos. O 
relatório foi feito com base em 
dados ofi ciais do FBI e da jus-
tiça norte-americana. O estudo 
é realizado anualmente pela 
Ong (ABr).

A Ong Human Rights Watch 
(HRW) lançou ontem (18) rela-
tório em que analisa as práticas 
de direitos humanos em mais de 
90 países. No caso do Brasil, a 
entidade pede que as autorida-
des brasileiras tomem medidas 
para conter as execuções extra-
judiciais cometidas pela polícia. 
Conforme levantamento do 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, foram registrados 
4.224 assassinatos cometidos 
por policiais militares e civis em 
2016, um acréscimo de 26% em 
relação ao ano anterior.

Na avaliação da HRW, essa 
situação foi agravada com a 
aprovação, em outubro, pelo 
Congresso, de lei que permite 
que militares das Forças Ar-
madas que cometerem crimes 
dolosos contra civis, durante 
operações de Garantia da Lei 
e da Ordem, sejam julgados 
pela Justiça Militar, e não mais 
pela Justiça comum. As Forças 
Armadas foram acionadas, no 

Mulheres fazem caminhada em solidariedade

às manifestações feministas na América Latina,

que tem países com alta taxa de feminicídio.

Human Rights Watch cobra medidas para 
conter mortes cometidas por policiais

lado, a HRW destaca que as 
execuções extrajudiciais tam-
bém colocam em risco a vida 
de policiais que fi cam sujeitos 
a retaliações, aumentando a 
violência durante confrontos 
com criminosos. Nesse senti-
do, a organização aponta que 
437 policiais foram mortos no 
país em 2016.

No tópico sobre os direitos 
das mulheres, a HRW avalia 
que a implementação da Lei 
Maria da Penha ainda está in-
completa. O texto aponta que 
as delegacias especializadas 
contam com quadro de pessoal 
insufi ciente e que, geralmente, 
fecham durante a noite e aos 
fi nais de semana. Além disso, 
critica o fato de as unidades es-
tarem concentradas nas gran-
des cidades. Em 2016, mais de 
4,6 mil mulheres foram mortas 
no Brasil. No mesmo período, o 
Ministério Público apresentou 
denúncia de pouco mais de 2,9 
mil casos (ABr).
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último ano, para garantir a se-
gurança pública em estados que 
enfrentaram crise fi nanceira e 
paralisação de policiais, como 
Rio de Janeiro e Espírito Santo.

“De acordo com as normas 
internacionais, execuções ex-
trajudiciais e outras violações 

graves de direitos humanos 
devem ser processadas e 
julgadas na Justiça Comum”, 
diz o relatório. Na ocasião, a 
transferência foi comemora-
da pelo Exército e criticada 
por organizações ligadas aos 
direitos humanos. Por outro 

A Coreia do Norte competirá nas mo-
dalidades de patinação artística, esqui 
alpino, esqui cross-country e hóquei 
feminino nos Jogos Olímpicos de Pye-
ongchang, anunciou ontem (18) o líder 
do comitê local, Lee Hee-beom.

O anúncio vem após os representan-
tes dos dois países terem se reunido e 
acertado a participação sob a bandeira 
única na competição, um fato histórico 
dada a tensão que aumentou de maneira 
exponencial nos últimos meses.

O presidente do comitê não detalhou 
o número de atletas norte-coreanos que 
irão ao país porque esse ainda será defi -
nido durante uma reunião da organização 
do evento com o Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) em Lausanne, na Suíça, 
neste sábado (20). Além de Lee e dos 
membros do COI, o encontro também 
contará com representantes das duas 
Coreias.

Já na delegação que acompanhará 
os atletas, estima-se que 370 pessoas 
atravessem a fronteira para acompanhar 
a competição, entre orquestra, torce-
dores e líderes de torcida. Os Jogos de 
Pyeongchang ocorrem entre os dias 9 e 
25 de fevereiro. No campo da política in-
ternacional, no entanto, a situação sobre 
a Coreia do Norte ainda continua muito 
tensa. Hoje, o vice-ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Igor Morgulov, 

Coreia do Norte disputará 4 modalidades 
nos Jogos Olímpicos

Estima-se que 370 pessoas atravessem a fronteira para acompanhar a competição,

entre orquestra, torcedores e líderes de torcida. 
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afi rmou que as acusações do presidente 
Donald Trump, são “infundadas”.

“A Rússia está absorvendo plena-
mente as obrigações previstas nas 
resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas”, disse Morgulov 
à agência russa Tass. Trump acusou 
os russos de não estarem respeitando 
as regras e comercializando produ-
tos proibidos com Pyongyang. Além 
de acusar o Kremlin, os EUA ainda 
anunciaram que enviarão três tipos 
de bombardeiros para a ilha de Guam, 
onde tem uma base militar estratégica 

para responder aos possíveis ataques 
de Kim Jong-un.

Segundo o comando do US Pacifi c 
Air Force, seis bombardeiros B-52, que 
podem transportar ogivas nucleares, 
e 300 homens da equipe reserva fo-
ram levados para a base de Andersen, 
onde já há outros seis bombardeiros 
estratégicos supersônicos B-1 e três 
bombardeiros B-2, que difi cilmente são 
detectados por radares. De acordo com 
os norte-americanos, esse é “um sinal de 
responsabilidade com os países aliados 
da área” (ANSA).

Semadar Marques (*)

Começo de ano é sinônimo de 
esperança. É quando temos a 
oportunidade de fi nalizar tudo 
que não terminamos no ano 
anterior ou colocar em prática 
aqueles hábitos que sempre 
quisemos ter, e que agora chegou 
a hora de começar. 

Mas isso requer esforço. Pa-
ciência. Força de vontade. E 
nesse contexto, se não estiver-
mos preparados para aliar isso 
a correria e sufocos que podem 
vir pela frente – sim, é um novo 
ano, mas tudo continua exata-
mente de onde parou – é bem 
possível render-se a irritação e 
ao stress, o que pode te fazer 
desistir de assumir ainda mais 
compromissos.

Por isso, preparei algumas di-
cas para que você fi que zen nesse 
início de ano e consiga realizar 
todos os objetivos sonhados no 
último dia 31.
 • Identifi que tudo que precisa 

ser feito - Investir tempo 
em anotar tudo que está 
pendente e/ou que você 
quer dar início é uma das 
melhores formas de minimi-
zar o stress e se organizar 
melhor para os novos há-
bitos e compromissos que 
estão por vir. Você pode 
elencar quais tarefas são 
importantes e quais delas 
podem ser delegadas ou 
mesmo eliminadas. Defi na 
aquilo que é realmente prio-
ridade e foque sua atenção 
nisso;

 • Priorize o que lhe faz bem – e 
dedique tempo a isso! - Fazer 
coisas bacanas para si, como 
presentear-se com uma de-

liciosa massagem, assistir a 
um pôr do sol ou tomar um 
drink com os amigos são 
ótimas formas de distrair 
e relaxar a mente. Isso 
não pode ser considerado 
egoísmo e sim qualidade 
de vida e bem estar e é algo 
que precisa ser privilegiado. 
Ficar um tempo curtindo 
a própria companhia é um 
belo mimo que você pode 
oferecer a si;

 • Você não tem controle sobre 
tudo – e tudo bem - Sim, po-
derão ter momentos em que 
você verá as coisas fugindo 
ao seu controle. E está tudo 
bem. Pegue leve com você 
mesmo e não exija tanto de 
si. Quem realmente gosta 
de você irá relevar algum 
eventual deslize;

 • Meditar é para você sim! 
- Qualquer pessoa pode 
meditar. Ela proporciona 
inúmeros benefícios, dentre 
eles o relaxamento físico e 
mental, a assertividade fren-
te às adversidades, clareza 
e foco mental. Portanto, 
tentar não é tão difícil as-
sim. Preste atenção em sua 
respiração, às sensações do 
seu corpo e respire profun-
damente. Existem milhares 
de técnicas disponíveis e 
você pode começar com dois 
ou cinco minutos diários. 

O importante mesmo é co-
meçar.

(*) - Especialista em Empatia, 
Liderança Colaborativa, Propósito 
de Vida e Inteligência Emocional. 

Através de palestras, conferências 
e workshops sobre esses temas, 

inspirar as pessoas a irem atrás do 
que lhes faz plenamente felizes (www.

semadarmarques.com.br). 

Dicas quentes para começar 
o ano com o pé direito


