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OPINIÃO
Administração 

inovadora
A Administração 

inovadora parece ser 

um tema difícil para 

defi nir, assim como 

outros assuntos, tanto do 

ponto de vista científi co 

quanto do corrente

Há muitas definições 
aplicáveis na prática. 
O conceito é intuitivo, 

é conhecido, está implícito, ou 
pelo menos assim se pensa, 
mas é difícil de ser colocado 
e expressado em poucas pa-
lavras. Administração inova-
dora parece estar no rol das 
palavras difíceis de definir 
de uma só vez, como amor, 
saudade, cultura, educação, 
qualidade, sentimento, tec-
nologia, paz, justiça, talento e 
outras tantas. Aqui se perdem 
os dicionários...

Afi nal, como defi nir adminis-
tração inovadora?

Um matemático, seguindo a 
lógica da teoria do limite, pode-
ria concluir que a administra-
ção inovadora representa uma 
diferença. Uma diferenciação, 
portanto. O problema é que, 
na teoria do limite, a variável 
passa por variação em que o 
limite tende a zero ou infi nito. 
Então, nesse caso, como fi ca o 
conceito de diferença? Qual o 
limite que uma diferenciação 
deve ter para que o resultado 
represente uma administração 
inovadora? 

A questão é pertinente, pois 
os efeitos da aplicação dessa 
mudança, que representa uma 
inovação, poderão ser muito 
diferentes na realidade do 
mercado, que depende signi-
fi cativamente da percepção 
e dos requisitos dos clientes 
e consumidores. Que limites 
diferenciam revitalização, 
renovação, variação, inovação?

Inovar requer ousadia e 
coragem, mas acima de tudo 
sabedoria. É preciso valorizar 
as experiências adquiridas 
no passado, perceber todas 
as nuances da realidade que 
o presente nos coloca e, 
finalmente, estar atento a 
mudanças e oportunidades 
que o futuro nos reserva. A 
parte seguinte do problema 
parece ser tão ou mais difícil 
que a primeira: como efetuar a 
administração da inovação? As 
empresas consideram a gestão 
da inovação como o processo 
de descobrir, criar e imple-
mentar ou comercializar novas 
ideias, produtos, processos e 
serviços. As empresas mais 

bem sucedidas consideram a 
inovação uma competência 
essencial para sua competiti-
vidade e crescimento.

A gestão da inovação sus-
tentável objetiva vencer a 
concorrência, remunerando 
o investidor, envolvendo as-
pectos estratégicos e táticos 
relacionados com a gestão do 
capital intelectual, a concep-
ção do modelo de negócio e 
a incorporação de aprimo-
ramentos tecnológicos que 
permitam diferenciar produ-
tos e serviços. Qual o perfi l 
de empresa ou organização 
adequado para isso? E o que 
dizer de seus funcionários e 
gestores? Quais deverão ser 
seus conhecimentos e como 
deverá ser sua formação?

Sucesso empresarial passou 
a depender das pessoas com 
competência em entender os 
habilitadores tecnológicos que 
moldarão o mercado (produtos 
e estilo de vida). A tecnologia 
tornou-se um fator de pro-
dução quase independente, 
capaz de determinar a com-
petitividade em qualquer setor 
econômico. A tecnologia mais 
impactante do início do inicio 
do século XXI é, sem dúvida, 
a tecnologia de Informação e 
comunicação.

O desenvolvimento dos 
países passa necessariamente 
pela inovação tecnológica, a 
qual deveria ser compreendida 
como um fator estratégico para 
as empresas e para os países. É 
esse o enfoque dado por este 
artigo, que trata, entre outros 
tópicos, da evolução do concei-
to de inovação tecnológica, da 
importância da inovação para 
o crescimento dos países e de 
sua relação com outros aspec-
tos organizacionais e com o 
ambiente de negócios.

É nesse contexto que as 
organizações precisam tornar 
sua cultura mais propícia 
à administração inovadora 
(criar, identifi car e adotar). 
A inovação tecnológica é um 
processo que pode e deve ser 
gerenciado, em nível estratégi-
co e nos seus desdobramentos 
em outros processos das or-
ganizações, como o desenvol-
vimento de novos produtos, 
tanto bens (tangíveis) como 
serviços (intangíveis). 
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Italianos confi am mais no Papa que na política, diz pesquisa.

O levantamento feito pelo 
Demos-Coop, com 1.409 
italianos, elaborou o 

“Mapa das Palavras 2017” e 
mostrou que tanto entre as 
pessoas como entre temas 
mais abrangentes, o Pontífi ce 
é muito respeitado pela grande 
maioria.

O estudo usou como metodo-
logia uma ideia simples: citou 
40 palavras e os entrevistados 
tinham que dar uma nota de 1 
a 10 sobre o que sentiam em 
relação a elas, se era um senti-
mento positivo ou negativo. Em 
primeiro lugar, como palavras 
mais atuais positivas, está a fra-
se “ambiente e energias renová-
veis”, seguida por “voluntaria-
do”, “coração”, “meritocracia” 
e “Papa Francisco”. Na última 
posição nesse quesito aparece 
o termo “políticos”, seguido 
por “terrorismo”, “Trump” e 
“Partidos”.

Roger Moore como James Bond: fi lmes da saga 007

serão exibidos em Cuba.

Os fi lmes de James Bond, o 
espião mais famoso do cinema, 
serão exibidos em público em 
Havana, capital de Cuba, pela 
primeira vez desde que a saga 
criada por Ian Fleming chegou 
às telonas, em 1962. Entre os 
dias 2 e 31 de agosto, a cidade 
receberá o ciclo de cinema 
“Meu nome é Bond, James 
Bond”, que exibirá uma série 
de produções da saga “007”, 
agente dos serviços secretos 
britânicos já interpretado por 
nomes como Sean Connery, 
Roger Moore, Pierce Brosnan 
e, o mais recente, Daniel Craig.

James Bond, com sua frieza 
frente ao perigo, seu humor 
ácido e seu desprezo elegante 
à disciplina britânica, foi um 
desconhecido em Cuba durante 
várias décadas, quando suas 
aventuras tinham como alvo 
a “ameaça soviética” e busca-
vam enaltecer os mecanismos 
da Guerra Fria. No entanto, 
nos últimos anos, o “gelo” em 
torno de Bond se quebrou na 
ilha, e seus fi lmes passaram a 
ser mais conhecidos, porém 

A maior parte desses animais é altamente explorada

pelos seus donos.

Os turistas que em suas via-
gens a países da Ásia partici-
pam de atividades nas quais os 
elefantes são os protagonistas 
devem pensar em duas vezes 
antes de realizá-las. Segundo 
relatório da organização World 
Animal Protection divulgada 
nesta semana, a maior parte 
desses animais é altamente 
explorada pelos seus donos e 
tratada com crueldade.

A entidade de proteção dos 
animais examinou as condi-
ções de vida de cerca de 3 
mil elefantes que “trabalham” 
em atividades turísticas de 
nações como Tailândia, Laos, 
Camboja, Nepal, Sri Lanka e 
Índia durante 2014 e 2016 e 
concluiu que três em quatro 
desses mamíferos vivem em 
condições “inaceitáveis”, 
sendo acorrentados dia e noite 
sem comida ou tratamentos 
adequados.

Como se não bastasse, os fi -
lhotes também são separados 
das suas mães e sofrem cruéis 
processos de adestramento 
para se tornarem dóceis e sub-
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Italianos confi am mais 
no Papa que na política

Uma pesquisa de opinião mostrou que os italianos relacionam o nome do papa Francisco à esperança e 
aos bons sentimentos, enquanto partidos e lideranças políticas são ao que é negativo

vamente, a frase “ambiente e 
energias renováveis” apare-
ceu na 1ª colocação positiva, 
seguida por “trabalho” e 
“Papa Francisco”.

Apesar de terem recebido 
um percentual um pouco maior 
que na primeira votação, nova-
mente entre os mais negativos, 
estão partidos políticos e seus 
expoentes. Grillo, Berlusco-
ni, “partidos”, Força Itália, 
“políticos”, Renzi, M5S, PD e 
Renzi são os menos votados na 
categoria futuro. “As palavras 
são importantes. Servem para 
representar a realidade. Mas 
também para construi-la. Por-
que a realidade social não existe 
sem as nossas palavras”, dizem 
os especialistas que fi zeram 
o estudo. Segundo o Demos-
-Coop, Jorge Mario Bergoglio 
é “a única pessoa capaz de 
suscitar paixão e esperança” no 
levantamento (ANSA).

Da posição 36ª a 29ª entre 
os negativos, aparecem uma 
série de figuras políticas e 
partidos. Beppe Grillo, líder 
do Movimento Cinco Estrelas 
(M5S), Silvio Berlusconi e sua 
sigla Força Itália, Liga Norte e 
seu presidente Matteo Salvi-

ni, M5S, Partido Democrático 
e o ex-premier Matteo Renzi 
ocupam os lugares menos “in” 
da pesquisa. Os pesquisado-
res também apontaram quais 
os sentimentos em relação 
ao futuro que as mesmas 
palavras representavam. No-

Três em quatro elefantes são 
maltratados em turismo na Ásia

missos durante os espetáculos 
ou o transporte de turistas. Dos 
países examinados, o pior deles 
é a Tailândia, que é responsável 
por três quartos de todos os 
elefantes em cativeiro para fi ns 
turísticos.

“Se é possível montar, abraçar 
ou interagir com um animal 
selvagem é provavelmente por-
que ele está sendo tratado com 
crueldade”, explicou o autor 

do relatório, Jan Schimidt-
-Burbach. A organização afi r-
mou que a pesquisa tem como 
objetivo sensibilizar os turistas 
do assunto e tentar impedir que 
eles agendem ou participem 
dessas atividades. Ela também 
ressaltou que já conseguiu 
convencer 160 companhias de 
viagem a suspenderem a venda 
e a promoção desses pacotes 
(ANSA).

James Bond será exibido em 
Cuba pela 1ª vez

sempre circulando “de mão em 
mão”, nunca exibidos em salas 
de cinema. 

Connery, um dos mais céle-
bres intérpretes de 007, é bas-
tante admirado no país por seu 
papel em “A tenda vermelha”, 
uma rara coprodução entre 
Itália e União Soviética. Como 
parte da promoção do ciclo de 
cinema, a imprensa local até 
afi rma que Bond não é um per-

sonagem nascido inteiramente 
da imaginação de Fleming, já 
que teria sido inspirado em 
pessoas que o escritor conhe-
ceu durante a Segunda Guerra 
Mundial, quando trabalhava 
na inteligência da Marinha do 
Reino Unido. Desde 1962, já 
foram lançados 24 fi lmes do 
agente secreto, o último deles, 
“007 Contra Spectre”, em 2015 
(ANSA).

O número representa uma expansão de 11,3% 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
Segundo o superintendente nacional de Pessoa 
Física da Caixa, Lessandro Werner Thomaz, o 
penhor é ideal para quem necessita de emprés-
timo rápido e fácil. "É uma linha de crédito sem 
burocracia, pois dispensa avaliação de risco de 
crédito".

A pessoa que possuir um bem confeccionado 
em ouro, prata, diamantes, pérolas, relógio ou 
canetas de valor poderá levar a joia para uma 

avaliação especializada na Caixa, em uma das 
466 agências que operam o Penhor em todo o 
Brasil, e receber o dinheiro na hora. Com taxa de 
2,10% a.m., o Penhor da Caixa pode ser renovado 
quantas vezes o cliente quiser. 

O empréstimo poderá chegar até 100% do valor 
do bem para clientes com conta salário na Caixa e 
relacionamento com o banco. Depois de quitar o 
contrato, o cliente recebe seu bem de volta. Para 
consultar as agências que operam com penhor, 
acesse o site (www.caixa.gov.br/penhor).

Penhor da Caixa movimenta
R$ 7,2 bilhões no semestre

Projeto institui 
política para a 
produção de 
café superior

O cultivo de cafés superio-
res poderá contar com uma 
política específi ca, que inclui o 
crédito rural para a produção, 
industrialização e comerciali-
zação; a pesquisa agrícola e o 
desenvolvimento tecnológico; 
a assistência técnica e a ex-
tensão rural; o seguro rural; as 
certifi cações de origem, social 
e de qualidade dos produtos. É 
o que estabelece o projeto que 
institui a Política Nacional de 
Incentivo à Produção de Café 
de Qualidade.

A proposição, que aguarda 
votação na Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado, tem 
o objetivo de elevar o padrão de 
qualidade do café brasileiro por 
meio do estímulo à produção, 
industrialização e comerciali-
zação de cafés de categorias 
superiores, assim considerados 
os cafés das espécies Coffea 
arabica e Coffea canephora 
(conillon ou robusta). Tam-
bém contempla a capacitação 
gerencial e a formação de mão 
de obra qualifi cada; o associa-
tivismo, o cooperativismo e os 
arranjos produtivos locais; as 
informações de mercado; e os 
fóruns, câmaras e conselhos 
setoriais, públicos e privados.

Entre as ações que deverão 
ser implementadas na execu-
ção da política pelo Conselho 
Deliberativo da Política do 
Café (CDPC) e demais órgãos 
competentes estão a de estabe-
lecer parcerias com entidades 
públicas e privadas. De autoria 
do deputado Evair Vieira de 
Melo (PV-ES), o projeto teve 
como relator o senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), favorável 
à proposição, também encami-
nhada para análise da Comissão 
de Agricultura. De acordo com 
estimativa do Ministério da 
Agricultura, o Valor Bruto da 
Produção (VBP) da lavoura de 
café foi superior a R$ 24 bilhões 
em 2016, valor 20% superior ao 
VBP do ano anterior. 

O café arábica representa, 
aproximadamente, 85% da 
produção total do grão, en-
quanto a produção do conillon 
ou robusta representa cerca de 
15% do total. Destacam-se os 
estados de Minas Gerais, maior 
produtor nacional do grão, com 
60% de toda a produção nacio-
nal. Os números da produção 
garantem ao Brasil a posição 
de maior produtor de café do 
mundo e, por consequência, de 
maior exportador, destinando 
mais de 35 milhões de sacas 
ao exterior na safra 2015/2016, 
com uma receita superior a 
US$ 5 bilhões. Internamente, 
o Brasil consome cerca de 20 
milhões de sacas de café anu-
almente, o que representa um 
consumo per capita anual de 
4,9 kg (Ag.Senado).


