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Muito tem se falado 

sobre inovação. Mas, 

como realmente colocá-

la em prática? 

Antes de mais nada, 
precisamos entender o 
que é inovação e quais 

são suas vertentes. O tema 
anda tão em evidência que já 
existe até uma norma ISO de 
inovação, a 56.002. E, segundo 
ela, inovação é o ato de mudar 
ou alterar as coisas, introdu-
zindo novidades que gerem 
diferencial em um produto, 
processo ou mesmo em uma 
empresa. Na gestão, a inovação 
tem o objetivo de melhorar a 
companhia. 

São práticas que buscam 
cultivar ideias para gerar re-
sultados, com base na solução 
de problemas, viabilidade eco-
nômica e sustentável e lucro 
financeiro para a empresa. 
Basicamente, existem dois 
tipos de inovação: Incremental: 
ela representa pequenas me-
lhorias em algo que já existe. 

Por exemplo, a Google está 
sempre melhorando seus 
algoritmos, trabalhando em 
cima de algo que já existe, sem 
mudar nada drasticamente. É 
essa a ideia, mudar partes para 
melhorar o todo, crescendo 
aos poucos. Por vezes, vemos 
uma grande mudança em de-
corrência de várias pequenas 
alterações, mas isso não é uma 
regra. Esse tipo de inovação 
é focada no aprimoramento e 
demanda muito mais atenção 
ao cotidiano.

.   Disruptiva: essa é a 
inovação que ficou famosa 
e vem ganhando manchetes 
na mídia. Trata-se de uma 
quebra de paradigmas, uma 
coisa completamente nova, 
que muda drasticamente o que 
existia antes. Um bom exemplo 
são os aplicativos de táxi, que 
simplesmente acabaram com o 
velho hábito de estender a mão 
para chamar um motorista. 

Obviamente, uma inovação 
disruptiva pode surgir de uma 
série de inovações incremen-
tais, mas ela também pode 
surgir do zero. Todos parecem 
se encantar com esse tipo de 
inovação, mas ela demanda 
uma cultura muito mais criati-

va e mentes mais aguçadas. A 
partir desses tipos de inovação, 
temos dois métodos que se 
desdobram deles:

. Inovação fechada: o tra-
balho se foca em quem já está 
na empresa, os funcionários. 
A Apple costuma trabalhar 
muito assim, pois eles têm 
um departamento focado em 
inovar desde muito tempo. Por 
vezes, outros departamentos 
nem sabem o que se está sen-
do feito, devido ao alto sigilo. 
Eles buscam inventar algo 
que pertença exclusivamente 
à empresa.

. Inovação aberta: nesse 
formato, a empresa busca 
ajuda de quem é de fora, como 
clientes, consultorias, entida-
des de classe, etc. Estes trazem 
inputs para ajudar no desenvol-
vimento de inovações. As infor-
mações são compartilhadas e 
produzidas em conjunto. Os 
métodos podem servir a ambos 
os tipos de inovação. A técnica 
aberta lembra muito o modo de 
produção da China, que cultu-
ralmente não se incomoda com 
cópias de seus produtos. Eles 
buscam a competição através 
da melhoria constante. 

Para eles, copiar é uma 
honra, uma homenagem, que 
reconhece a qualidade do que 
foi copiado, bem diferente do 
mindset ocidental que enxer-
ga isso como um plagio e não 
como uma “homenagem”. Já o 
método fechado, lembra mais o 
estilo ocidental, onde o registro 
de patentes que garantam o 
monopólio daquele mercado 
parece a fonte mais segura de 
dar continuidade à empresa. 

Não há jeito melhor ou pior. 
Há aquele que mais se adapta 
à sua empresa. Essas metodo-
logias servem como guias para 
escolher uma maneira de en-
xergar a gestão. Ambos trazem 
resultados. Basta entender o 
que você precisa e como quer 
progredir daqui para frente. 
Não há antagonismo, e sim 
progresso paralelo. 

Em inovação, o único erro é 
fi car de braços cruzados.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da PALAS, consultoria 
em gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

A - Abre Alas
Os produtos carnavalescos já cresceram 8%, de acordo com o compa-
rativo entre 2017 e 2018 da FuturaIM, gráfi ca web to print, pertencente 
ao segundo maior grupo gráfi co do Brasil. A expectativa da marca é de 
um aumento de 17%. Com o auxílio das estratégias de marketing, como 
disparos de e-mails marketing, promoções e divulgações nas lojas físicas, 
o número das vendas podem ultrapassar o esperado. Encomendas de 
abadás já cresceram 50%, máscaras 20%, copos personalizados 15% 
e os apitos 5%.  Artigos do segmento de bares e restaurantes, como 
cardápios 30%, comandas 25%, bolacha de chopp 20%, jogo americano 
20% e abridor de garrafas 5%, completam esta lista.

B - Desafi os de Saúde 
Até sexta-feira (15), a Sanofi , maior multinacional farmacêutica do 
mercado brasileiro e que completa 100 anos no País em 2019, recebe 
inscrições para o desafi o VivaTech, voltado para startups nacionais e 
internacionais. A empresa lançou cinco desafi os de saúde, incluindo so-
luções para o diagnóstico de doenças raras e alternativas para a detecção 
de sintomas de gripe comum. Podem participar da seleção empresas com 
projetos em estágio avançado, com pelo menos um piloto com resultados 
positivos em um país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no 
site (https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/sanofi ). A lista 
de startups selecionadas será divulgada no dia 20 de março.

C - Ampliar a Competitividade
Uma iniciativa da CNI e do Sebrae deve atender cerca de 900 empresas 
de 16 estados neste ano, com atividades de capacitação em solução de 
desafi os comuns a negócios do mesmo ramo, em regiões específi cas. Ao 
todo, serão 48 projetos em 12 setores diferentes, como cerâmica, gráfi co, 
alimentos e bebidas, têxtil, panifi cação e madeira e móveis. 
Serão investidos R$ 6,3 milhões nas ações. Os projetos estão na fase de 
cadastro de interessados e serão executados pelas federações estaduais 
de indústrias e núcleos regionais do Sebrae. Cada ação reúne entre 15 
e 20 empresas. Mais informações: (http://www.portaldaindustria.com.
br/cni/canais/procompi/).

D - Sustentabilidade Empresarial
A Escola de Administração de Empresas da FGV realiza, amanhã (14), 
a partir das 8h30, uma palestra gratuita com o tema: “Sustentabilidade 

empresarial: não mais uma escolha, uma necessidade”. O OneMBA, MBA 
global da FGV EAESP é o patrocinador do debate. Marcelo Lima, CCO 
da Toyo Setal Empreendimentos, empresa que desenvolveu um robus-
to Programa de Compliance, é um dos palestrantes ao lado de Cecilia 
Hervé, consultora sênior da Corporate Citizenship, empresa global de 
origem inglesa especializada em sustentabilidade e responsabilidade 
social corporativa. Inscrições e mais informações: (http://eaesp.fgv.br/
eventos/sustentabilidade-empresarial-nao-mais-escolha-necessidade).

E - Mundo das Criptomoedas
A ESPM e o Grupo Bitcoin Banco promovem, no sábado (23) um dos 
primeiros cursos do país especializado em negócios com criptomoedas. 
O Mundo Bitcoin vai abordar, durante um dia inteiro de aulas, das 9h às 
17h, os principais conceitos envolvendo o bitcoin e a blockchain, além 
de aplicações práticas e os principais impactos desses ativos na econo-
mia mundial. O público alvo é formado por entusiastas de tecnologia, 
investidores, gestores de projetos e também para aqueles que ainda não 
tiveram contato com as criptomoedas mas têm curiosidade a respeito. 
Oportunidade de adquirir os conhecimentos técnicos necessários para 
iniciar negociações com criptomoedas e identifi car novas oportunidades 
de investimentos no mercado. Outras informações: (https://www.espm.
br/educacao_continuada/mundo-bitcoin/).

F - Doença de Parkinson
Entre os dias 29 de maio a 1º de junho, no Sofi tel Jequitimar, Guarujá, 
acontece o XXI Congresso Paulista de Neurologia. A doença de Pa-
rkinson, transtorno do movimento mais conhecido, caracterizada por 
movimentos lentos, rigidez muscular, tremor durante o repouso, será 
um dos temas em pauta. Serão apresentados os mais novos conhecimen-
tos relacionados aos processos degenerativos da doença de Parkinson 
que, em última instância, permitirão a descoberta de medicamentos 
capazes de interromper o avanço do processo patológico no organismo. 
Também, o encontro apresentará novidades para o diagnóstico e tra-
tamento dos diferentes transtornos do movimento. Mais informações: 
(http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-medica/eventos/
xii-congresso-paulista-de-neurologia). 

G - Trabalho Infantil 
Estão abertas até o próximo dia 19, as inscrições para o edital “Com-

batendo o Trabalho Infantil na Indústria da Moda”, lançado pelo Fundo 
Brasil e o Instituto C&A. Cerca de R$ 900 mil serão destinados a pelo 
menos 10 projetos para a realização de atividades no prazo de até 12 
meses. O Brasil é um dos maiores produtores têxteis e de confecção do 
mundo, e conta com uma estrutura fragmentada entre fábricas e ofi cinas 
de costura: 98% do setor de confecção de vestuário no país é formado por 
pequenas e microempresas. É um cenário com ofi cinas de costuras com 
baixa densidade tecnológica e mão de obra pouco qualifi cada e, muitas 
vezes, informal. Outras informações: ((https://fundodireitoshumanos.
org.br/edital/combatendo-o-trabalho-infantil-na-industria-da-moda/).

H - Cursos Gratuitos
O Centro Educacional e Tecnológico Casa do Caminho continua no 
próximo sábado (16) seu processo de inscrições para cursos livres e 
gratuitos. São 150 vagas em sete cursos: Comunicação e Expressão, 
Contabilidade Básica,  Desenvolvimento de Blogs e Sites, Eletricidade 
Básica Residencial, Excel Básico, Excel Intermediário e Matemática Fácil. 
Os cursos são voltados para jovens e adultos. Os interessados devem 
comparecer neste sábado, a partir das 8h45, no Centro, que fi ca na rua 
Guassatungas, 222, na Vila Campestre, zona Sul (próximo ao Hospital 
Sabóia e a 900 metros do Metrô Jabaquara). Mais informações: (https://
www.cetecc.org.br/).

I - Programa de Estágio
A Safi ra Energia, comercializadora de energia e consultoria estratégica 
e de mercado, está com inscrições abertas para o seu Programa de 
Estágio. Serão selecionados estudantes universitários dos cursos de 
Administração, Sistemas de Informação, Gestão de TI,  Matemática, 
Física, Engenharia(s), Economia, Estatística, Marketing, Publicidade, 
Design e áreas correlatas para oito posições nas áreas de Middle, Opera-
ções, Inteligência de Mercado, Varejo, Corporate, Financeiro, Marketing 
e Administrativo. Os candidatos devem ter o domínio do inglês e das 
ferramentas de produtividade do Offi ce, serem dinâmicos, proativos e 
gostarem de ambientes e situações desafi adores. Mais informações: no 
link (https://www.estagiosafi ra.com.br/). 

J - Para Startups
A EqSeed, fi ntech que conecta investidores a startups e empresas em 
expansão, vai realizar uma série de workshops pelo Brasil voltados para 
empreendedores. Objetiva detalhar o que as empresas devem fazer para 
realizar rodadas de investimento de até R$ 5 milhões pela plataforma. 
O investidor busca modelos escaláveis, mercados endereçáveis que 
propiciem crescimento exponencial e, evidentemente, um grupo de 
empreendedores capaz e efi ciente. Para startups realmente disruptivas, 
sem dúvida a EqSeed é um agente facilitador para acesso não só ao 
capital, mas ao smart money. Ocorre amanhã (14), às 19h, no WeWork, 
na Av. das Nações Unidas, 14261. Inscrições gratuitas: (http://materiais.
eqseed.com/workshoptoursp).

A - Abre Alas
Os produtos carnavalescos já cresceram 8%, de acordo com o compa-

empresarial: não mais uma escolha, uma necessidade”. O OneMBA, MBA 
global da FGV EAESP é o patrocinador do debate. Marcelo Lima, CCO
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O comércio varejista no 
Estado de São Paulo segue tra-
jetória de alta pelo quinto mês 
consecutivo. Em dezembro, 
3.965 empregos formais foram 
criados, resultado de 74.426 
admissões contra 70.461 des-
ligamentos. Foi o melhor saldo 
para dezembro desde 2007, 
quando se iniciou a série his-
tórica. Com esse desempenho, 
o setor encerrou o mês com 
um estoque ativo de 2.101.748 
vínculos empregatícios, o 
maior nível de empregos desde 
janeiro de 2016, leve alta de 
0,6% em relação a dezembro de 
2017. No acumulado de 2018, 
o saldo também foi positivo 
(12.539 vagas).

Os dados compõem a pes-
quisa realizada mensalmente 
pela FecomercioSP com base 
nos dados do Ministério do 
Trabalho. No comparativo 
anual, seis das nove atividades 
analisadas apontaram cresci-
mento do estoque de empre-
gados em relação a dezembro 
de 2017, com destaque para os 
segmentos de farmácias e per-
fumarias (2,5%) e de eletro-
domésticos, eletrônicos e lojas 

O setor encerrou o mês com o maior nível de empregos desde 

janeiro de 2016.

Dados apurados pelo 
Indicador de Inadim-
plência da Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
apontam que mesmo com o 
crescimento do número de 
consumidores negativados na 
comparação anual, o avanço foi 
menor em janeiro de 2019 ante 
os últimos meses, alcançando 
2,42%.

Já o número de dívidas 
apresentou recuo de 0,29% 
no mesmo período, embora o 
volume de pendências conti-
nue crescendo em dois setores 
específi cos: o de bancos, com 
avanço de 2%, e o de água e 
luz, com aumento expressivo de 
14%. Em contrapartida, comér-
cio e comunicação registraram 
queda de 7%.

Estima-se que o país tenha fechado janeiro com 62,08 milhões de 

brasileiros negativados.

Contratação de crédito agropecuário
A contratação de crédito do Plano Agrícola e Pecuário, 

entre médios e grandes produtores, alcançou entre julho 
do ano passado e janeiro último R$ 93,73 bilhões, volume 
12% maior do que o contratado no mesmo período da safra 
2017/2018, que somava R$ 83,89 bilhões. As contratações 
totais (empresarial e familiar) cresceram 13% , chegando 
a R$ 110,2bilhões, comparativamente ao mesmo período 
da safra passada (R$ 97,6 bilhões). O volume fi nanciado 

para custeio, em alta de 12%, nesses sete meses, soma R$ 
53,8 bilhões. Mas a maior alta, de 26%, foi na modalidade 
destinada a investimentos, que já chega a R$ 20 bilhões, 
ante R$ 15,9 bilhões em igual período da safra passada. 
De acordo com o Diretor de Financiamento e Informação 
do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, esse 
desempenho traduz otimismo dos agricultores, uma vez 
que os fi nanciamentos de investimentos registraram os 
maiores aumentos (Mapa).

Atividade industrial 
fecha 2018 com 
resultado positivo

O Indicador Ipea de Consumo 
Aparente de Bens Industriais regis-
trou crescimento de 3% em 2018, 
embora o resultado para o mês 
de dezembro tenha permanecido 
ligeiramente estável, avançando 
0,1% na comparação com novem-
bro. Com isso, o indicador apontou 
queda de 2,1% no quarto trimestre 
do ano passado. O autor da análise 
e pesquisador do Grupo de Conjun-
tura do Ipea, Leonardo Mello de 
Carvalho, explica que a demanda 
por bens industriais acompanhou 
a trajetória da produção interna 
da indústria: “Houve uma desace-
leração no quarto trimestre, assim 
como ocorreu com o investimento”. 

Basicamente, o indicador calcula 
tudo que foi produzido pela indústria 
no país, mas não foi exportado – ou 
seja, fi cou para consumo interno (ou 
estoques) –, e adiciona as importa-
ções. Portanto, o consumo aparente 
é medido pela produção líquida das 
exportações, adicionadas as impor-
tações. Em dezembro, enquanto a 
produção líquida de exportações 
avançou 1,9% frente a novembro, 
as importações registraram maior 
oscilação, com queda de 5%. No 
encerramento de 2018, a produção 
líquida de exportações avançou 
1,2%, e as importações, 11%.

Na análise das grandes catego-
rias econômicas, o destaque fi cou 
por conta do crescimento de bens 
intermediários em 2,5% no ano, 
avanço bem mais expressivo que o 
0,4% registrado pela Pesquisa In-
dustrial Mensal - Produção Física, 
do IBGE, que considera apenas a 
produção interna. “Esses números 
sugerem uma maior contribuição 
das importações para a atividade 
industrial”, explica Mello. O ano 
de 2018 também foi marcado por 
um crescimento forte dos bens de 
capital (14,6%) e dos bens de con-
sumo duráveis (7,9%) (AI/Ipea).
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Inadimplência abre o ano em 
desaceleração, com 2,42% em janeiro

O ano de 2019 começa com sinais de acomodação da inadimplência

Estima-se que o país tenha 
fechado janeiro com 62,08 
milhões de brasileiros negativa-
dos, o que representa 40% da 
população acima dos 18 anos. 
Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, o consumidor deve 
cuidar para não voltar à inadim-
plência. “Não é baixo o número 
de consumidores que, depois de 
sair do cadastro de negativados, 
acaba retornando. Isso ocorre 
porque, em muitos casos, a 
inadimplência tem origem no 
mau uso do crédito e da falta de 
controle das próprias fi nanças. 
Nesses casos, é fundamental 
que haja disciplina para fazer 
a gestão dos ganhos e dos gas-
tos, além de se reconhecer os 
limites do próprio orçamento”, 
orienta a economista (CNDL/
SPC Brasil).

O presidente da CNDL, José 
Cesar da Costa, destaca que 
apesar do avanço da quanti-
dade de devedores, o número 
médio de dívidas vem caindo. 
“Já se observa uma tendência 
de acomodação, que pode ser 
um prenúncio de melhora na 

capacidade de pagamento das 
famílias”, explica. “Este cenário 
só deve mudar quando a reto-
mada da economia for percebi-
da de fato pelos consumidores, 
ou seja, com a criação de novos 
empregos e o aumento renda”, 
observa Costa.

Varejo encerra 2018 com leve alta 
na geração de empregos formais

de departamentos (1,8%). Por 
outro lado, os setores de lojas 
de lojas de vestuário, tecidos e 
calçados (-0,6%) e de materiais 
de construção (-0,5%) sofreram 
as maiores quedas na mesma 
base comparativa.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
em 2018, foi o melhor desem-
penho anual desde 2014, e o 
melhor saldo em 12 meses para 
o varejo paulista desde os 12 

meses encerrados em janeiro 
de 2015. A expectativa é de que 
esse processo de recuperação 
continue em 2019, visto que o 
desempenho dos indicadores 
de confi ança e das vendas do 
setor já apresentaram melho-
ras em 2018, mais infl ação 
baixa, juros baixos e a própria 
queda do desemprego. Isso 
proporcionará um cenário mais 
atrativo para criação de novos 
vínculos (AI/FecomercioSP).


