
Inovar ou não inovar, 
eis a questão! 

Apesar de toda a 
tecnologia, processos 
eficazes de gestão, 
conhecimento 
acadêmico e prático 
e benchmarking, 
promover a inovação 
nas operações, 
atividades-meio e 
fim no âmbito das 
empresas é uma tarefa 
bastante complexa

Um dos principais 
obstáculos é a cul-
tura corporativa das 

organizações, muitas vezes 
ainda presas a conceitos 
arraigados durante muito 
tempo, que sempre deram 
certo mas, paulatinamente, 
perdem consistência ante as 
mudanças dos mercados, 
dos consumidores e do 
mundo. Uma das barreiras 
é a dificuldade que muitas 
empresas, em especial as 
de maior porte, apresentam 
para promover e colocar em 
prática as boas propostas de 
seus colaboradores. 

Saber garimpar e dar 
ouvido às sugestões de 
todos, independentemente 
do cargo ou posição, é um 
bom caminho. Nada é tão 
desestimulante para um 
profissional e limitador da 
capacidade de inovação de 
uma empresa quanto matar 
ideias em seu nascedouro. 
É verdade que numero-
sas organizações mantêm 
programas de inovação, 
estimulando os colaborado-
res a apresentarem ideias. 
Mas, será que isso funciona 
de maneira adequada e na 
dimensão proporcional às 
exigências de transforma-
ção imposta pela realidade 
dos efervescentes mercados 
contemporâneos? 

Por mais democrático 
que sejam esses processos 
e abertos às sugestões de 
todos e das diversas áreas, 
como finanças, manufatu-
ra, comercial e marketing, 
podem ser bastante hermé-
ticos e limitados se tiverem 
uma perspectiva apenas de 
curto prazo. O horizonte 
de uma empresa não pode 
mais ficar restrito ao que 
se pode alcançar com um 
olhar fixado no imediato, 
no urgente ou no ano. Mais 
do que nunca, é preciso 
antecipar-se às tendências. 

Por conta de uma visão 
menos ampla e focada 
somente no "hoje", muitas 
ideias inovadoras acabam 
ficando para trás. Outro pro-
blema refere-se à execução, 
inclusive de sugestões de 
fato inovadoras e que con-
templem as necessidades de 

curto prazo. Nem sempre o 
idealizador da proposta e o 
setor no qual trabalha con-
seguem engajar as demais 
áreas na implementação 
do projeto, o que também 
reprime sua execução e 
sucesso. 

Afinal, nada se faz sozinho 
e o espírito de equipe não 
pode ser apenas teórico ou 
praticado em departamen-
tos estanques. É necessária 
sinergia horizontal e vertical 
para a prática da inovação. 
A prioridade deve ser sem-
pre a organização como um 
todo e não uma pessoa ou 
sua área. 

Tais observações não sig-
nificam "condenar" sumaria-
mente a valiosa experiência 
empresarial acumulada até 
hoje, que apresenta, no 
Brasil e no mundo, modelos 
incontestáveis de sucesso 
e longevidade. Porém, são 
importantes mudanças 
positivas da cultura corpo-
rativa, de modo a viabilizar 
os processos inovadores 
impostos pela velocíssima 
transformação dos merca-
dos, das expectativas dos 
consumidores e do boom 
tecnológico. 

Para promover tais avan-
ços, um ótimo exercício é 
observar a experiência e os 
cases das startups que cha-
mamos de emerging giants, 
nas quais todos colaboram 
usando os métodos ágeis, 
cuja prioridade é resolver 
o problema do cliente, sua 
satisfação, crescimento e 
sucesso. É isso que lhes 
garante um rápido cresci-
mento, a partir da identifi-
cação de um problema que 
ninguém resolve em uma 
fatia de mercado que possui 
milhões ou possivelmente 
bilhões de consumidores. 

Seus criadores, de um 
modo geral, invariavelmen-
te colocam os propósito da 
organização muito acima 
de seus próprios, como se 
observa em vários exemplos 
de grande êxito. A soma da 
sólida experiência das ges-
tões corporativas conven-
cionais com o espírito dos 
startupeiros pode consoli-
dar um novo e consistente 
modelo de gestão focado na 
inovação em todos os seus 
sentidos. 

Em todo esse movimento, 
contudo, nada é tão dis-
ruptivo quanto resgatar a 
célebre frase "ser ou não ser, 
eis a questão", de William 
Shakespeare, no contex-
to atual e parafraseando 
Shakespear "inovar ou não 
inovar, eis a questão!". 

(*) - É sócio-diretor Head 
of Emerging Giants da 

KPMG no Brasil. 

Robson Del Fiol (*)
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Simão de Miranda – Dam D’Souza (Ilustr) 
– Elementar –  O professor, palestrante, com mais de 
50 livros escritos, criou uma expressiva e oportuna 
obra evidenciando hábitos que além de saudáveis, 

introduzem uma sensação de alegria e bem estar quando 
dividimos momentos e coisas com outros, além de uma sábia 
aceitação do outro “diferente”. Em cada página, aliás, muito 
bem ilustrada, uma rima numa diferente situação. Exemplo: 
“Em vez de reclamar, ponha uma música para dançar” , “Em 
vez de brigar, tente sempre perdoar”. Muito bom para crianças 

e porque não, adultos também.

Para Ser Ainda Mais Feliz Todo Dia

Mauricio Oliveira e Ong Brotherhood – 
Matrix – Uma ideia genial, seja dos autores ou da 
editora. Em forma de pequeno baralho, num total de 

100,  armazenados numa caixinha de papelão, são feitas em cada 
um, perguntas para refletir sobre o que é ser, ou o que deveria 
ser o homem hoje. Lúdica e dinamicamente, as perguntas vão 
surgindo, criando questionamentos ou uma conscientização 
do verdadeiro “papel” do homem no cenário atual. Oportuna

Vamos Falar de Masculinidade

Lenilson Ferreira – Ados – O mestre carioca, 
reconhecido internacionalmente oferece nesta obra 
um interessante viés de abertura, um corolário de 
suas experiências clínicas e também fruto de suas 

pesquisas. Evidencia claramente, numa linguagem sem rodeios,  
a psicanálise, sua necessidade e propósitos. Em suma, demonstra 
quando buscar ajuda e como desfrutá-la. Vivemos momentos 
incertos, obscuros, com certeza a obra será de extrema utilidade. 

Psicanálise: O que ela pode fazer 
por você

Franklin Valverde – Patuá – O jornalista, pro-
fessor, editor Franklin com uma trajetória admirável 
no universo das letras, brindou seus fãs leitores, 
amigos e alunos com uma bem humorada edição de 
ideias, contos, mini contos e (des)contos. Sua verve 

esvoaça entre a observação irônica e gozação, numa lucidez e 
rapidez impressionante, deixando atônito seu “pobre” leitor. 
O conto, título da obra, é hilário.  Profundamente divertido.

Antes do Zoológico
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Carlos Ely Eluf (*)

Em decorrência da mo-
rosidade dos Tribunais 
do Júri em nosso país, a 

quem cabe julgar crimes pra-
ticados contra a vida, ficamos 
estarrecidos com a estimativa 
do CNJ de que quase um terço 
das ações criminais de com-
petência do Tribunal do Júri 
acabam sendo arquivadas sem 
qualquer punição pela prescri-
ção, deixando livres autores de 
crimes muito graves, já que os 
processos perdem a validade 
pela decorrência do prazo e 
pela sinuosa tramitação na Jus-
tiça que impede o Estado de 
punir os acusados, reforçando 
a sensação de impunidade 
perante à sociedade.

Tendo em vista que é de 
competência exclusiva de 
Júri Popular de ritos de 
homicídio, incitamento de 
aborto, incitação ao suicídio, 
em decorrência da morosa 
tramitação praticada nesses 
Tribunais, vedam ao Estado 
punir os acusados, causando 
uma inaceitável sensação de 
impunidade dos criminosos, 
fato que abala o conceito da 
população em detrimento de 
nosso Poder Judiciário. 

Diante do excesso de re-
cursos submetidos a estes 
Tribunais, na maioria dos 
casos utilizados como es-
tratégia de defesa dos réus, 
acabam esbarrando na pres-
crição e no arquivamento, 
sem aplicação de nenhuma 
pena aos investigados. Cabe-
ria ao STF analisar e decidir 
a evidência de início da exe-
cução penal após sentença 
do Tribunal do Júri. 

Para toda a vida, o próprio 

Prescrição em processo criminal 
beneficia a impunidade no Brasil
Quase um terço das ações criminais de competência do Tribunal do Júri acabam sendo arquivadas 
pela prescrição

haver algum outro fato 
relevante a ser informado 
pela testemunha faltante. 
Para dar atendimento mais 
célere a estes processos, 
uma recente proposta do 
CNJ deve prever diminuição 
de prazos para manifestação 
de advogados das partes e do 
Ministério Público, sem que 
isso importe em cerceamen-
to de defesa do acusado. É 

notório também que não há 
juízes suficientes para esses 
julgamentos, e os mesmos 
deveriam ter prioridade, 
pois homicídio é crime muito 
grave sem reparo posterior. 

Nossos Tribunais deve-
riam ter como prioritária 
a tramitação de processos 
dos crimes contra a vida 
praticados com intenção do 
acusado. Tudo isto decorre 
na falta de confiabilidade da 
população em instituições, 
Ministério Público e Judici-
ário, eternizando alto índice 
de criminalidade e reduzin-
do o índice de punições que 
deveriam ser aplicadas.

Portanto, a execução da 
pena imposta ao réu, a partir 
do julgamento de segundo 
grau, é uma medida que deve 
ser aplicada com urgência. 
Esta falta de aplicação de 

STF, sem credibilidade nos 
dias atuais, por força de be-
nesses outorgadas a políticos 
com improbidade adminis-
trativa comprovada em suas 
funções, justifica por seu en-
tendimento equivocado a falta 
de punição desses criminosos, 
inclusive com condenação em 
segunda instância com o du-
vidoso entendimento de que 
o réu tem direito de manter 
a sua liberdade, até que estes 
recursos procrastinatórios 
sejam julgados. 

Deveria ser reduzido o nú-
mero de jurados e o tempo de 
debates entre as partes para 
casos de homicídios simples. 
Também adiar os processos 
provocados pela defesa do 
réu em decorrência de au-
sência de testemunha, que 
são arroladas propositada-
mente com endereços falsos 
e inexistentes para que não 
sejam intimadas, inclusive, 
em pedir adiamentos em 
decorrência de testemunha 
ouvida em primeira fase do 
processo, que não compare-
ce novamente no Tribunal de 
Justiça neste diapasão. 

É necessário que a Câma-
ra aprove, ao menos, que 
uma das partes demonstre 

penas nos traduz como o 
declínio da democracia. 
Nesta sistemática, os réus 
com maior poder aquisitivo 
e com possibilidades finan-
ceiras de contratarem bons 
advogados, acabam tendo 
suas penas prescritas, na 
utilização da sistemática 
abusiva e moral de quanto 
mais se recorre, mais tempo 
se obtém para atingir os be-
nefícios da prescrição.

Em outro diapasão, acusa-
dos possuidores de baixo po-
der aquisitivo, não podendo 
arcar com os custos de um 
representante judicial para 
suas defesas, não usufruem 
deste ardil inconfessável de 
sucessivos recursos procras-
tinatórios. A pena é o castigo 
para quem tem culpa, e a 
mesma não pode ser burlada 
por estruturação deficiente 
e ausência de programa de 

controle eficiente, que aca-
ba gerando a complacência 
com o comportamento dos 
acusados, vedando a apura-
ção de atos criminosos, para 
que seja dada uma satisfação 
cabal à sociedade.

Se há algo que merece re-
paros em seus dispositivos, a 
própria justiça deverá dotar 
este preceito, impedindo 
exonerar a culpabilidade 
dos réus sem a justa punição 
que eles merecem. Portanto, 
com a morosidade nefasta 
da aplicação da justiça aos 
criminosos, acarreta na 
contramão do propósito 
inicial de combater e punir 
esses crimes de relevante 
gravidade. 

 
(*) - Advogado titular do Eluf 

Advogados Associados, 
coordenador e conselheiro de 

prerrogativas da OAB-SP.
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