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Cinco fatores que 
dificultam a inovação 

nas empresas

Inovação é um 
tema recorrente 
nas empresas. A 
maioria sabe da 
sua importância 
e necessidade, 
mas poucas são 
as que conseguem 
efetivamente colocá-
la em prática

Trabalhando com o 
tema há algum tem-
po, percebo que há 

vários fatores que impedem 
uma empresa de inovar de 
forma coerente com a sua 
realidade, de forma asser-
tiva e periódica. Por isso, 
resolvi listar aqui os cinco 
fatores mais comuns que 
tendem a inibir a inovação 
nas empresas.
 1) Síndrome de Ga-

briela: “Eu nasci as-
sim, eu cresci assim, 
vou ser sempre as-
sim”. A música tema 
da novela Gabriela, de 
Jorge Amado, fez mui-
to sucesso na década 
de 70. A trama reve-
la que Gabriela não 
conseguia se adaptar 
aos costumes de sua 
época, adotando um 
jeito espontâneo e 
até pouco rude para 
não se enquadrar na 
sociedade. 

  Qualquer semelhança 
com muitos empresá-
rios atualmente, não 
é mera coincidência. 
Mesmo em tempos de 
digitalização, muitos 
ainda insistem em 
viver como se esti-
vessem na era das 
máquinas à vapor. A 
alegação quase sem-
pre é: em time que 
está ganhando não 
se mexe. E assim, a 
inovação passa longe.

 2) Síndrome de aves-
truz: Outra síndrome 
que impede a inovação 
nas empresas é a de 
avestruz. Os líderes 
ficam tão imersos nas 
pendências que não 
conseguem acompa-
nhar as tendências. 
Com a cabeça den-
tro de seu próprio 
“buraco”, eles não 
conseguem enxergar 
o que acontece fora 
da empresa e, não por 
acaso, muitas vezes 
são “atropelados” por 
inovações que sim-
plesmente riscam suas 
empresas do mapa. 

  Apaixonados por seus 
próprios produtos/
serviços, eles não con-
seguem acompanhar 
as transformações 
do consumidor, que 
está sempre buscando 
novas formas de ter 
suas necessidades 
atendidas.

 3) Liderança imedia-
tista: Talvez o maior 
inimigo da inovação 
nas empresas seja o 
bônus. Focados nos 
resultados de curto 

prazo, líderes tendem 
a focar nas soluções 
que já são conhecidas 
e rentáveis em vez de 
se aventurar nos lon-
gos ciclos de testes e 
falhas que a inovação 
demanda. Um bom 
exemplo desse tipo de 
cultura é a Kodak. 

  Embora nem todos sai-
bam, foi um engenhei-
ro da própria com-
panhia quem criou a 
máquina digital. Ao 
apresentar aos seus 
líderes, virou motivo 
de chacota, já que o 
produto causaria a 
morte do modelo de 
negócios da empresa. 
O resto da história, 
você já conhece bem. 
Uma prova inequívoca 
de que quem não faz, 
toma!

 4) Sistema imunoló-
gico: Outro grande 
inimigo da inovação é 
o forte sistema imu-
nológico que a grande 
maioria das empresas 
têm. Infelizmente, 
muitos profissionais 
acreditam que su-
cesso é manter o sta-
tus quo, enquanto na 
verdade, o certo seria 
desafiar o status quo, 
buscando sempre no-
vas maneiras de fazer 
mais com o mesmo 
ou até com menos. A 
busca pela eficiência e 
pela melhoria deve ser 
contínua. Não é pos-
sível ficar estático em 
um mundo dinâmico.

 5) Falta de prioridade: 
Mantidos falsamente 
seguros em sua tão 
aclamada zona de 
conforto, muitas em-
presas buscam descul-
pas batidas para não 
inovar. Entre as mais 
comuns: inovar custa 
caro. Experimente 
então o preço da ob-
solescência! Garanto 
que sai muito mais 
caro. Outra desculpa 
recorrente é a falta 
de tempo. Só que 
enquanto você fica 
apagando incêndios 
na sua empresa, pode 
ser que tenha um ga-
roto nerd dentro de 
seu próprio quarto 
criando algo que vai 
simplesmente matar 
o seu negócio. 

Aí, nem incêndio para 
apagar você terá. Sua em-
presa já estará em ruínas. 
E se a sua desculpa for 
“faltam bons profissionais 
para inovar”, lembre-se que 
gente boa é bem treinada. 
Então, crie você mesmo um 
campo fértil para que men-
tes brilhantes se proliferem.

Você, líder, é o maior 
responsável pelo sucesso 
ou pelo fracasso da sua 
empresa. De que lado você 
quer estar?

(*) - É sócio-fundador da PALAS 
e um dos únicos brasileiros a 

participar ativamente da formatação 
da ISO 56.002, de gestão da inovação 

(www.gestaopalas.com.br).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: AnDRE LuIz DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/03/1995, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Paulino da Silva e de Maria das Dores Pereira da Silva; A pretendente: TAynA 
SAnTAnA DE CARVALhO, brasileira, solteira, nascida aos 31/01/1996, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Roberto Ferreira de Carvalho e de Adriana Maria de Santana.

O pretendente: GAbRIEL FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/03/1996, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Jose Antonio da Silva e de Maria Aparecida Ferreira 
da Silva; A pretendente: KELLy DE PAuLA RAmOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/04/1995, administradora de empresas, natural de Santo André - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdinei da Silva Ramos e de 
Eliane de Paula Dias.

O pretendente: huDSOn ROChA VICEnTE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/11/1991, bancário, natural de Monte Santo de Minas - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Vicente e de Sandra Aparecida Teixeira 
Vicente; A pretendente: nAThALIA LuCAS mELO, brasileira, solteira, nascida aos 
26/12/1998, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Edmilson de Melo e de Geni Lucas da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO LOPES DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/03/1980, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Arnaldo Ferreira de Jesus e de Laurinda Lopes de Jesus; A pretendente: 
LÉIA VISCOCIn, brasileira, solteira, nascida aos 19/03/1987, auxiliar administrativo, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Nelson Viscocin e de Erci Lourdes Viscocin.

O pretendente: DAnIEL hEnRIquE DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/02/1987, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Agnaldo Henrique dos Santos e de Darci Rosa de 
Sá Santos; A pretendente: mARCIA VAnESSA SOARES DA SILVA bEzERRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 19/03/1989, manicure, natural de Garanhuns - PE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Ferreira Bezerra 
e de Lindalva Soares da Silva.

O pretendente: RAPhAEL nunES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/06/1983, operador de máquinas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero dos Santos Silva e de Maria Eliene 
Nunes dos Santos; A pretendente: mARIAnA DE LImA FRAnSCICO, brasileira, 
divorciada, nascida aos 15/04/1992, auxiliar de costura, natural de Diadema - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jurandir Francisco e 
de Maria das Graças de Lima.

O pretendente: DIEGO mARCELInO RAmALhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/03/1992, analista de licitações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Saul Jose Ramalho Neto e de Julia Marcelina dos 
Santos Ramalho; A pretendente: VEROnICA AKEmI JEmImA mAnGIRO, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/08/1994, analista de atendimento, natural de Taboão da Serra 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Mangiro e 
de Maria Veronica Mangiro.

O pretendente: mARCOS WyLLAmyS DE ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/12/1997, divulgador, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria da Cruz de Araújo; A pretendente: DEbORA JOVInA 
FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1999, vendedora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Daniel 
Felix da Silva e de Valeria Jovina Ferreira da Silva.

O pretendente: ELVIS SAnTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/03/1990, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Lourenço de Oliveira e de Natalia Santos 
de Oliveira; A pretendente: DÉbORA CRISTInA ALVES DOS SAnTOS, brasileira, 
divorciada, nascida aos 18/09/1986, demonstradora, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Braz Alves dos Santos e de Irene 
Margarida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FRAnCISCO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
15/11/1967, vendedor, natural de Panelas - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Manoel Francisco da Silva e de Maria Alves da Silva; A pretendente: 
LuCIEnE SILVA OLIVEIRA LOPES, brasileira, viúva, nascida aos 06/05/1966, de 
serviços domésticos, natural de Belo Campo - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Belmiro Ferreira de Oliveira e de Isabel Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: quIOnES DA SILVA JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/05/1990, 
marceneiro, natural de Conceição do Coité - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Raimundo Cardoso de Jesus e de Basilia da Silva Batista; 
A pretendente: mARIA LuzIA bARbOSA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/11/1989, babá, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Moises Manoel dos Santos e de Crispiniana Barbosa dos Santos.

O pretendente: WELLInGTOn LuIz DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/12/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Benedito José da Silva e de Solange Maria Adriano da Silva; A 
pretendente: ALVAíLDE SAnTOS nEVES, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1987, 
cuidadora de idosos, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de João de Souza Neves e de Maria Neuma Santos Neves.

O pretendente: ThIAGO SOARES DE ALmEIDA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/10/1986, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Devanil Soares de Almeida e de Neusa Maria Ferreira de 
Almeida; A pretendente: LuCIAnA mOuSInhO LOPES DO nASCImEnTO, brasileira, 
divorciada, nascida aos 19/04/1978, corretora de seguros, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Lopes do Nascimento 
e de Maria do Socorro Mousinho Lopes do Nascimento.

Muitos brasileiros não es-
tavam preparados pela insta-
bilidade econômica causada 
pelo novo Coronavírus. Porém, 
aqueles que já estudavam sobre 
finanças pessoais estão tendo 
prejuízos menores, é o que 
aponta uma pesquisa realizada 
no mês de maio pela Mobills, 
startup de gestão de finanças 
pessoais, que contou com 2.000 
respondentes. Deste número, 
metade é formado por usuários 
da plataforma de gerenciamen-
to financeiro e a outra metade 
formada por pessoas que ainda 
não utilizam a solução. 

Da amostra de não usuários 
do app 87,5% afirmaram não possuir uma 
reserva para situações de emergência. 
Enquanto, do grupo de clientes da Mobills 
56% afirmaram possuir uma economia 
para este tipo de situação - destes, 38,9% 
ainda não tiveram que utilizar parte 
desse valor por conta da crise atual e 
17,1% tiveram que recorrer ao uso de 
parte desse dinheiro nos últimos dois 
meses. Carlos Terceiro, fundador e CEO 
da Mobills, explica que a startup investe 
constantemente em educação financeira 
e que a reserva de emergência é algo que 
incentivam para todos os clientes, inde-
pendente da sua situação atual. 

“Nós temos clientes que estão endi-
vidados, outros que estão procurando 
economizar mais, aqueles que já possuem 
certa independência financeira e estão 
começando a investir e uma minoria de 
investidores buscando melhorar sua car-
teira. Para todos esses, nós incentivamos 
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Aqueles que já possuem certa independência financeira e estão 
começando a investir.

Com o objetivo de 
ajudar os lojistas a 
manter suas lojas fun-

cionando, nesse período 
conturbado gerado pela 
pandemia da Covid-19, a 
startup Munddi, empresa 
que integra o portfólio da 
Bossa Nova Investimentos, 
criou o Balcão Online, um 
serviço prático e fácil de 
operação de delivery para 
atender aos consumidores. 
E com isso, fazer com que 
os comerciantes de peque-
no e médio porte consigam 
diminuir os prejuízos causa-
dos pelo isolamento social 
imposto pela disseminação 
do novo Coronavírus.

Segundo o founder da 
start up, Thiago Malpetti, 
com o fechamento do varejo, 
as lojas estão vivendo um 
momento difícil, com pre-

Como o pequeno lojista pode 
montar uma operação de delivery
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Muitas lojas conseguiram incorporar rapidamente uma solução de delivery no seu dia a dia e ter vendas 
equivalentes a até 70% do faturamento pré-Convid-19

meio dele, o cliente conse-
gue fazer o pedido, pagar 
e escolher como deseja 
receber o produto. “Nós cui-
damos de todo o processo 
de pagamento, repasse e 
entrega, para que o lojista 
possa continuar focado na 
sua loja. São mais de 100 
mil motoboys parceiros dis-
tribuídos em todo o Brasil”, 
acrescenta. 

Malpetti complementa que 
neste cenário, muitas lojas 
conseguiram incorporar 
rapidamente uma solução 
de delivery no seu dia a dia 
e ter vendas equivalentes a 
até 70% do faturamento pré-
Covid-19. “Os pedidos de 
delivery dos nossos clientes 
aumentaram até 5 vezes des-
de o início da crise”, revela. 
Conheça: (https://balcao.
online/).

juízos, e em muitos casos, 
fechando as portas definiti-
vamente. “Nossa plataforma 
ajuda o pequeno e médio 
lojista a montar em poucas 
horas uma operação de de-
livery, sem as complicações 
de uma loja virtual. Já são 
milhares de lojas utilizando a 

plataforma em todo o Brasil”, 
explica. 

Mas como funciona a plata-
forma? O Balcão Online é um 
canal de vendas exclusivo 
da loja (uma página mobile) 
criado para receber pedidos 
por Whatsapp, Instagram, 
Facebook e telefone, e por 

A importância de montar 
uma reserva de emergência

  lecer metas de economia 
para juntar dinheiro. 

 2) Faça o planejamento 
de ganhos e gastos - 
Controle financeiro é fun-
damental. Aplicativos de 
gerenciamento financei-
ro como o Mobills podem 
te ajudar nesse sentido. 
Se preferir, monte uma 
planilha com todos os 
gastos e ganhos do mês. O 
importante é não perder 
o controle da entrada e 
saída do dinheiro. 

 3) Corte gastos desneces-
sários - Depois de fazer a 
análise de como o dinhei-
ro está sendo utilizado, é 
possível distribuí-lo em 
categorias e, assim, elimi-
nar os gastos prejudiciais 
à saúde financeira. 

 4) Invista - O cenário atual não é o mais 
amigável para quem está entrando 
agora no mundo dos investimentos. 
No entanto, é possível começar uma 
reserva de emergência com valores 
muito pequenos, como por exemplo 
guardar um real por semana. E, no 
momento de aplicar o dinheiro, preze 
pela segurança. Desse modo, opte por 
investimentos de baixo risco e com 
liquidez diária. Se ainda não entende 
como isso funciona, a NuConta do 
Nubank é uma boa opção, pois lá o seu 
dinheiro rende 100% do CDI em dias 
úteis e ainda possui liquidez imediata. 

Fonte e mais informações: (www.mo-
bills.com.br).

que tenham um reserva com liquidez e 
segurança, e por isso, o dinheiro guardado 
para essa finalidade deve ser aplicado 
em investimento de renda fixa”, explica. 

Para montar uma reserva de emergência, 
não é necessário ganhar muito ou ser expert 
em finanças, mas sim ter um planejamento 
eficiente. O momento de quarentena pode 
ser uma oportunidade para analisar como 
andam suas finanças e começar a reserva 
que, no futuro, poderá te auxiliar em 
momentos de crise. Nesse sentido, Carlos 
Terceiro lista algumas dicas abaixo. Confira: 
 1) Estabeleça metas realistas - As 

metas são mais mensuráveis que 
os objetivos, por esse motivo faça 
uma análise de onde você está hoje, 
conheça bem os seus planos finan-
ceiros e trace metas específicas. 
Isso lhe auxiliará na elaboração de 
estratégias para o seu orçamento 
mensal, tornando mais fácil estabe-
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