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Inovação e estratégia: o passo 
a passo para sua empresa se 

destacar no mundo competitivo

O termo inovação tem cada dia 
mais rondado o mundo dos ne-
gócios. A verdade, no entanto, é 

que ele ainda não virou realidade para 
diversas empresas, principalmente no 
Brasil. Uma pesquisa divulgada pelo 
IBGE em abril deste ano mostra que 
apenas 33,6% das organizações brasi-
leiras são realmente inovadoras. 

Com a crise causada pela Covid-19, 
o que seria normalmente um processo 
mais lento, entrou em aceleração por 
causa da pandemia. E agora inovar 
virou questão até de sobrevivência. 
Aderir à inovação como estratégia é 
hoje uma das opções mais inteligentes 
frente ao contexto de crise e competi-
tividade acirrada que as empresas vêm 
enfrentando. 

Mais que inovar, o importante é fazer 
as perguntas certas. Afinal, inovação 
não tem uma caixinha de respostas, 
mas sim os questionamentos que as 
empresas devem se fazer para che-
gar lá.

O sócio e diretor da People+Strategy, 
João Roncati, levanta algumas das 
principais questões para refletir sobre 
o processo de inovação estratégica 
corporativa. Confira!

Qual a importância de inovar 
dentro da estratégia da minha 
empresa?

Estratégia é posicionamento. Inova-
ção é valor novo, perceptível, concreto 
e, portanto diferenciador. Toda inova-
ção deve gerar um valor diferenciador 
e, por isso, é estratégica.

Existem algumas razões pelas quais 
as empresas devem inovar: para se 
manter de forma competitiva, aumen-

vação. E provavelmente teremos vários 
processos inovadores para solucionar 
os problemas gerados, principalmen-
te nas áreas de saúde, tecnologia e 
educação.

Outro fator é a necessidade de 
criação de um valor diferenciador. 
A criatividade organizada pode, por 
exemplo, combinar soluções que 
efetivamente melhorem a capacidade 
competitiva e coloquem a empresa à 
frente de seus concorrentes. Funda-
mentalmente, que a empresa ofereça 
valor novo e perceptível ao seu mer-
cado, aos seus clientes.

O que é necessário ser feito para 
inovar na minha empresa? 

Para que uma estratégia de inovação 
corporativa obtenha sucesso, pode ser 
necessário ajustar processos, hábitos e 
até mesmo a cultura da empresa.

Ainda precisamos caminhar muito 
no processo de inovação dentro das 
organizações. Afinal, como mostramos 
até agora, é preciso realmente criar con-
dições para isso existir efetivamente, 
reservar tempo e recursos.

Empresas, para serem inovadoras 
precisam entender isso: é necessário 
cultivar o pensamento divergente, 
fugir da formulação padronizada, 
estimular processos contínuos de de-
senvolvimento de ideias, de fomento 
à criatividade.

E para conseguir fazer isso dentro da 
sua empresa o termo-chave é: novos 
conhecimentos, sempre. Trabalhar e se 
dedicar sempre para obter informação, 
experimentar, perguntar, não julgar, 
experimentar novas emoções. Por quê? 
Para multiplicar nossas perspectivas e 
assim, inovar de maneira estratégica e 
eficiente.
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“Para que uma 
estratégia de inovação 

corporativa obtenha 
sucesso, pode ser 
necessário ajustar 

processos, hábitos e 
até mesmo a cultura 

da empresa.”

Entender esses conceitos pode fazer toda a diferença para a sua empresa, especialmente em tempos de 
crise como o que vivemos

OpiniãO
A logística precisa se 

preparar para os novos 
hábitos de consumo 

Se tem uma coisa 
que muitas pessoas 
têm aprendido com 
o distanciamento 
social, é que é possível 
fazer quase tudo pela 
internet. 

Um levantamento da 
Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo 

(SBVC) mostrou um au-
mento das compras online: 
61% dos consumidores 
que fizeram compras nesta 
modalidade aumentaram o 
volume devido ao isolamen-
to social. Em 46% dos casos, 
esse aumento de compras 
foi superior a 50%. 

Ainda de acordo com a 
mesma pesquisa, cerca de 
70% dos consumidores per-
ceberam prazos de entregas 
mais elásticos. Ainda que 
57% deles tenha conside-
rado isso aceitável, isso nos 
faz refletir sobre o quanto a 
logística precisa se adaptar 
aos novos tempos. 

Para analisarmos o mer-
cado de transporte de 
mercadorias, é preciso ter 
em mente que ele é com-
posto por dois processos 
paralelos: o fluxo lógico, 
que corresponde às infor-
mações, dados de compra e 
pagamento. E o fluxo físico, 
que lida com a produção, 
estoque, separação de pe-
dido, transporte e entrega 
das mercadorias. 

No fluxo lógico, a tecno-
logia tem proporcionado 
uma evolução fantástica nos 
últimos anos, com websites 
cada vez mais amigáveis, 
checkouts intuitivos e com 
menos cliques, e sistemas de 
pagamento seguros, além de 
conexões de internet mais 
velozes. O fluxo físico, no 
entanto, não tem conse-
guido incorporar toda essa 
inovação, especialmente no 
que se refere aos modelos 
de negócio e à tecnologia 
utilizada. 

O consumidor de hoje 
não quer mais que sua en-
comenda lhe seja entregue 
"assim que possível". Ele a 
quer na hora que lhe for mais 
conveniente, determinando 
as janelas de horário para 
recebimento. Quer acompa-
nhar o entregador em tempo 
real e ter a exata previsão 
da hora de chegada, assim 
como quando pedimos um 
carro por aplicativo, por 
exemplo. 

Essa busca por criar mais 

conveniência aos consumi-
dores têm aberto possibili-
dades de novos modelos de 
negócio, como os armários 
guardadores inteligentes, 
nos quais as compras feitas 
on-line são deixadas para 
que os clientes retirem 
quando preferirem. Mais 
comuns nos Estados Uni-
dos, eles costumam ficar em 
pequenas lojas, mercados e 
outros pontos de grande cir-
culação. No Brasil, o iFood 
tem testado esse modelo, 
com lockers abertos por 
QR Code, para deixar as 
refeições dos clientes até o 
momento em que preferi-
rem retirá-las. 

Outros modelos interes-
santes que têm ganhado 
força são o shipping from 
store, no qual as mercado-
rias são enviadas direta-
mente das lojas de bairros, 
não do estoque central (que 
costuma ser afastado dos 
centros urbanos) e as assi-
naturas de entrega, como 
a Amazon faz há algum 
tempo no exterior e tem 
testado mais recentemente 
no Brasil, no qual o cliente 
paga uma assinatura anual e 
tem direito a entregas grátis 
e mais rápidas durante todo 
o período. 

A mesma pesquisa da 
SBVC mostrou ainda que 
70% dos clientes pretendem 
continuar a comprar online 
mais do que faziam antes 
da Covid-19. Essa é uma 
grande oportunidade, tanto 
para e-commerces quanto 
para empresas de logística 
criarem um plano de ação. 

Ferramentas como big 
data, machine learning e 
inteligência artificial são os 
grandes potenciais aliados 
para os operadores logís-
ticos que querem estar em 
dia com o altíssimo nível de 
exigência por informações 
de seus usuários na era da 
conveniência. 

Espera-se um padrão de 
exigência ainda mais ele-
vado ao fim da pandemia. 
Por isso inovar em formas 
de entrega, trabalhar com 
dados e aprender sobre o 
hábito de consumo e com-
portamento de recebimento 
dos clientes será a chave 
para o diferencial competi-
tivo neste mercado de fretes 
de última milha. 

(*) - Fundador e CEO do TruckPad, 
maior plataforma de conexão entre 

caminhoneiros e cargas da América 
Latina, é autor do livro "Logística, o 

Último Rincão do Marketing" 
(www.truckpad.com.br). 

Carlos Mira (*)

tar essa competitividade e até evitar o 
declínio do seu negócio. Inovar é criar 
um diferencial competitivo, perceptível 
e atrativo. O projeto de inovação é o 
caminho para se chegar a essa entrega 
de valor.

Toda inovação tem que 
ser disruptiva?

Nem toda inovação é necessaria-

News@TI
Acordo entre Commvault e Microsoft

@A Commvault, líder mundial reconhecida em software corporativo 
no gerenciamento de dados em ambientes na nuvem e on-premise, 

anunciou contrato plurianual com a Microsoft, que integra as áreas de 
engenharia, go-to-market e vendas do portfólio de proteção de dados 
de Software as a Service (SaaS) da Commvault com o Microsoft Azure, 
fornecendo escala e segurança confiáveis com o simples gerenciamento 
SaaS. A Commvault e a Microsoft estão reunindo duas tecnologias - Azure 
e Metallic SaaS - para atender à comprovada necessidade de proteção de 
dados, apoiada por uma poderosa escala e segurança em várias camadas. 
O Metallic aprimora a proteção dos dados do Microsoft Office 365 em caso 
de exclusão acidental, corrupção e ataques maliciosos. Oferece ainda uma 
variedade de opções adicionais, desde o backup do banco de dados VMware 
e Microsoft SQL até a proteção de Endpoints (www.commvault.com).

E-books gratuitos sobre temas importantes em 
linguagem fácil para empreendedores

@A Razonet elaborou e-books gratuitos,  dicas com informações jurídicas 
e o caminho das pedras das medidas de apoio para esse tempo de 

pandemia. “Todo material está disponível no blog da Razonet e, todas as 
sextas-feiras, às 11h, promovemos lives com algum profissional que – com 
sua experiência pessoal - agrega valor aos negócios dos clientes e de quem 
quer  empreender”, explica Luana Menegat. O acesso ao conteúdo digital 
da Razonet está no blog da empresa - https://www.razonet.com.br/blog 

Laiz é a nova assistente virtual da Zurich para 
atendimento ao cliente

@A Zurich anuncia a chegada da Laiz - Leading Assistant Intelligence 
for Zurich, sua assistente virtual com atendimento 100% digitalizado 

aos clientes do mercado de seguros. Atuando como chat, Laiz está presente 
no site institucional da seguradora para esclarecer dúvidas relacionadas aos 
produtos de Automóvel e Afinidades (garantia estendida, roubo e furto e 
danos acidentais). A assistente virtual também auxiliará os clientes a emitir 
2ª via de apólices, boletos e certificados, a obter o status do sinistro, além de 
oferecer informações sobre o Zurich Driver. Para os clientes de Afinidades, 
há ainda a possibilidade de acionamento do seguro (www.zurich.com.br).

Atech e Compass lançam nova versão de software para 
gestão estratégica de ativos

@A Atech e a Compass acabam de lançar, em parceria, uma nova 
versão do Orion, sistema que reúne uma série de ferramentas para 

análises de confiabilidade. O software, que integra o portfólio de soluções 
OKTO para Gestão de Ativos, possibilita integração total com bancos de 
dados como CMMS, sistemas de registros de parada, monitoramento 
de condição e outras fontes de informação. A versão 5.0 do Orion está 
baseada em uma plataforma tecnológica mais moderna, capaz de garantir 
mais escalabilidade por ser adaptável ao modelo SaaS, com uma interface 
mais amigável e intuitiva que facilita a análise dos ativos e aumenta a 
produtividade das equipes de manutenção.

ricardosouza@netjen.com.br

mente disruptiva. Inovação é a criação 
de coisas novas ou o rearranjar das 
antigas, mas de uma nova forma. É a 
criatividade organizada que gera resul-
tados concretos e superiores. Aquela 
solução encontrada para trazer novos 
valores, um novo grau de diferenciação 
e resultados melhores. Não precisa ser 
necessariamente uma ideia nova, mas 
precisa ser organizada, fazer parte de 
uma estratégia e do posicionamento 
da empresa e, claro, gerar resultados 
superiores àqueles que vinham sendo 
obtidos. 

Mas o que estimula a criação de 
uma inovação? 

O principal fator, sem dúvida, é um 
problema ou uma restrição, como a de 
recursos por exemplo. O que estamos 
vivendo hoje na pandemia, por exemplo, 
é uma alavanca muito grande para ino-
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João Roncati, CEO da People+Strategy

A população brasileira está 
entre as mais conectadas do 
mundo. Como se não bas-
tasse, o novo Coronavírus 
nos isolou em casa. Pior: O 
Cetic.br (Centro Regional 
de Estudos para o Desen-
volvimento da Sociedade da 
Informação) ligado ao CGI.br 
(Comitê Gestor da Internet 
no Brasil) acaba de divulgar 
a pesquisa, TIC Kids Online 
que desde 2012 atualiza anu-
almente os indicadores sobre 
o uso da rede pela população 
com idade entre 9 e 17 anos, 
visando estabelecer políticas 
públicas de inclusão digital 
no País.

O último levantamento 

mostra que nesta faixa etária 
86% teve acesso à Internet 
entre outubro de 2019 e março 
deste ano, contra 83% 2018.  
A maioria, 94%, têm conexão 
em casa. Só 1,4 milhão nunca 
teve acesso e 3 milhões não 
são usuários.

A conectividade varia de 
acordo com a região. No 
centro-oeste é de 98%, no 
sudeste de 96%, no sul de 
95% e 79% nas regiões norte 
e nordeste. De todos os dispo-
sitivos o celular é o único meio 
de conexão usado por 58% das 
crianças e adolescentes. Ou-
tros 37% combinam o celular 
e o computador e 2% fazem 
conexão só pelo computador.

Internet vicia crianças e 
adolescentes, diz pesquisa


