
ISO de inovação: 
norma visa estruturar, 

sem burocratizar

O mundo 
empresarial 
está sendo 
constantemente 
abalado pelas 
mudanças. Tanto 
é que grande parte 
das empresas está 
buscando investir 
em inovação

O desejo é inovar para 
conquistar novos 
mercados, lidar com 

o que está se transformando 
agora e conseguir crescer 
em um mundo mais dinâmi-
co e complexo. No entanto, 
apesar do crescente interes-
se das empresas brasileiras 
pelo tema, ainda há muitas 
dúvidas sobre o que, de 
fato, é inovação. E, separar 
quem realmente é inovador 
de quem está apenas se 
apropriando indevidamente 
do discurso, era uma tarefa 
quase impossível.

Hoje, já não é mais. Em-
presas de todos os portes e 
segmentos estão descobrin-
do a ISO 56002, um modelo 
de governança interna-
cional que visa estruturar 
processos inovadores, sem 
engessar ou burocratizar a 
geração de novos produtos, 
serviços ou modelos de 
negócios. A nova norma já 
foi adotada por mais de 200 
empresas em todo o mundo, 
sendo seis só no Brasil.

A proposta da certificação 
via atestado de conformida-
de é criar uma política capaz 
de suportar a organização 
no desenvolvimento de no-
vos processos de inovação. 
Diferentemente de outras 
normas, essa se propõe a 
ser um guia de boas práticas, 
um modelo de diretrizes 
e não de requisitos, o que 
garante um sistema muito 
mais leve e ágil, como de-
manda a inovação.

Resultado de 11 anos de 
estudos em um comitê inter-
nacional que reuniu em mais 
de 60 países, a ISO 56002 
cria as bases para um bom 
sistema de gestão. Baseada 
em oito pilares – abordagem 
por processos, liderança 
com foco no futuro, ges-
tão de insights, direção 
estratégica, resiliência e 
adaptabilidade, realização 
de valor, cultura adaptativa 
e gestão das incertezas – a 
ISO defende que uma ino-

vação pode ser um produto, 
serviço, processo, modelo, 
método ou a combinação de 
qualquer uma delas. 

Contudo, o conceito de 
inovação é caracterizado 
por novidade e valor. Em 
suma, isso significa que 
ideias sem a manifestação 
de valor não são inovações, 
e sim invenções. Todos os 
tipos de empresa podem 
– e devem – buscar a ISO 
56002 para garantir que 
seus processos de gestão da 
inovação sigam as melhores 
práticas do mundo. 

Ao implementar a nor-
ma, é necessário definir os 
objetivos, o propósito, a 
estratégia, os indicadores 
de desempenho e, os recur-
sos que serão empregados 
na inovação – e não só os 
financeiros, como também 
os recursos de pessoas, co-
nhecimento, infraestrutura 
e até mesmo de tempo.

Além disso, a ISO 56002 
trabalha fortemente no ge-
renciamento de riscos, en-
tendendo que muitos deles, 
em vez de ameaças, podem 
representar oportunidades 
de inovação. Quando é 
identificada uma ameaça, 
é preparado um plano de 
ação contencioso. 

Quando é identificada 
uma oportunidade, ela é 
automaticamente direcio-
nada para o funil de ino-
vação, onde as ideias são 
classificadas e priorizadas 
de acordo com os interesses 
da empresa. As decisões são 
tomadas pelos indicadores, 
e não pelas pessoas. Com 
isso, o empirismo com que 
a inovação vem sendo tra-
tada em muitas empresas, 
é deixado para trás. 

Com a ISO 56002, não 
existe receita de bolo. A 
empresa precisa estabele-
cer onde pretende chegar e 
quais esforços está disposta 
a empregar para alcançar 
suas metas. Nada de elabo-
rar dezenas de documentos 
e tornar a inovação inefi-
ciente. 

A proposta é criar uma 
base sólida para que a ino-
vação possa gerar ótimos 
frutos para a empresa e, 
consequentemente, para 
toda a sociedade.

(*) - É engenheiro mecânico, 
físico nuclear e sócio-fundador da 
Palas, consultoria pioneira na ISO 

56002 na América Latina (www.
gestaopalas.com.br).
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Atenta e alinhada com 
as principais tendên-
cias em social com-

merce, e também pensando 
na Black Friday, a Tray, uni-
dade de negócios do Grupo 
Locaweb, lança uma parceria 
inédita com o Whatsapp 
para estimular o ambiente 
de vendas entre pequenos 
e médios empreendedores. 

Por meio de uma integra-
ção entre a plataforma e o 
aplicativo, o empreendedor 
que utiliza a Tray poderá en-
viar mensagens automáticas 
para seus clientes, de acordo 
com a estratégia de venda 
adotada para cada ocasião. 
O objetivo deste recurso é 
viabilizar mais um canal para 
divulgação de campanhas e 
estimular a geração de resul-
tados por meio da conversão 
em vendas. 

“A possibilidade de che-
gar às pessoas com uma 

Parceria estimula o ambiente de vendas entre pequenos e médios 
empreendedores.

Vivaldo José Breternitz (*) 

Finalmente foi efetuado o leilão de faixas 
de frequências que permitirá a implantação 
em nosso país da quinta geração de teleco-
municações (5G), que não é apenas uma 
atualização dos sistemas 4G já existentes, 
mas sim uma tecnologia radicalmente nova. 
A tecnologia 5G permite conexões de al-
tíssima velocidade à internet, viabilizando, 
no nível mais pessoal, melhor qualidade e 
velocidade em jogos, filmes e downloads 
em geral. 

Num nível mais amplo, permitirá avanços 
como a Internet das Coisas, a 4ª Revolução 
Industrial, as Cidades Inteligentes, a me-
lhoria dos serviços de internet nas escolas 
públicas e outros. Não aconteceram grandes 
surpresas no leilão: as operadoras de grande 
porte adquiriram os lotes que lhes interessa-
vam, surgiram grupos menores que poderão 
gerar um certo nível de concorrência às 
grandes operadoras, o que é bom para tornar 
melhores os preços e qualidade do serviço. 

Os valores obtidos ficaram dentro do espe-
rado e alguns lotes menores não receberam 

ofertas, devendo voltar a leilão no futuro. 
Agora, os vencedores começam a se mo-
vimentar, pois o leilão lhes impôs algumas 
obrigações, como disponibilizar 5G em todas 
as capitais até 31 de julho de 2022, levar 5G 
a todos os munícipios, oferecer 4G ao longo 
de 31 mil quilômetros de rodovias, injetar R$ 
3,1 bilhões para promoção de conectividade 
nas escolas, instalar redes de fibra óptica, 
via fluvial, na região amazônica e outros. 

Apesar do 5G certamente levar o Brasil 
a um novo patamar tecnológico, muitos 
consumidores ainda vão ter que conviver 
por muitos anos com o 4G, pois de acordo 
com os prazos fixados pelo edital do leilão, 
algumas localidades terão acesso à nova 
tecnologia apenas em 2029. Apesar dos 
celulares antigos continuarem a funcionar 
normalmente, somente poderão usar 5G os 
celulares fabricados para isso, ainda caros 
no Brasil, com preços acima dos R$ 1.500, 
mas que tendem a cair com o aumento do 
número de usuários da tecnologia. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor do 
Programa de Mestrado em Computação Aplicada da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Desde que a pandemia se instaurou no Brasil, 
as empresas precisaram se adaptar ao modelo 
de trabalho em casa, chamado de home offi-
ce. De decisões tomadas por mensagens do 
WhatsApp a participar de reuniões de pijama, 
diversos desafios surgiram para os trabalhado-
res. Entre eles, uma das maiores dificuldades 
foi entender como demitir alguém a distância. 

De acordo com a FIA Employee Experience, 
90% das empresas aderiram a alguma modalidade 
de home office durante o período de distancia-
mento social. Isso faz com que seja ainda mais 
essencial aprender a demitir e a ser demitido nesse 
modelo de trabalho. Para a empresária e gestora 
de carreira Madalena Feliciano, a demissão online 
chegaria uma hora ou outra. 

“A tecnologia já ocupava um lugar bastante 
grande no mercado de trabalho; mas, com a 
pandemia, isso ficou ainda mais forte, a ponto 
de chegar nos momentos de demissão”, diz. 
Um fator importante a se levar em conta ao 
demitir alguém de maneira online é o meio 
por onde será feita a demissão. Por mais que 
tenha se tornado legal durante a pandemia, 
Madalena, contraindica tal ato. 

Ela afirma que demitir um funcionário desta 
maneira tira a possibilidade de acontecer uma 
conversa franca e honesta, que é essencial para 
qualquer processo de demissão. O momento 
de desligamento da empresa é sempre muito 
delicado, então deve ser tratado da melhor 
forma possível. 

Madalena acredita que a forma mais re-
comendável de realizar este ato é via uma 
videoconferência, pois é o modo mais próxi-
mo que temos de nos relacionar uns com os 
outros em época de distanciamento social. 
Para o demitido, é importante manter a calma 
e permanecer em movimento. 

A gestora afirma que, se o trabalhador tiver 
um bom planejamento, não sairá prejudicado. 
Mesmo durante a pandemia, é importante estar 
sempre andando em direção ao desenvolvi-
mento pessoal, e a troca de emprego é uma 
oportunidade perfeita para isso. “A pessoa que 
foi desligada deve montar uma nova rotina e 
um planejamento elaborado, para que não se 
perca no dia a dia”, aconselha. - Fonte e ou-
tras informações: (https://madalenafeliciano.
com.br/).

Integração com Whatsapp para 
estimular venda nas PMEs

Com o crescimento do e-commerce no mercado varejista, uma série de estratégias passaram a ser 
implementadas para aproximar as lojas de seus públicos, especialmente por meio de redes sociais e 
ferramentas de comunicação instantânea, onde eles estão cada vez mais presentes

da venda. 
Utilizando Inteligência Ar-

tificial, os empreendedores 
também terão a oportuni-
dade de customizar mensa-
gens para aniversariantes 
ou clientes que pesquisam 
determinados produtos com 
determinada frequência, 
fornecendo informações 
sobre ofertas, promoções e 
vantagens obtidas por meio 
das compras. 

Além de todos estes recur-
sos, os lojistas que optarem 
pela integração também 
poderão contar com a sin-
cronização automática de 
contatos da sua base de 
clientes por meio do painel 
operacional da Tray, o que 
dispensa a necessidade de 
adicionar os números de 
forma manual e garante a 
otimização de seus serviços. 
- Fonte e outras informações: 
(www.tray.com.br).
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ferramenta tão presente no 
cotidiano por meio desta 
integração é fundamental 
para que os lojistas com-
preendam o comporta-
mento dos consumidores 
e tomem decisões cada vez 
mais assertivas na comuni-
cação e na oferta de seus 
produtos”, destaca Thiago 
Mazeto, diretor comercial e 

de marketing da Tray. 
Com o número de telefone 

e outros dados cadastrais, os 
lojistas poderão realizar um 
contato personalizado com 
clientes em caso de aban-
dono de carrinho virtual, 
de forma a compreender 
as razões que o levaram a 
tomar tal decisão e oferecer 
condições para recuperação 

Black Friday: como controlar o 
impulso ao fazer compras online

Próximo da chegada do verão, férias e Black Friday, a mão 
do brasileiro começa a coçar para gastar tudo que tem (e 
não tem) em compras online. Pesquisa do SPC Brasil e da 
CNDL aponta que quase 60% dos consumidores realizam 
compras por impulso. 

“Esse impulso pelas compras também envolve questões 
emocionais, usadas até como desculpa para o consumo 
desnecessário, caso a pessoa esteja triste ou feliz, e, é aí que 
entra a questão de entendermos a necessidade de certas 
compras, refletindo sempre sobre prioridades e luxos ex-
tras”, comenta Thaíne Clemente, Executiva de Estratégias 
e Operações da Simplic, fintech de crédito pessoal. 

Pensando nisso, a especialista elenca cinco dicas que 
ajudam a controlar o impulso ao fazer compras pela internet:
 1) Avalie se a compra é uma necessidade real para 

o momento - Não é porque algo está na promoção 
ou com valor abaixo do mercado, que você precisa 
comprar. Pense duas vezes: você realmente neces-
sita daquele item ou quer comprar por puro luxo? 
Em paralelo, lembre-se sempre das contas fixas e 
obrigatórias que você tem no mês e priorize-as no 
orçamento. 

 2) Espere um tempo - Muitas promoções e descontos 
acabam se mantendo ou voltando depois de um tem-
po, por isso, não é necessário comprar como se não 
houvesse amanhã. Isso vale principalmente se você 
está em dúvida, colocando coisas no famoso carrinho, 
mas nunca finalizando a compra. Se você não está 
seguro, é porque aquele produto não é tão necessário. 
A recomendação é deixá-lo alguns dias no carrinho e 
refletir nesse tempo sobre a necessidade da compra. 

 3) Não acredite em tudo que está escrito - A maioria 
dos produtos vem com frases como “é a última do es-
toque”, “você pode parcelar em quantas vezes quiser”, 
“a promoção acaba hoje”, pois isso são estratégias de 
marketing usadas para impulsionar a compra, com o 
motivo de não “perder a oportunidade”. Não se deixe 
influenciar por essas estratégias. 

 4) Cuidado com o cartão de crédito - O cartão de 
crédito pode ser um ótimo aliado no dia a dia por 
conta das facilidades que proporciona, mas, depen-
dendo do tipo de uso, pode se tornar um inimigo. A 
recomendação é usar o cartão de crédito apenas para 
contas fixas mensais e já planejadas, evitando número 
alto de parcelas, e colocar um limite adequado à sua 
renda mensal. No caso das compras online, deve existir 
um cuidado enorme para não sair comprando coisas 
baratas todos os dias ou semanas e, no final do mês, 
ter aquela surpresa na fatura. 

 5) Pare de seguir lojas no Instagram - Se você não 
está em um momento de estabilidade financeira, evite 
seguir lojas e vendedores no Instagram, pois isso vai 
acabar aguçando sua vontade de olhar e cair em ten-
tação. Esse tipo de vitrine online facilita o poder de 
compra por não precisar sair de casa e ainda oferecer 
contato direto com o vendedor no direct. - Fonte e 
outras informações: (www.simplic.com.br).
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Pesquisas indicam que quase 60% dos consumidores realizam 
compras por impulso.

Aconteceu o leilão do 5G. E agora? Aprenda a demitir - e a ser 
demitido - na pandemia


