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INTRODUÇÃO

Introdução

Você já ouviu falar em gestão inovadora? Sabe como ela pode ser essencial para uma empresa se consolidar no mercado?
Imagina como ela pode ser assimilada pelos colaboradores de forma a deixá-los mais motivados? Se você está procurando
respostas para essas perguntas, chegou ao e-book certo!
A verdade é que, hoje, a inovação passou de extra a item obrigatório para as empresas conquistarem mais clientes e se
abrirem para realmente compreender as novas tendências do mercado.
Para isso, é essencial contar com gestores que não só saiam da sua própria zona de conforto como incentivem o time a
também fazê-lo. Não basta apenas delegar e cobrar tarefas. É preciso exercer bem o papel de liderança.
Quer entender como uma gestão inovadora faz diferença nas organizações? Então basta acompanhar os próximos tópicos!
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O QUE É UMA GESTÃO INOVADORA?

O que é uma gestão inovadora?

A gestão inovadora é aquela que busca a melhoria
contínua, priorizando o aumento da produtividade dos
colaboradores e fazendo com que os processos sejam
concluídos com mais eficiência e rapidez. Além disso,
trabalha para que o nível de satisfação dos clientes seja
cada vez maior. Afinal, ter consumidores felizes aumenta
as chances de fidelização e de novos negócios. Acredite:
a propaganda positiva tem muito poder quando é feita de
maneira espontânea!
Mas de que forma é possível fazer com que os funcionários
estejam envolvidos com a inovação de forma constante?
Os segredos você vai descobrir a partir de agora!
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O que é uma gestão inovadora?

INVISTA NO COMPORTAMENTO INOVADOR
Por mais que mudar a cultura organizacional definitivamente não seja
uma tarefa fácil, é sim possível conscientizar os colaboradores de que
a inovação é fundamental para a sobrevivência do negócio. Para tanto,
não basta apenas ter um discurso de que é importante fazer melhor
a cada dia, mas efetivamente incentivar novas práticas na rotina.
Uma empresa pode, por exemplo, criar um concurso para que os
colaboradores apresentem projetos com possíveis soluções para
melhorar o desempenho corporativo. Além de premiar os autores das
melhores ideias, a organização deve realmente colocar as iniciativas em
prática e, posteriormente, divulgar os resultados obtidos. Dessa forma,
os funcionários perceberão como a inovação é necessária e pode gerar
benefícios para todos.
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O que é uma gestão inovadora?

ACOMPANHE OS RESULTADOS
Nem sempre uma solução inovadora vai apresentar um resultado rápido. E isso acontece pelos mais diversos motivos,
que vão desde dificuldades enfrentadas pelos funcionários em colocar as ideias em execução até limitações para divulgar
os novos serviços junto aos clientes.
Para provar que a inovação é um caminho sem volta, é preciso mostrar como uma nova prática pode influenciar
positivamente no desempenho da organização. Tudo isso deve ser devidamente explicado para os colaboradores. Assim,
eles vão entender que inovar é uma atitude que deve fazer parte da rotina da empresa e não ser um esforço esporádico.

O ensinamento a ser repassado é o de que focar na inovação apenas para resolver problemas é um
grande erro. No mundo corporativo, evoluir constantemente é uma regra que deve ser seguida à risca!
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O que é uma gestão inovadora?

ESTIMULE A COLABORAÇÃO
Imagine que uma empresa gostou do projeto de determinado
funcionário, mas só expôs a iniciativa para um grupo restrito de
colaboradores. Dependendo da situação, essa atitude pode até ser
compreensível, contudo, costuma ser mais interessante abrir espaço
para outras pessoas apoiarem o projeto.
Aí pode entrar uma publicação na intranet para a análise dos
colaboradores, inclusive os incentivando para que mandem sugestões
e críticas por meio de um fórum. Esse tipo de medida pode ajudar não
apenas a identificar falhas, mas também a encontrar alternativas para
aprimorar a ação. Ao incitar um debate maior sobre as atividades, a
organização se abre ao diálogo e à inovação, postura essencial para
implementar mudanças e compreender as demandas do mercado.
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DE QUE FORMA A INOVAÇÃO IMPACTA A EMPRESA?

De que forma a inovação impacta a empresa?

A gestão inovadora exige dedicação, paciência, engajamento, persistência e planejamento para ser implantada. Parece
demais? Mas acredite: esse esforço vale a pena. Isso porque possibilita uma série de vantagens para a empresa! Para
você compreender melhor esse modelo de gestão, vamos apresentar 4 dos principais benefícios proporcionados. Veja!

DIFERENCIAL COMPETITIVO
Clientes cada vez mais exigentes e concorrência mais e mais qualificada: esses são fatores que tiram o sono de muitos
empresários por aí. Afinal, graças a essa verdadeira revolução no comportamento do público e do mercado, a busca por
alternativas para a melhoria contínua tem sido obrigatória. Por outro lado, já pensou que as organizações podem aproveitar
a conjuntura atual para se sobressair? Ao oferecer serviços ou produtos que realmente surpreendem os consumidores pela
alta qualidade e praticidade, uma empresa automaticamente cria seu diferencial competitivo.
Para isso ser possível, a inovação e os resultados positivos devem andar lado a lado.
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De que forma a inovação impacta a empresa?

CLIMA ORGANIZACIONAL POSITIVO
Quando inovar se torna uma prática comum na rotina de
uma empresa, os funcionários ficam mais motivados
e envolvidos com as metas. Isso sem contar que ainda
compreendem as mudanças com mais facilidade,
adaptando-se a elas sem resistência.
Um bom ambiente de trabalho contribui bastante para
os colaboradores serem mais produtivos e se manterem
alinhados com a cultura da corporação. E é esse cenário
que faz com que o clima organizacional seja favorável
para a inovação! Então guarde: diminuir as barreiras que
dificultam as mudanças é um passo importante para a
gestão inovadora conseguir um excelente desempenho.
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De que forma a inovação impacta a empresa?

CRESCIMENTO ESCALÁVEL
Com a crise econômica, a gestão dos recursos financeiros e
humanos passou a ser ainda mais importante. Um dos motivos
para isso é que as empresas buscam o crescimento escalável,
expandindo os lucros com menos investimentos em mão de
obra, equipamentos e infraestrutura.

Mas a pergunta que não quer calar é: como é
possível fazer mais com menos? Pois uma boa
maneira de alcançar essa meta é apostar na
inovação, que permite simplificar operações e
maximizar o potencial dos colaboradores, além
de automatizar e integrar processos.
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De que forma a inovação impacta a empresa?

FORTALECIMENTO DA
IMAGEM CORPORATIVA
A gestão inovadora se caracteriza por deixar os funcionários
mais preparados para as mudanças. Porém, isso só é
realmente possível quando existe transparência e uma
comunicação clara sobre os procedimentos e as metas
da organização.
Quando uma empresa obtém resultados expressivos
por meio de práticas inovadoras e possui um bom
relacionamento com os empregados, a imagem corporativa
se fortalece. Inovar também aumenta o prestígio junto ao
público externo, uma vez que os serviços e a qualidade
do atendimento melhoram gradativamente.
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COMO GERIR DE FORMA INOVADORA?

Como gerir de forma inovadora?

Se existisse uma fórmula única para gerir equipes
de forma inovadora, todas as empresas estariam
com uma performance excelente, aumentando a
lucratividade de forma rápida e fácil, não é mesmo?
Na prática, a gestão da inovação exige muita
habilidade intelectual, controle emocional, bom
senso e visão de negócio.
Por isso, os líderes devem estar atentos a alguns
fatores imprescindíveis. Confira quais são!
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Como gerir de forma inovadora?

CONHECER A EQUIPE
Se o gestor não conhece o perfil dos integrantes da sua equipe, simplesmente não tem como explorar o potencial de
ninguém. Imagine se o treinador de um time de futebol se propõe a lançar um novo esquema tático sem conhecer as
características dos jogadores. Com certeza, as chances de a inovação não surtir efeito são muito grandes.
E isso também pode acontecer no mundo corporativo! Uma empresa pode ter grandes talentos e não obter resultados
expressivos só porque os funcionários não são devidamente aproveitados. A partir do momento em que o líder conhece
as características profissionais e pessoais dos colaboradores, fica mais fácil escolher quem vai ajudar a implantar
ações inovadoras na organização.
Aí entra o trabalho do RH, crucial para desenvolver as habilidades dos colaboradores e identificar quem pode contribuir
para a empresa de forma inovadora. O gestor deve, portanto, atuar em parceria com o setor de Recursos Humanos, a fim
de aproveitar os talentos da melhor forma possível.

17

Como gerir de forma inovadora?

DAR FEEDBACKS CONSTANTES
Poucas situações podem ser mais frustrantes para o
funcionário que apresentar um projeto e não receber
qualquer tipo de resposta da diretoria. Além de mostrar
falta de consideração com o empregado, essa medida gera
desmotivação e apatia, inimigos mortais da produtividade.
Para não promover esse clima nada ideal na sua empresa,
lembre-se: mesmo que a ideia do colaborador não seja
suficientemente interessante para ser desenvolvida, é
preciso mostrar a ele os motivos pelos quais o projeto
não vai ser implementado. Os funcionários querem
transparência e auxílio para apresentarem ideias cada
vez mais inovadoras e de fácil aplicação.
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Como gerir de forma inovadora?

SER UM LÍDER ENGAJADO
Se o líder não acredita na empresa, obviamente está no
lugar errado. Especialmente estando nessa posição, a
postura não pode ser outra: é preciso vestir a camisa e
mostrar que a organização está no caminho certo.
Mas atenção: isso não significa que os erros devem ser
ignorados e varridos para debaixo do tapete! Na prática,
o líder deve ser um otimista por natureza, buscando
sempre a melhor solução disponível para os problemas
e apostando na inovação como forma de melhorar a
performance da companhia. Afinal, a liderança deve servir
de referência para o time em termos de responsabilidade
e foco em resultados.
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Como gerir de forma inovadora?

INVESTIR EM TECNOLOGIA
Hoje em dia, para os funcionários serem mais produtivos e capazes de trabalhar com a inovação, a empresa tem
que investir em tecnologia.

E a boa notícia é que atualmente o que não falta é opção de sistema de gestão que ajude a integrar,
agilizar e aperfeiçoar processos! Também não faltam softwares que tornem a comunicação mais fácil
e promovam uma maior colaboração entre os profissionais em diversos projetos.

Diante de tudo isso, simplesmente ignorar o avanço tecnológico é quase pedir para perder clientes e espaço para a
concorrência. E você não vai querer cometer esse erro, não é verdade?
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Como gerir de forma inovadora?

ATUAR COM RESPONSABILIDADE SOCIAL
Sabia que a tendência é que os funcionários se identifiquem
mais com aquelas empresas que promovem ações voltadas para
o melhor aproveitamento dos recursos naturais? É isso mesmo!
A economia verde é uma força que veio para ficar. E tem mais:
ela também é uma ótima alternativa para estimular a inovação!
Imagine que uma empresa está interessada em desenvolver uma
descarga de vaso sanitário que consuma menos água. Alguma
dúvida de que essa ação vai despertar o trabalho em equipe dos
colaboradores? Isso, claro, caso haja uma liderança engajada
para motivá-los!
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COMO MOTIVAR OS FUNCIONÁRIOS A INOVAREM?

Como motivar os funcionários a inovarem?

Conhecer as melhores práticas para inovar é sim
importante, mas mais importante ainda é trabalhar
com um aspecto fundamental para alcançar um bom
desempenho: a motivação dos funcionários.
Se a empresa pretende ter sucesso com a gestão
da inovação, os gestores devem adotar alguns
procedimentos para envolver os colaboradores.
Nesse sentido, podemos citar:
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Como motivar os funcionários a inovarem?

•

comunicação clara e precisa para os colaboradores entenderem o que a organização espera deles
e, assim, aumentar as chances de os funcionários darem boas sugestões;

•

reconhecer o trabalho quando os resultados forem positivos, mostrando que a empresa está satisfeita
com o desempenho, o que deixa o ambiente de trabalho ainda melhor;

•

proporcionar mais autonomia aos funcionários, que, ao assumirem responsabilidades e terem
certa liberdade para tomar decisões, logo são acometidos por uma dose extremamente positiva
de confiança e motivação;

•

mostrar transparência, sem medo de apontar as dificuldades enfrentadas durante a execução de
um projeto, para, assim, ganhar o respeito e o engajamento dos funcionários;

•

apoiar a capacitação, já que a melhoria contínua é fundamental para as organizações manterem um
atendimento de alto nível, serviços qualificados e os clientes satisfeitos. Quando um líder incentiva
os funcionários a fazerem treinamentos, a equipe se sente mais valorizada.
24

CONCLUSÃO

Conclusão

Como você pôde ver, inovar é mais que uma mera necessidade para as empresas. Hoje, já se tornou uma obrigação que
deve ser buscada constantemente! Assim, se sua organização ainda não implementou a cultura da gestão inovadora, precisa
mudar a forma de se relacionar com os funcionários, com os demais segmentos do mercado e com seu público-alvo.

Com certeza, não é fácil modificar a cultura de uma empresa. Porém, a conjuntura econômica, as novas
tendências do mercado e o comportamento dos consumidores exigem que as organizações busquem
aprimorar processos, possibilitando reduzir custos e atender às demandas com mais rapidez e qualidade.

A gestão inovadora é uma nova realidade no mundo corporativo. O detalhe é que não adianta impor procedimentos
para ter o foco no aperfeiçoamento constante. É necessário também envolver os funcionários no processo, porque eles são
fundamentais para o sucesso de qualquer empresa, responsáveis pela consolidação de qualquer nova prática.
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Conclusão

Em um mundo de mudanças impactantes e velozes, a
acomodação se torna cada vez mais prejudicial para uma
organização. Sair da inércia não pode, portanto, provocar
medo, mas sim impulsionar a inovação e a vontade de
melhorar sempre! Está no topo e por isso pensa que nada
deve ser modificado? Aí é que se engana! Se a empresa
pretende se consolidar no mercado, necessita de líderes
que saibam promover a cultura da inovação.
Quando os gestores motivam as equipes, o desempenho não
apenas alcança o esperado, mas, muitas vezes, até supera
as expectativas! Afinal, inovar é bem mais fácil quando os
funcionários estão engajados e envolvidos com as metas da
empresa. E você, está pronto para essa missão?
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GOSTOU DESSE CONTEÚDO E QUER IR MAIS ALÉM?
ENTÃO NÃO DEIXE DE CONFERIR OS MATERIAIS A SEGUIR:

SOBRE SUA EMPRESA

Com mais de 40 anos de experiência em soluções educacionais, a Fundação Dom Cabral
tem como propósito promover o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio de
uma educação executiva de excelência, voltada para as necessidades mais urgentes de
gestores e líderes organizacionais.
Prezamos pelas melhores práticas de ensino em educação executiva, oferecendo aos
nossos alunos qualidade, inovação e autonomia para escolherem o melhor caminho de
aprendizagem. Saiba mais!

