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RESUMO 

 

Este artigo busca compreender a relação entre comunicação interna e o nível engajamento 

dos funcionários nos projetos de inovação, dentro de um cenário veloz cuja palavra de 

ordem nas corporações é mudança e aprendizado, não somente para adaptarem-se as 

transformações, mas antecipar-se a elas sob pena de sucumbir. A metodologia 

exploratória contempla pesquisa bibliográfica que inclui a síntese e o diálogo com as 

fontes utilizadas privilegiando a reflexão através do confronto com as observações da 

realidade. 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional; Inovação; Engajamento; Organizações; 

Colaboradores. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ante inquietações e mudanças, a compreensão do que venha a ser uma 

organização, considerando-se que estas são unidades sociais ou microssistemas, 

impactadas pelas transformações e ativas para impulsioná-las faz com que discutamos do 

que venha a ser a organização neste universo.   

A despeito da vulnerabilidade e ameaças que vem da tecnologia, da política, da 

economia, ou do próprio mercado, as organizações estão agora expostas a todas estas 

variáveis ao mesmo tempo, tendo que transformar-se para sobreviver neste ambiente em 

constante metamorfose. 

Edgar Morin (2007) nos ensina através da teoria da complexidade que “não se 

pode compreender nenhuma realidade de modo unidimensional porque toda visão 

especializada é pobre”. Parafraseando este autor entendemos que a complexidade tanto 

no que diz respeito a comunicação quanto as organizações impõe uma abordagem 

 
1 Trabalho apresentado GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando em Comunicação Social, linha de pesquisa: Comunicação Institucional e Mercadológica pela 

Universidade Metodista de São Paulo, e-mail: eu.fernandes2@gmail.com 
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reflexiva mais ampla. 

O universo laboral por sua vez revela que a responsabilidade dos funcionários 

cresceu e o poder foi distribuído, assim algumas das competências até então exclusivas 

dos gerentes passam a ser de todos, desta forma o atingimento dos objetivos e da 

implantação de novos projetos podem estar relacionados ao nível de engajamento dos 

funcionários.  

É relevante considerar o óbvio: as empresas não inovam sozinhas – as fontes de 

conhecimento intrínsecas ao processo de inovação estão dentro e fora delas, assim para 

que o desenvolvimento, disseminação e o engajamento sejam concretizados se faz 

necessário mobilizar a organização na sua totalidade, o que vai além do departamento de 

P&D. 

Finalmente, uma variável a ser compreendida neste estudo diz respeito aos 

sistemas de recompensa, sejam eles financeiros ou não como iniciativas de 

reconhecimento junto a colegas e gestores. 

A metodologia aqui adotada é de caráter exploratório, abarca pesquisa biblio-

gráfica, o que favorece uma reflexão a partir do contato com as fontes e do confronto com 

a observação da realidade. A pesquisa teórica permite ainda conhecer uma perspectiva do 

quanto à comunicação é protagonista na realidade em nível organizacional, competência 

essa essencial em um cenário cada vez mais competitivo. 

Entre os autores contemporâneos, alguma das nossas principais referencias foram 

Edgar Morin com os seus conceitos de complexidade, Zygmunt Bauman sobre a 

modernidade líquida, Castells com a Sociedade em rede, Maffesoli que aborda conceitos 

de pós-modernidade entre outros autores que compõem a nossa matriz de reflexão. 

 

UM MUNDO ANSIOSO E COMPLEXO 

 

Castels (2003) compara a Tecnologia da Informação – TIC’s ao que foi a 

eletricidade e o motor elétrico na Era Industrial, pela sua capacidade de distribuir a força 

da informação por todo o domínio da atividade humana e que vem contribuindo na forma 

como as pessoas se relacionam com o mundo, favorecendo o aprendizado, novas 

habilidades, a capacidade cognitiva, e a convivência social.  
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Neste novo ambiente nasce uma revolução cuja restruturação tem se mostrado 

rápida e desestabilizadora pela abrangência e pelo seu nível de ruptura, maior ou menor 

a depender do mercado. 

Os grandes conglomerados, sejam eles globais ou não, pela alta competitividade 

e pela mudança no hábito de consumo dos consumidores, estão rapidamente se 

transformando, e forçando seus “stakeholders” a mudarem junto com eles. A resultante 

deste processo, portanto são grandes transformações em vários níveis, sendo: produtos, 

processos, tecnologia, relação com consumidores e funcionários, entre outras. 

Um exemplo emblemático diz respeito à venda em 2018 por US$ 2,8 bilhões da 

divisão de chocolates da empresa Suíça Nestle nos EUA cujo portfólio contempla marcas 

como Kit Kat, Milkbar, Crunch, Smarties entre outras, para a Ferrero dona da marca 

Nutella, por conta de um consumidor que busca produtos mais saudáveis, Portal G1 

(2018). 

Tapscott (2006) descreve a situação paradigmática da mineradora Canadense 

Goldcorp Inc, perto de falir em 1999, com minas antigas de ouro esgotadas, mas com 

novas jazidas e veios produtivos de difícil identificação pelos geólogos internos. 

 Contrariando práticas de sigilo daquele segmento, o Presidente decidiu publicar 

no site desta empresa todos os dados geológicos disponíveis, desafiando a comunidade 

internacional de geólogos a realizar uma análise preditiva para a exploração das novas 

jazidas, oferecendo um prêmio de US$ 500k. Em poucas semanas a mineradora recebeu 

diversas propostas que identificavam centenas de possibilidades não apontadas pelas 

equipes internas, sendo que mais de 80% das indicações mostraram-se produtivas e 

viáveis, o que salvou a companhia da falência e multiplicou o faturamento anual.  

Um pormenor importante, as informações técnicas deste segmento são ativos tão 

valiosos como ouro comercializado por esta empresa. 

Dentro deste contexto, Maffesoli (2007) nos indica que “podemos imaginar que, 

de tempos em tempos, seja necessário regenerar/reformular coletivamente um modo de 

pensar já muito debilitado. A história das ideias registra tais sobressaltos que não raro, 

acompanham mudanças de valores que ocorrem em nossas sociedades. É sem dúvida, o 

que está prestes a acontecer nos dias de hoje”.  

Podemos inferir que não somente as empresas, mas a sociedade em gestação 

impõe uma compreensão a qual considere a interdependência dos fenômenos e sua 

complexidade, que dentro desta perspectiva admite a impossibilidade da certeza e das 
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explicações definitivas. Nesta linha de raciocínio, Morin (2007) argumenta que dentro da 

teoria da complexidade, não se pode compreender qualquer realidade de modo 

unidimensional, pois “a relação antropossocial é complexa, pois o todo está na parte, que 

está no todo”. 

 

A METAMORFOSE NA COMUNICAÇÃO 

 

A disseminação da internet mostrou que não havia apenas uma integração 

funcional entre máquinas e banco de dados, mas um rearranjo social e humano a partir de 

pessoas conectadas em rede. Como consequência a internet deu origem a uma forma de 

comunicação mais diversa daquelas que a antecederam por conta da interatividade on-

line. Em um passado recente houve a integração de outras mídias e linguagens, chegando-

se a transmídia (fig.1) que utiliza as mais diversas plataformas de mídia, interligadas entre 

si com interação do público em mais de um tipo de mídia de forma sinérgica. 

 

Figura 1 – Transmídia: Representação 

 
Fonte: Revista Geminis. 2019. 

 

A revolução por sua vez não acontece quando a sociedade adota novas 

ferramentas, mas sim novos comportamentos. Dentro desta linha de pensamento, Stig 

Hjarvard (apud MARTINO p. 236) chama a atenção para o fenômeno intitulado 

“mediatização”, ressaltando a centralidade que as mídias atualmente ocupam nas 

experiências cotidianas de uma parte considerável da população mundial. Segundo 

Hjarvard (apud MARTINO p. 241) a “mediatização” pode ser entendida como o processo 

pelo qual as relações humanas e práticas sociais se articulam com as mídias, resultando 

em alterações na prática destas atividades, e de como as coisas acontecem quando se 

articulam com as práticas. 
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Num primeiro momento, não só colaboraram, mas impulsionaram fortemente esta 

metamorfose o crescimento exponencial da capacidade de processamento de dados nos 

processadores, os “cérebros” dos computadores, previsto na “lei de Moore”, em 

referencia a Gordon Moore fundador da Intel, que previa em 1965 que a capacidade destes 

processadores dobraria a cada dezoito meses, houve também a redução progressiva dos 

custos de transmissão, da tecnologia wi-fi, do armazenamento de dados, e, finalmente a 

popularização dos smartphones e das redes sociais digitais. 

Esta rápida revolução do analógico para o digital não se circunscreveu apenas ao 

nível social, mas também ao universo das corporações, considerando que também neste 

ambiente estabeleceu-se uma comunicação horizontal, não necessariamente ditada pela 

hierarquia e que opera de maneira integrada - foram-se os tempos dos memorandos e 

quadros de aviso/murais. Por outro lado em nível de colaboradores a TIC favoreceu 

soluções de mobilidade levando este processo para “além das baias”, havendo interação 

entre gestores e outros colaboradores através de web meetings e hangouts3, por exemplo, 

sem a necessidade de presença física. Este novo formato traz benefícios no que diz 

respeito à agilidade, interatividade, mobilidade, capilaridade, engajamento, 

monitoramento dos resultados, transparência, alinhamento dos objetivos, aumenta 

também o sentido de “pertencimento”, minimiza ruídos e melhora o clima organizacional. 

A convergência destes novos arquétipos tecnológicos, econômicos e 

comunicacionais faz com que (CASTELLS 2004, p. 287) denominasse esta metamorfose 

como a “sociedade em rede”, que representa em sua visão é “uma transformação 

qualitativa da experiência humana” (CASTELLS, 2004, p. 573). 

 

Uma sociedade que se move da configuração substancialmente vertical 

das burocracias que governam a humanidade por milênios – exércitos, 

estados, grandes empresas – para ir em direção a uma organização em 

rede (Di Felice, apud MICONI, 2008, p. 153). 

 

A questão a ser colocada é o quanto a comunicação torna-se um componente que 

favorece o processo de inovação no ambiente organizacional.  

 

 
3 Google Hangouts é uma plataforma de comunicação, desenvolvida pela Google, que inclui mensagens instantâneas, 

chat de vídeo, SMS e VOIP.  
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COMPETÊNCIA EM INOVAÇÃO, CULTURA DE COMUNICAÇÃO E 

ENGAJAMENTO 

 

Tomando como referência as relações mediadas pela informação, comunicação e 

na geração do conhecimento, a chamada por (CASTELLS, 2004) sociedade em rede, 

simboliza um marco histórico da cibercultura (LEVY, 1999). 

Para Sonia Livingstone (2015, p. 245, apud MARTINO) no que diz respeito aos 

meios de comunicação, a principal transformação foi à integração cada vez maior às 

práticas sociais, isto é, com a maneira como as pessoas vivem o seu cotidiano. Esta mesma 

autora observa que a mediação se relaciona às “Alterações provocadas pela ação das 

mídias sobre as práticas e instituições sociais que passam a se reorganizar a partir da 

presença ubíqua dos meios de comunicação, sobretudo as digitais”.  

Estes são os primórdios da Cultura da Convergência, que de acordo com Jenkins 

(2009, p. 75) “não significa que um meio novo destrua ou invalide um meio antigo, mas 

que ambos se modifiquem mutuamente em uma intersecção da qual emergem novos 

significados - a própria maneira de contar histórias encontra outros caminhos.” Este 

mesmo autor observa que “A convergência cultural acontece na interação entre indivíduos 

que, ao compartilharem mensagens, ideias, valores e acrescentam suas próprias 

contribuições a isso, transformando-os e lançando-os de volta nas redes”.  

Trazendo as organizações para este contexto, estas novas posturas são 

compreendidas como sinais claros à mudança, sendo desafiadoras pelo aumento da 

competitividade dos mercados e do comportamento deste novo consumidor. Essa nova 

realidade que se coloca faz com que organizações busquem estratégias capazes de 

impulsionar os negócios e atender ao consumidor mais exigente, atento, informado e 

conectado.  

Neste cenário, a competitividade é vista por (SILVA, FONSECA, 2010) como um 

tipo de relação permeada pela disputa entre organizações, ou populações de organizações, 

cujo sucesso ou fracasso depende da sua habilidade em atingir uma vantagem competitiva 

perante as condições de similaridade de requerimento dos recursos, de densidade e de 

diversidade organizacional em termos de produtos, serviços e padrões de consumo. 

Podemos inferir que a busca por estratégias orientadas a vantagem competitiva 

move-se pela capacidade de geração, absorção e introdução de inovações. Estas 

justificativas colocam-na como protagonista dentro das agendas das organizações, tanto 
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em nível nacional quanto internacional, independente de porte, sendo catalisadores do 

desenvolvimento econômico e social, sendo capazes de gerar maior competitividade e 

com relação direta à geração de emprego e renda, fatores estes que promovem a economia 

nacional e o progresso de um país.  

A palavra inovação tem a sua origem do termo latino “innovatio” referindo-se a 

uma ideia, método ou objeto que é criado e pouco parecido aos padrões anteriores. Para 

Freeman (1982), inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, 

desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou melhorados) 

produtos. 

Chesbrough (2006) nos ensina que uma organização com habilidade em inovação 

pode ter chances maiores de sobrevivência e sucesso em mercados competitivos e 

turbulentos, cujos frutos podem resultar em avanços e mudanças, por pressupor um estado 

contínuo de geração e disseminação de ideias, conhecimento o que causa impacto no seu 

desenvolvimento, e esse consequentemente, muda em relação a situação anterior, 

transformando comportamentos, visões, processos e pessoas. 

O tema inovação instiga e suscita o estudo aprofundado de diversos autores que 

se debruçam em compreender as diversas dimensões deste tema contemporâneo. Não é o 

objetivo deste artigo investigá-lo, seus tipos, classificações e aplicações, contudo o 

quadro 1 apresenta a classificação da inovação com tipos ou dimensões identificando seus 

respectivos estudos/autores e bases teóricas. O quadro 2 por sua vez aponta a classificação 

da inovação pelo seu grau de novidade, e que da mesma forma apresenta estudos/autores 

e bases teóricas. 

 

Quadro 1 - Classificação de inovação: Tipos ou Dimensões 

 
Estudos Base teórica 

 

 

 

 

Carvalho 

(2009) 

Produto 
• Introdução de produto ou serviço novo ou significativamente 

melhorado 
Produto 
• Implementação de método de produção ou de distribuição novo 

significativamente melhorado 
Organizacional 
• Novo método organizacional, nova prática negocial, nova 

organização do local de trabalho ou das relações externas 
Marketing 
• Mudanças de design de produto ou embalagem, promoção, 

precificação para reposicionamento estratégico 
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Tidd e Bessant 

(2015) 

Produto ou serviço 
• Inovação de produto: mais visível, ligada a um produto novo 

disponível no mercado. 
• Inovação de serviço: satisfazer uma necessidade, não um 

material. 
Processo 
• Mudanças na forma como os produtos ou serviços são criados e 

entregues 
Posição 
• Mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos 
Paradigma 
• Mudanças nos modelos mentais subjacentes que orientam o que a 

empresa faz 

 

 

Rossetti (2013) 

Substancial 
• Diz respeito à inovação em si 

Quantidade Qualidade Relação Lugar Tempo     

• Atos que geram o novo 
Ação Paixão                                                         
• Sujeito e ao objeto marcado pela inovação, seja de forma   ativa 

ou passiva 

Fonte: Araújo, L.V. Inovação em comunicação no Brasil: contexto, desafios e 

oportunidades. 2018. 

 

Quadro 2 - Classificação de inovação: Grau de Novidade 

 
Estudos Base teórica 

 

 

Tidd e Bessant 

(2015) 

Radical (Descontínua) 
• Alteram de forma abrupta o mercado. Surge da 

emergência de uma nova tecnologia ou de um mercado 
completamente novo 

Incremental 
• Pequenas alterações realizadas na forma ou no tipo de 

produto 
ofertado atualmente. Melhorias de menor proporção que 
trazem ganhos de eficiência a longo prazo 

 

Barbieri (1997, 

1999) 

Muda apenas a terminologia em relação à classificação feita por 

Tidd e Bessant (2015). 
• Inovação Relativa (semelhante à Incremental) 
• Inovação Pioneira (semelhante à Radical) 

 

Brown (2010) 

Muda apenas a terminologia em relação à classificação feita por 

Tidd e Bessant (2015). 
• Inovação Rápida (equivalente à Incremental) 
• Inovação Lenta (similar à Radical) 

Davila,  Epstein e 
Shelton (2007) 

Segue a mesma linha de Tidd e Bessant (2015). Apenas não 
utiliza o termo 
Descontínua para inovação Radical. 

Drucker (2003) Muda pouco em relação à classificação feita por Tidd e Bessant 
(2015). 

• Inovação Técnica (equivalente à Incremental) 
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• Inovação Social (similar à Radical) 

Chan e Mauborgne 

(2015) 

Oceano Azul 

• Torna a concorrência irrelevante à medida que as 

empresas buscam 
novos mercados ainda inexplorados pela concorrência. 
Necessidade de uma inovação Radical para trazer valor e 
inovação 

 

 

Christensen e Bower 

(1995) 

Disruptiva 
• Próxima dos preceitos de inovação Radical de Tidd e 

Bessant (2015). Disruptivo é o processo no qual uma 

empresa menor, com menos recursos, é capaz de 

desafiar com sucesso firmas estabelecidas. 

Sustentação 

• Similar à incremental. Tecnologia que dá suporte à 

melhoria de desempenho de produtos estabelecidos. 

Fonte: Araújo, L.V. Inovação em comunicação no Brasil: contexto, desafios e 

oportunidades. 2018.  

 

Para este estudo serão adotados os conceitos de inovação propostos por Tidd e 

Bessant (2015), apud Araújo 2018, pela sua abrangência e alinhamento ao escopo deste 

trabalho, e que afirmam que:  

 

Existem quatro dimensões da inovação: produto ou serviço; processo; 

posição e paradigma. Inovação de produto seria a mais visível, 

geralmente ligada a um produto novo disponível no mercado. A sua 

variável seria a inovação de serviços, cujo diferencial consiste em 

satisfazer uma necessidade, não um bem material. Inovação de processo 

são mudanças na forma como os produtos ou serviços são criados e 

entregues. Inovação de posição são mudanças no contexto em que 

produtos/serviços são introduzidos. Já inovação de paradigma refere-se 

às mudanças nos modelos mentais subjacentes que orientam o que a 

empresa faz. 

 

Este estudo não busca compreender os obstáculos à inovação, no entanto cabe 

salientar ao que Kirsner (2018) descreve como “os maiores obstáculos para a inovação 

em grandes empresas”, cuja pesquisa foi baseada em 270 líderes corporativos (gráfico 1).  

 

Gráfico 1- Os maiores obstáculos para inovação em grandes empresas 
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Fonte: Harvard Business Review. 2018. 

 
O público interno pode ou não contribuir para a conquista dos resultados de uma 

organização, independente da atividade realizada, e neste contexto o engajamento adquire 

relevância seja com estudos que envolvem de um lado os colaboradores, seja 

compreendendo o papel do engajamento neste processo. 

Há significados diferentes para o conceito de engajamento, conforme diferentes 

disciplinas. Na Sociologia, o escopo está relacionado à manifestação de dedicação, 

fidelidade ou admiração à pátria; na Psicologia por sua vez no engajamento social e 

ocupacional; na Ciência Política há correlação com o Estado; já na disciplina de 

Comportamento Organizacional, o escopo é o funcionário (BRODIE et al. 2011; 

HOLLEBEEK, 2011).  

O engajamento organizacional é apontado como a disposição contínua dos 

empregados em atingir objetivos comuns à organização. Desta forma, Carramenha, 

Cappellano e Mansi (2013) concluem que o engajamento é de todos, favorecendo o 

atingimento dos objetivos da organização e individual, pois deriva do quanto cada 

colaborador quer dedicar de si próprio no trabalho cotidiano. Dentro desta mesma linha 

de pensamento, Higgins e Scholer (2009), observam que o engajamento está relacionado 
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a um modo de envolvimento e plenamente absorvido, passando de transformação social 

e luta política para a de alinhamento. 

 

A COMUNICAÇÃO, O ENGAJAMENTO E A PRIMEIRA LEI DE NEWTON 

 

A chamada lei da inércia ou primeira lei do Inglês Isaac Newton, também 

reconhecido como físico e matemático, nos ensina que "um objeto permanecerá em 

repouso ou em movimento uniforme em linha reta a menos que tenha seu estado alterado 

pela ação de uma força externa", assim ante um mundo ansioso, complexo e 

metamórfico, a busca de um propósito tanto em nível pessoal como corporativo, traz 

significado e equilíbrio as relações pessoais, profissionais e as corporações, favorecendo 

a resposta a algumas perguntas como: por que eu faço o que faço? Como o meu trabalho 

contribui com o meu crescimento profissional e o crescimento da empresa? Qual é a 

minha conexão com este grupo? 

Uma das forças motoras com poder de mobilização para alterar a lei da inércia de 

Newton, parece ter conexão com o engajamento.  

Bittar et. al (2018) em seu estudo de caso múltiplo com 6 micro e pequenas 

empresas paulistanas nos segmentos de cosméticos, biodegradáveis, Contábil, Gráfico, 

Biotecnologia e Odontologia, realizou entrevistas semiestruturadas com gerentes 

responsáveis pelas ações de inovação, cujo questionário continha 27 questões. 

Os indicadores ou iniciativas pertinentes ao engajamento identificados neste 

estudo mostraram o papel da liderança mobilizadora em relação à inovação, com atitudes 

como: engajamento da liderança pelo exemplo, da seleção de pessoas que aceitem 

mudanças, da preocupação com engajamento dos funcionários à mudança (voltados a 

ouvir os clientes/mercado) da proposição de novas ideias, e da seleção de pessoas 

preocupadas com uma constante atualização técnica e com o futuro da empresa. 

 Há líderes mais tolerantes ao erro e que estimulam as suas respectivas equipes a 

proposição de novas ideias. 

O mesmo estudo também identificou indicadores ou iniciativas pertinentes ao 

engajamento em nível das pessoas ou colaboradores, como: ideias de melhoria que 

aumentem a produtividade, comprometimento com clientes e discussões de iniciativas 

que melhorem o atendimento aos clientes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
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Trazendo a dimensão comunicação para esta discussão e buscando compreender 

o seu papel neste contexto, a pesquisa revelou o quanto essencial esta variável 

representou. As respostas avaliadas indicam que há uma correlação entre cultura, 

estrutura organizacional e comunicação, considerando que foram feitas menções positivas 

a comunicação interna no contexto de uma empresa aberta, pequena e enxuta com uma 

comunicação fluída entre pessoas. 

Em outro estudo intitulado: Gestão da Inovação: O caso da celulose Irani (SC), 

Machado et. al (2019) buscaram compreender a trajetória da implantação da gestão da 

inovação na empresa em questão, que além da pesquisa bibliográfica e documental 

utilizou entrevistas guiadas. 

Estabelecendo um primeiro recorte para que seja considerado o que foi revelado 

especificamente em uma das etapas deste estudo, qual sejam as entrevistas, quanto ao 

engajamento ao programa de inovação da empresa Celulose Irani, o ambiente de trabalho 

foi descrito como positivo, na medida em que o programa de inovação avançava ao longo 

do tempo, isso graças ao envolvimento dos colaboradores e que foi potencializado pelo 

comprometimento das lideranças desta empresa.  

Um segundo recorte desta pesquisa, revelou que o canal de comunicação criado 

especificamente para levar informações sobre inovação foi valorizado pelos funcionários 

em função da sua conexão direta com os colaboradores. Em resposta a pergunta: Os meios 

de comunicação utilizados pelo Núcleo de Inovação para a divulgação e promoção da 

inovação na empresa são suficientes e eficazes? Justifique, foi possível compreender o 

impacto da comunicação neste processo, por conta de respostas que valorizaram pela sua 

eficácia, a utilização de todos os meios (intranet, e-mail, internet, banner) 

disponibilizados pela empresa para promoção da inovação na Celulose Irani segundo os 

respondentes da pesquisa. 

Finalmente, knop (2008) em estudo exploratório sobre os fatores habilitadores e 

inibidores da inovação organizacional em empresas canadenses prestadoras de serviços 

profissionais para o mercado de telecomunicações, cujo objetivo foi identificar fatores 

internos às organizações que habilitam ou inibem o processo de inovação organizacional 

em empresas de serviços profissionais. Foi utilizada a metodologia de estudo de caso 

múltiplo de caráter exploratório com um painel formado por três estudos de casos - 

empresas canadenses de serviços profissionais para o mercado de Telecom.  
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Finalmente o roteiro de entrevista incluiu duas perguntas para buscar identificar 

os fatores habilitadores e inibidores dentre estas perguntas, um referente à frequência da 

comunicação foi incluída. A dimensão engajamento não foi considerada.  

Ocasionalmente em uma das empresas estudadas, a mais disruptiva conforme o 

autor do estudo, os líderes foram os mais influentes basicamente em virtude do papel do 

dono da empresa, o empreendedor, e do engajamento dos executivos da organização, que 

aderiram às ideias dele e juntos desenvolveram e implementaram a inovação 

organizacional. 

Fatores habilitadores da inovação organizacional como o aprendizado encorajado, 

foi decorrente do engajamento tanto dos líderes, como dos seguidores na organização e 

que foram bem sucedidos na implementação da visão de longo prazo, conforme resultado 

da pesquisa. As respostas à pesquisa apontaram que o engajamento dos funcionários tanto 

no desenvolvimento quanto na implementação da inovação foi natural em função da 

cultura organizacional da empresa estudada. 

A pesquisa revelou também que a comunicação interna “foi boa e de certa forma 

limitada”, que incluiu um comitê internacional com um fluxo de informações de cima 

para baixo. Também classificadas como boa, no que diz respeito a explicações e 

discussões a comunicação ajudou as pessoas a entenderem melhor a inovação, o quadro 

geral e os objetivos da organização. Um dos respondentes enfatizou que a comunicação 

interna seria um dos fatores-chave de sucesso, considerando que a sua frequência foi 

melhor quando comparada a externa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo se propôs analisar a comunicação como fator de engajamento no 

processo de inovação nas organizações.  Como afirmamos no início deste trabalho, a 

Tecnologia da Informação tem transformado as relações sociais, os hábitos de compra 

onde o consumidor passa a ter voz ativa e poder de influência, cujas consequências são 

uma rápida mudança de paradigmas, o que coloca a inovação como protagonista na pauta 

do universo organizacional, obrigando-os a abandonar a inércia sob pena de sucumbir.  

Foi possível compreender que a comunicação permeia todos os projetos e 

iniciativas pertinentes a inovação aqui avaliada, foi valorizada pelos funcionários por 

tornar o processo transparente, fluído e que conecta de forma direta a empresa no seu 
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conjunto, favorecendo ainda a compreensão dos objetivos sendo um recurso potente para 

que os líderes influenciem seus colaboradores em favor dos projetos de inovação. 

Pudemos inferir que todos os níveis hierárquicos das organizações se engajaram 

neste processo, que outrora foi “top down”. Este estudo apontou o quão importante são 

as lideranças – verdadeiras correias de transmissão que mobilizam e favorecem o 

engajamento dos funcionários nos projetos de inovação, lideranças estas que se mostram 

mais tolerantes ao erro, que selecionam profissionais preocupados em atualizar-se e com 

o futuro da empresa, além de estarem abertos a novas ideias.  

Foi possível lançar luzes sobre um tema relevante, complexo, contemporâneo, e 

que não oferece respostas a inúmeras perguntas não sendo seus resultados, portanto 

passíveis de generalização.  

O desejo deste autor é que estas discussões sirvam de estímulo para estudos 

maiores e mais aprofundados. 
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