
Inovação na Chesf 

 

Hoje, inovação é fator fundamental de competitividade para todos os 

segmentos, e principalmente na posição relativa do Brasil no ranking mundial 

de competitividade, bastante comprometida (hoje, ocupa a 59º posição numa 

lista de 63 países, segundo o anuário de competitividade mundial de 2019). 

Nesse contexto as empresas passam a se diferenciar quando começam a 

valorizar a inovação sob dois aspectos: Inovação como processo, e inovação 

como função da organização como as demais existentes: finanças, operações, 

engenharia, recursos humanos, comunicação e outras. 

Do ponto de vista de inovação como processo, o entendimento de que cada 

fase do ciclo de inovação(demanda, ideias, portfolio, gestão de projetos e 

mercado) necessita de insumos e geram resultados que precisam ser 

gerenciados a fim de otimizar os recursos, nos leva a uma visão de que uma 

função de gestão da inovação precisa ser implementada e gerida. 

As funções de qualificação das demandas, pesquisa e desenvolvimento, 

gestão das ideias e portfolios, gestão dos projetos e acesso ao mercado estão 

entre as principais funções do modelo emergente de inovação, entendendo 

que não existe apenas um tipo de inovação orientado para formas 

completamente novas de realizar algo, mas também inovações incrementais, 

que são necessárias e acontecem frequentemente na organização, e agregam 

extremo valor ao negócio. 

Nos últimos 20 anos, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) 

dedicou esforços contínuos no desenvolvimento de um extenso programa de 

pesquisa e desenvolvimento fundamentado nas diretrizes da Aneel para a 

utilização de recursos oriundos de obrigações fiscais, obtendo aprendizados, 

conhecimentos e avanços que se refletem diretamente no dia a dia da 

empresa. Nos últimos anos a empresa tem dedicado esforços a pesquisa e 

implementação de ferramentas que possam tornar o conceito de inovação 

difuso na organização. 

Entre as ações que visam sedimentar esta nova visão, destaca-se um novo 

sistema para gerenciar o processo de inovação baseado nas melhores 

práticas de gestão da inovação mundiais, e que começa no gerenciamento e 

qualificação de demandas e cobre todo o ciclo de inovação até a sua chegada 

no mercado. Antes que este sistema tenha sua efetiva implementação, 

percebe-se que outros esforços são necessários, assim, a Chesf, por meio da 

área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, está planejando capacitações 

que levem aos gestores e empregados de todas suas unidades, essa nova 

visão de como a inovação passa a ser tratada funcionalmente no tecido da 

empresa. 

Este processo, fundamental para o estabelecimento de uma nova visão sobre 

inovação, está apoiado em alguns elementos: cultura, ferramentas ágeis de 

gestão e criatividade, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. 



A cultura deve permitir um ambiente profícuo em trocas e aprendizados. O 

estímulo a utilização de ferramentas ágeis de gestão e resolução de 

problemas deve se tornar parte do dia a dia no enfrentamento de importantes 

questões. Além disso, deve-se incentivar o surgimento de estratégias de 

proteção diversas: patentes, desenhos industriais, direito autoral e outros 

que permitam à empresa apropriar valor, e por fim garantir que as soluções 

sejam absorvidas pela empresa e a cadeia de valor do setor de energia. 

Mais do que resolver um problema, os esforços devem estar direcionados 

para que as soluções inovadoras propostas estejam alinhadas com a 

estratégia empresarial da companhia, sendo assim, ferramentas desenhadas 

para este fim deverão ser difundidas e incorporadas, principalmente aquelas 

que permitem o aprofundamento do problema e a visão estratégica de 

negócio. 

Neste primeiro momento, acontecerá na Regional de Fortaleza, seu primeiro 

programa de capacitação para gestores e empregados visando iniciar e criar 

sinergias para que um novo modelo de gestão de inovação se difunda na 

organização. Outras unidades receberão esse programa, mas é expectativa 

que o coração desta iniciativa está centrado em pessoas, nos empregados e 

gestores, que tornarão possível a mudança de paradigma para inovação, a 

competitividade da empresa, e no fim a competitividade nacional no setor, e 

internacional do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


