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Verdades & Mitos 

que cercam a Inovação 

José Renato Santiago 



Quem são os mais Inovadores? 

Flintstones 

Cidade: Bedrock 

Ano: 1.040.000 A.C 

Jetsons 

Cidade: Orbit City 

Ano: 2062 

../../../Users/Sams/Videos/Flintstones - Opening and Closing Credits.mp4
../../../Users/Sams/Videos/ORIGINAL 1962-63 JETSONS OPENING AND CLOSING WITH SPONSOR BILLBOARD.mp4


Quem são os mais Inovadores? 

Ideias mais geniais? Objetos mais úteis? 

Propiciou mais facilidades no dia a dia? 
Depende do Critério? 



Quem são os mais Inovadores? 

A questão passa pelo entendimento do significado 

da palavra Inovação e de seus desdobramentos 



• Deriva do termo em 

latim Innovatio; 

• Ato de tornar novo; 

• IN “em” + NOVUS 

“novo” 

Etimologia da palavra Inovação 

“Conhecer a evolução do significado de uma palavra 

desde sua origem significa descobrir seu verdadeiro 

sentido e conhecê-la de forma mais completa” 

INOVAÇÃO 



“É o meio através do qual um 

espírito empreendedor cria novos 

recursos de produção de riqueza 

ou desenvolve recursos já 

existentes com um potencial 

refinado para a criação de riqueza” 
Peter Drucker 

Consulta a um “Universitário”... 

INOVAÇÃO 



Produzido em 1942 

Vencedor de 3 Oscar 

Um dos maiores filmes da história 

Onde está a Inovação? 



Novo 

Riqueza 
“....novos recursos de produção de riqueza...” 

“...desenvolve recursos já existentes com um 

potencial refinado para a criação de riqueza...” 

INOVAÇÃO 

Sustentadora 

Foco na melhoria de desempenho junto 

ao atual segmento da empresa 

Disruptiva 

Foco na criação e desenvolvimento de um 

novo mercado para a organização 

Abrangência da Inovação 



INOVAÇÃO 

Sustentadora 

Foco na melhoria de desempenho junto 

ao atual segmento da empresa 

Incremental 

Melhorias de  

Menor Impacto 

Radical 

Grandes Saltos 

Tecnológicos 

Melhoram o desempenho de um 

processo, produto ou serviço nos 

atributos e valores mais 

reconhecidos pelos clientes. 

Inovação Sustentadora 



“....novos recursos de produção de riqueza...” 

“...desenvolve recursos já existentes com um 

potencial refinado para a criação de riqueza...” 

INOVAÇÃO 

Disruptiva 

Foco na criação e desenvolvimento de um 

novo mercado para a organização 

Disruptiva 

Rompimento aos 

Modelos Tradicionais 

“....ainda que uma empresa 

seja bem administrada, 

também corre riscos de 

sobrevivência, caso sua 

administração esteja 

estreitamente comprometida 

com modelos e formas 

tradicionais para desenvolver 

seus projetos e negócios, 

sem que considere o valor 

potencial de uma tecnologia 

disruptiva...” 

Clayton Christensen 

Inovação Disruptiva 



Qual Tipo de Inovação? 

Incremental 

Melhorias de  

Menor Impacto 

Radical 

Grandes Saltos 

Tecnológicos 

Disruptiva 

Rompimento aos 

Modelos Tradicionais 



Qual Tipo de Inovação? 

Incremental 

Melhorias de  

Menor Impacto 

Radical 

Grandes Saltos 

Tecnológicos 

Disruptiva 

Rompimento aos 

Modelos Tradicionais 



• Solucionar 

Algumas verdades, ou não... 

A solução de um problema 

operacional e/ou de processo 

passa pela Inovação 



Então é possível afirmar que 

uma Inovação não pode 

“Resolver um Problema” ? 

Algumas verdades, ou não... 



O caminho feito em busca da 

Inovação pode ajudar e/ou 

resolver um Problema, mas 

não deve ser sua motivação 

FATO 

Problema 2 

Problema 3 
Problema 1 

INOVAÇÃO 

Algumas verdades, ou não... 

Então é possível afirmar que 

uma Inovação não pode 

“Resolver um Problema” ? 



O foco na “Solução de 

Problemas” pode ser um meio 

para potencializar a Inovação 

Algumas verdades, ou não... 



Solucionar 

Problemas  

Uma Verdade... 

Inovar 

Exceção: Quando “não inovar” é “o problema” 



Uma organização que inova é 

aquela cujos colaboradores 

têm mais, ou muitas, ideias 

Algumas verdades, ou não... 



• Deriva do grego idea, 

raiz etimológica “eidos” 

significa imagem 

Etimologia da palavra Ideia 

“...Representação mental de algo concreto ou abstrato, 

que pode ser expressada através de uma opinião, 

intenção, predisposição, expectativa, inovação...” 

Nota-se que não há imediata 

correlação entre ideia e inovação 



Todo processo e/ou programa e/ou método 

voltado para Ações Corretivas não pode ser 

considerada uma iniciativa voltada para Inovação 

FATO 

Programas  

de Ideias 

Por conta do temor em gerar ideias que não 

tenham aplicabilidade imediata, costumam ter 

como foco ações corretivas e/ou o atendimento 

do tripé: Custo, Qualidade e Prazo 

Algumas verdades, ou não... 

Exemplo 



Todo processo e/ou programa e/ou método 

voltado para Ações Corretivas não pode ser 

considerada uma iniciativa voltada para Inovação 

FATO 

Programas  

de Ideias 

Uso / Popularidade / Aplicabilidade da Iniciativa 

Tempo 

Alguns problemas 

são resolvidos 

Algumas verdades, ou não... 



A estruturação de um processo e/ou 

metodologia pode fazer com que 

uma organização se torne Inovadora 

Algumas verdades, ou não... 



Inovações Sustentadoras 



Para Inovar Precisamos Fugir de. 

Inovação alguma é 

suportada por soluções 

tecnológicas (softwares, 

gadgets, aplicativos, etc...) 

Inovação organizacional 

não pode ter como 

alicerces premiações e 

remunerações pontuais 

Inovação não pode ser 

departamentalizada, 

pertencer a uma área e/ou 

diretoria específica 



Contato 

José Renato Sátiro Santiago Junior 

jrssjr@uol.com.br 

www.jrsantiago.com.br 

Gestão de Portfólio de Projetos  

Gestão do Conhecimento  

Gestão da Inovação  

Lições Aprendidas 

Gestão de Pessoas 

mailto:jrssjr@uol.com.br
http://www.jrsantiago.com.br/

