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habilidades
essenciais
para inovar

EXP ouviu cinco escolas de
referência no tema para
entender que características não
podem faltar aos profissionais
da área. Mas é preciso atenção
também às barreiras e modelos
de gestão que dificultam a vida
de profissionais criativos. Saiba
quais são e como evitá-las.
Por Monica Miglio Pedrosa

Em um mundo em acelerada
transformação digital e tecnológica,
o comportamento do consumidor
e sua experiência ao interagir com
produtos e serviços mudam na
mesma velocidade. Isso pode ser
tanto um mar de oportunidades para
novos negócios, produtos e serviços,
como um catalisador para a entrada
de novos competidores e uma
crescente ameaça às organizações.
Tudo depende de como elas estão
estruturadas e se têm uma estratégia
de inovação alinhada ao core business,
que responda rapidamente à
volatilidade do mercado.
Embora as empresas tenham
priorizado cada vez mais a inovação,
particularmente após a pandemia,
ainda existem muitas barreiras
corporativas em organizações com
estruturas tradicionais que impedem
essa cultura de emergir. Para entender
quais são os principais empecilhos
à inovação em empresas, ouvimos
representantes de cinco relevantes
Escolas de Inovação que são referência
no Brasil e no mundo.
Os especialistas do Institute for the
Future, Hyper Island, AfferoLab,
Echos e Sputnik são unânimes em
afirmar que pessoas inovadoras são
fundamentais neste processo. Mas
quais são as habilidades que devem
ser identificadas ao buscar esse
profissional no mercado, ou
ao capacitar os colaboradores da
empresa para esse novo olhar?

AS HABILIDADES
ESSENCIAIS PARA
INOVAR

A criatividade é a primeira habilidade
que vem à tona quando queremos
saber se alguém é inovador. Mas ela
está longe de ser a única. Segundo
a diretora de inovação e tecnologia
do Afferolab, Barbara Olivier, a
criatividade é apenas uma entre
várias habilidades para a inovação
acontecer. No mundo VUCA (Volatile,
Uncertain, Complex and Ambiguous)
de hoje, é preciso orquestrar várias
peças para que a inovação aconteça
em uma organização.
Segundo Benito Berretta, diretor
da Hyper Island no Brasil, além da
criatividade, o profissional inovador
deve ter pensamento flexível, que
permite o aprendizado de coisas
novas e o capacita a ver múltiplas
oportunidades à sua frente.

Por isso é cada vez maior a relevância
e o fomento à diversidade nas
organizações. Times colaborativos
diversos trazem diferentes pontos de
vista, de acordo com sua história de
vida e visão de mundo. É dessa troca
de ideias que podem vir à tona novas
abordagens para um desafio
de negócio.
“À medida que o mundo fica cada
vez mais complexo, é essencial ter
pessoas que pensam de maneiras
diferentes o seu negócio”, defende
Gabe Cervantes, futurista do Institute
for the Future. Segundo ele, quando
se fala em diversidade é importante
abarcar tanto a diversidade de gênero,
orientação sexual e etnias, como a
diversidade cognitiva, que envolve
a maneira de pensar e a forma de
abordar um problema.

“

A diversidade não é
só mais ‘algo bom’ de
se ter, é absolutamente
necessário e irá afetar
diretamente os resultados
financeiros do negócio.

Gabe Cervantes,
Institute for the
Future

O conflito geracional nas
organizações, que hoje abarcam tanto
colaboradores baby boomers como
os da Geração Z, também impulsiona
a diversidade de olhares no negócio.
Para a CEO da Sputnik, Mariana
Achutti, os próximos anos serão de
grande transformação na forma em
que as empresas interagem com a
sociedade. “Vamos vivenciar uma
mudança cultural. As empresas vão ter
que inovar não mais pensando apenas
em produtos e no consumidor, mas
em todo o impacto socioambiental
que geram, nas necessidades de
seus funcionários e de todos os seus
stakeholders”, afirma.
Essa mudança cultural irá
demandar profissionais com
pensamento crítico, capazes de
entender as demandas da sociedade
e desenvolver soluções para
problemas complexos. A habilidade
de empreender é outra cada vez
mais valorizada em processos
de recrutamento e seleção. Um
colaborador proativo e protagonista
das suas ações tem vontade para
transformar as possibilidades de
negócio nas corporações, por meio de
uma atitude intraempreendedora.
Uma das maiores críticas dos
especialistas refere-se ao atual
modelo educacional promovido
nas escolas e universidades, cujo
foco ainda está em desenvolver as
habilidades técnicas (hard skills)
de seus alunos. Por isso, Mariana
Achutti acredita que o aprendizado
contínuo (lifelong learning) deverá
ser fomentado pelas próprias
organizações.

“

As empresas estão
percebendo que sua
força de trabalho não
está apta à inovação por
não ter contato com
outras formas de pensar.
A educação corporativa
deve capacitar esses
profissionais a pensar de
forma inovadora.

Mariana Achutti,
CEO Sputnik

AS 5 ZONAS DE
PERFORMANCE DO
PROFISSIONAL
DO FUTURO

O projeto Global Youth Skills
(Habilidades Jovens Globais), do
Institute for the Future, elencou cinco
habilidades que serão priorizadas nos
profissionais do futuro:

Convivência com
máquinas e pessoas

As máquinas já fazem parte do dia a
dia nas organizações e irão cada vez
mais compor as equipes de trabalho.
O profissional do futuro deve saber
conviver com pessoas e tecnologias
que ajudarão a impulsionar seus
resultados, extraindo o melhor de
cada um.

Gestão da reputação

Como você é reconhecido no
ambiente de trabalho e pessoal? Qual
o seu diferencial único, suas métricas
e habilidades, sua contribuição para
um projeto ou grupo? Cada vez mais
sua reputação será fundamental para
atrair as oportunidades nas novas
relações de trabalho híbridas e digitais
do futuro.

Rede de relacionamentos

A capacidade de conseguir
reunir uma equipe – sejam eles
colaboradores, parceiros ou terceiros
– com as melhores habilidades será
crucial para a eficiência do negócio.
As empresas e seus líderes terão cada
vez menos recursos internos, e terão
de reunir as pessoas certas na hora
certa, em um curto período de tempo.

Pensamento sistêmico

A habilidade de dar sentido a sistemas
complexos será um diferencial do
profissional do futuro. A tecnologia
torna o mundo mais complexo e
interconectado, portanto todas as
decisões devem ser tomadas sem
perder de vista o impacto no
sistema como um todo.

Resiliência frente
aos desafios

A única coisa certa é que o mundo
será cada vez mais volátil, ambíguo e
incerto; e você terá que conviver bem
com isso para poder navegar por ele.

O QUE IMPEDE A
INOVAÇÃO NAS
EMPRESAS

Segundo os especialistas
ouvidos pelo Experience
Club, esses são os principais
entraves à inovação nas
empresas:

Estruturas hierarquizadas,
baseadas em silos
Poder navegar entre áreas da
estrutura organizacional é um
facilitador da inovação. Colaboradores
deveriam ter flexibilidade para atuar
em uma área com uma determinada
função e em outro projeto com uma
função diferente.

Cultura que aceite o erro
Ambientes que não aceitam riscos
e condenam o erro impedem
que as equipes tragam novas
ideias. Elas devem poder ser
apresentadas livremente, sem
depender da aprovação de alguém
hierarquicamente superior, que em
última instância serve como uma
barreira à inovação.

“

O mundo inteiro ainda
reproduz modelos
educacionais que são
fabris, não voltados para
a cocriação nem para
a inovação.
Barbara Olivier,
diretora da AfferoLab

Tecnologias legadas
A tecnologia é um acelerador para
que a inovação aconteça. Tecnologia
desatualizadas e já implantadas
precisam ser constantemente revistas
com desapego.

Ecossistemas fechados
A inovação precisa de sistemas cada
vez mais abertos, com diferentes
parceiros envolvidos, para gerar novas
ideias e valores para a sociedade.
Conectar-se a hubs de inovação e até
mesmo a outras organizações que
possam ser vistas como competidoras
em um primeiro momento são
posturas que fomentam a entrada de
novas ideias e oportunidades.

Equipes com pouca
diversidade
Quando os times são formados
por pessoas que vivem a mesma
realidade, atuam do mesmo
jeito e têm o mesmo espectro
de interpretação de mundo, a
organização já está limitada.

Inovação sem conexão
com a estratégia
Com a pandemia, muitas empresas
buscaram a inovação a qualquer
custo. Agora elas precisam de um
modelo de inovação estratégico.
Ações isoladas como adquirir startups,
criar novos produtos ou alocar
recursos sem um alinhamento ao core
business não produzem resultados
consistentes de longo prazo.

Liderança do tipo ‘comando
e controle’
Líderes que querem ter sempre razão
têm como foco ‘tirar coisas’ das suas
equipes. Nesse modelo, a liderança
não fomenta a colaboração e o espaço
para a criatividade e novas ideias
surgirem.

“

Se um líder não tem
tempo para cuidar de
si mesmo, não cuidará
da sua equipe. Para
ser criativo é preciso
ter energia, gostar de
colaborar com outras
pessoas e ser um
facilitador de ideias
para o time.

Benito Berretta,
Hyper Island

Foco apenas no consumidor
Por muito tempo as empresas
concentraram seus esforços de
inovação para os consumidores.
Fornecedores, colaboradores e
parceiros são todos stakeholders
do negócio e a inovação deve estar
presente em todos os processos e
relações de trabalho com os
diversos públicos.
Copiar modelos de inovação
de outras empresas
Em 95% dos casos, as empresas
perdem a oportunidade de inovar
em processos e em cultura que são
quase únicos para elas. Elas querem
copiar modelos de outras empresas
que deram certo, como os squads
do Spotify ou o modelo de sprints
usado no Google. O recomendado
é conhecer as práticas de mercado,
mas adaptar o modelo da forma que
funcione melhor para seu negócio.

QUATRO TENDÊNCIAS DE
MODELOS DE TRABALHO
E PROFISSÕES DO
FUTURO

1

Economia GIG – Uma
nova forma de trabalhar

A economia GIG está em franca
ascensão e é uma tendência forte
para as novas relações de trabalho.
Esse é um modelo em que as pessoas
trabalham de forma autônoma e
flexível para diversas empresas. A
conexão entre os desafios de inovação
das empresas e as pessoas que têm
as habilidades específicas necessárias
para um determinado projeto será
cada vez mais feita por meio de
plataformas digitais.

2

Perfil T e formação em
negócios com tecnologia

Anualmente, a Hyper Island organiza
encontros com representantes
de empresas líderes de diferentes
setores e, por meio de pesquisas e
programas específicos, são levantadas
as necessidades de mercado nos
próximos três a cinco anos. Em 2021,
duas tendências se destacaram: a
ascensão dos profissionais generalistas
e a formação de negócios em uma
tecnologia do momento – como por
exemplo a Inteligência Artificial.

“

Uma formação
como consultor de
negócios em inteligência
artificial é bastante
valorizada pelo mercado.
Há uma especialização na
disciplina de IA, mas o foco
é capacitar pessoas que
saibam usar a tecnologia
para alavancar o negócio.

Helena Ekman,
Hyper Island

3

Do líder herói ao líder
facilitador

As lideranças precisam se adaptar e
repensar a forma com que fazem a
gestão de suas equipes. O líder do
futuro será cada vez menos o líder
herói, que tem todas as respostas,
e passará a ser uma liderança
facilitadora. O facilitador é um
semeador de novas formas de pensar
e de trabalhar, como os times fluidos
que muitas vezes vão funcionar para
alguns desafios e para outros não.
Esse profissional deverá ser capaz
de criar o ambiente de segurança
psicológica que irá fomentar o
processo de inovação.

4

Designers estratégicos
em ascensão

A liderança em design é um perfil
cada vez mais em alta. O designer
estratégico é um profissional que
está agora no board de algumas
empresas. Esse profissional é capaz
de desenhar as experiências de um
mundo cada vez mais Fígital (físico
e digital) e, com isso, tangibilizar as
estratégias de inovação para este
cenário. Designer de futuros é uma
profissão que vai emergir e ser mais
comum nas empresas. É o profissional
que vai construir a visão estratégica
da organização para um horizonte de
10 a 20 anos.

“

Existe um novo perfil de
liderança, que não é a
tradicional das escolas de
negócio. É uma liderança
pelo olhar do design. Esse
olhar tem muito mais a
ver com as pessoas, com
a colaboração, com esse
mundo ambíguo e caótico.

Ricardo Ruffo,
Echos

Institute for the Future
Organização sem fins lucrativos
que reúne diversos especialistas em
diferentes áreas do conhecimento,
como ciências sociais, políticas
públicas e tecnologia, e que faz
previsões de cenários do futuro.
Sediada no Vale do Silício, na Califórnia,
a instituição existe há mais de 50 anos.

Hyper Island
Escola de negócios e consultoria
com sede na Suécia e escritórios
em Nova York, Cingapura, Londres,
Manchester e São Paulo. Seu objetivo é
preparar pessoas e empresas a crescer
em um mundo que se digitaliza
continuamente. É conhecida por seus
cursos práticos que estimulam
a criatividade e a inovação.

AfferoLab
Ecossistema de aprendizagem que
desenvolve soluções de educação
corporativa para empresas. O objetivo
é gerar resultados de negócio
com base em uma aprendizagem
inovadora, intuitiva e engajadora.

Echos
Laboratório de inovação que
desenvolve experiências de
aprendizagem e projetos de
consultoria para pessoas e
organizações. Facilita projetos de
inovação por meio do design thinking.

Sputnik
Hub de educadores e profissionais
especialistas em soluções de
aprendizagem para educação
corporativa. Defende o aprendizado
contínuo (lifelong learning) dos
profissionais nas organizações.

LEIA TAMBÉM:

“Criatividade não basta
para a inovação acontecer”
https://expnew.net/
criatividade-nao-basta-paraa-inovacao-acontecer/

“Por muito tempo as
empresas olharam só para
o consumidor para pensar
inovação”
https://expnew.net/pormuito-tempo-as-empresasolharam-so-para-oconsumidor-para-pensarinovacao/

Experiência, reputação e
crédito social: você tem?
https://expnew.net/
experiencia-reputacao-ecredito-social-voce-tem/

Como desenhar um modelo
de inovação estratégica?
https://expnew.net/comodesenhar-um-modelo-deinovacao-estrategica/

“A criatividade será a
competência do futuro”
https://expnew.net/acriatividade-sera-acompetencia-do-futuro/

