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Tipos de inovação

Objetivos de aprendizagem
Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

  Definir criatividade, ideia e inovação.
  Diferenciar os tipos de inovação.
  Reconhecer dinâmicas de criatividade para a geração de novas ideias.

Introdução
Atualmente, as empresas passam por grandes transformações sociais e 
econômicas diante de variáveis externas que impactam consideravel-
mente o andamento de suas ações, o seu planejamento e a forma de 
atuação em um mercado cada vez mais competitivo. Nesse cenário, nunca 
se ouviu falar tanto em inovação e capacidade de entregar diferenciação 
em produtos e serviços.

O crescimento da inovação, por consequência, reflete muito no 
campo do empreendedorismo e das chamadas novas ideias. Cada vez 
mais as pessoas têm oportunidades de lançar ideias em programas de 
startups para testar suas sugestões a fim de emplacar novos negócios.

Neste capítulo, você vai entender as diferenças entre ideias, criati-
vidade e inovação, bem como vai conhecer os tipos de inovação e as 
melhores práticas para a geração de novas ideias.

1 Criatividade, ideia e inovação

O cenário econômico das empresas vem se transformando ao longo dos anos, 
incluindo, nisso, a forma de se proporcionar inovação. Empresas de diferente 
porte e segmentos estão sendo obrigadas a buscar novas alternativas de gestão 



devido a mudanças como globalização, necessidade de gerenciar adequada-
mente o conhecimento para gerar inovação e competitividade e formação de 
redes empresariais (ARAÚJO;  ABREU JUNIOR; ZILBER, 2010).

É importante, nesse contexto, diferenciar os termos criatividade, ideia 
e inovação. Uma ideia nasce de uma concepção que uma pessoa tem sobre 
algo que já conhece e que é concreto ou sobre uma abordagem abstrata. É, 
portanto, uma representação mental da percepção que uma pessoa tem sobre 
algo que está sendo criado em sua mente. Segundo publicação do SEBRAE/
SC ([200-?]), sobre a diferença entre ideia e oportunidade, entende-se que uma 
ideia pode surgir de negócios existentes, contatos profissionais, percepção, 
observação, experiência de consumidores ou ainda do exercício da criatividade. 
No entanto, nem todas as ideias são criativas. 

Segundo Dolabela (2005), a criatividade deriva do pensamento solto, 
livre de quaisquer limites ou restrições. A ampliação da percepção sobre o 
mundo que nos cerca, o desenvolvimento de conhecimento sobre o assunto 
tratado e a mente aberta para perceber o novo são fatores que contribuem 
para a fluidez de ideias criativas. A vasta pesquisa desse autor demonstra 
que a liberdade de pensar sem censuras e a disposição de transformar algo 
sem resistências proporcionam maior qualidade na concepção das ideias. 
A criatividade, portanto, é um fenômeno que depende da cultura praticada 
pelas pessoas. Nota-se que os ambientes escolares, organizacionais e fami-
liares não são tão propensos à criatividade porque, de uma forma geral, as 
pessoas não são incentivadas a pensar com criatividade, e essa explanação 
pode estar relacionada a sonhos. 

Quando as pessoas se conectam a sonhos, segundo Dolabela (2005), há 
vontades que mobilizam sua automotivação, e elas são influenciadas por 
emoções fortes que as incentivam a colocar energia no que querem realizar, 
gerando envolvimento e paixão. Quando isso acontece, as pessoas liberam o 
seu potencial empreendedor, que abrange características como protagonismo, 
persistência e criatividade, que está presente em quem se dedica a pensar 
no que não é casual, abandonando velhos conceitos a partir desse estímulo 
que é realizar sonhos — ainda que haja obstáculos e dificuldades a serem 
resolvidos. 

É possível afirmar, portanto, que “[...] a criatividade surge durante o pro-
cesso de solução de problemas, que, por sua vez, depende do conhecimento, 
incluindo certa espécie de conhecimento que permite ao especialista compre-
ender situações rápida e produtivamente” (DOLABELA, 2005, p. 5).
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Imagine que você passe horas pensando no brinquedo mais divertido do mundo 
com o qual presentear seu filho. Quando chega o esperado dia, a criança se interessa 
mais pela caixa do presente e deixa de lado o conteúdo. Qual é a sua reação? Você fica 
frustrado e entendendo que o presente foi equivocado? Não se sinta chateado, isso é 
completamente normal. Esse é um excelente momento para deixar aflorar o brincar 
criativo de uma criança, promover ambiente de imaginação e acesso ao abstrato. Para 
um adulto, trata-se apenas de uma caixa, mas a criança vê algo mais: a possibilidade 
de dar asas à imaginação e construir vários elementos — um carro, um castelo, um 
foguete, uma cozinha, qualquer coisa que ela quiser inventar (FERREIRA, 2019). 

Especialistas na área de cognição e psicanálise mencionam que o brincar é uma fonte 
de organizar o pensamento, compreender o mundo do adulto, muitas vezes simulando 
experiências, conflitos ou soluções. As crianças que, por algum motivo, sentem-se mais 
inibidas ou apresentam uma autoestima mais baixa, muitas vezes tendem a retrair-se. 
Como afirmam Lowenfeld e Brittain (1974), é costume que peçam ajuda sistemática 
na realização de trabalhos ou copiem o que os colegas estão fazendo, apresentando 
dificuldades em criar algo sozinhas.

Contudo, é importante ressaltar que criatividade só acontece em ambiente 
de liberdade, no qual se permite discordar e errar. Aí já podemos entender que o 
ambiente favorável à criatividade precisa desse elemento de experimento, pois não 
somos educados para lidar com o erro. Nas tradicionais empresas, por exemplo, nor-
malmente há punição para o erro, e essa lógica estabelece barreiras à criatividade.

Segundo o SEBRAE/SP (2016, p. 7), “[...] pessoas com diferentes olhares, perfis, 
histórias, características e atividades trazem experiências e visões igualmente 
diversas. Nesse sentido, um ponto importante é garantir a compreensão do quanto 
essa diversidade pode contribuir para o sucesso do empreendimento ou do projeto”.

Mas será que as pessoas costumam se achar criativas? Há quem acha que ser 
criativo é muito difícil, exige recriar as coisas ou ter a ideia de algo novo. Outros 
creem que a criatividade precisa vir de dentro e que, para ser criativo, é preciso ser 
espontâneo. Existem, ainda, os que afirmam que a criatividade não diz respeito 
só à inspiração, mas também a uma dedicação extrema. Enfim, a maioria das 
pessoas acha que a criatividade é um dom, um talento especial que nasce com 
o indivíduo. Será que essa ideia é mito ou verdade? (SEBRAE/SP, 2016, p. 5).

Etimologicamente, a palavra criatividade vem do verbo em latim creare, que 
signifi ca gerar. O processo criativo gera algo novo, que resulta das experiências 
vividas pelo indivíduo e das situações em que se encontra envolvido. Quando 
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estimulada no processo de aprendizagem, a criatividade pode promover um 
desenvolvimento pleno, formado por uma consciência crítica de si, do outro e 
do meio, gerando inovação. 

O Quadro 1, baseado em Fernandes (2013), demonstra um apanhado de 
diferentes autores sobre a abordagem dos conceitos de criatividade, uma vez 
que as definições podem apresentar diferença quanto ao foco em processos 
criativos ou o desenvolvimento da habilidade da criatividade.

Fonte:  Adaptado de Fernandes (2013). 

Autor Definição Foco

Novaes (1980) Relacionamento com o processo de tentativas e 
erros e o pensamento criativo na ativação de cone-
xões mentais até que surja a combinação certa ou 
até que o pensador desista.

Processo

Goel; Singh (1998) Refere-se a todas as atividades que envolvem a 
geração de ideias.

Processo

De Mais (2000) Consiste em um processo mental e prático, ainda 
bastante misterioso, graças ao qual uma só pessoa 
ou um grupo, depois de ter pensado algumas 
ideias novas e fantasiosas, consegue também 
realizá-las concretamente.

Processo

Bruno-Faria (2003) Geração de ideias, processos, produtos e/ou ser-
viços novos que produzem alguma contribuição 
valiosa para a organização e/ou para o bem-estar 
das pessoas que trabalham naquele contexto e que 
possuem elementos essenciais à sua implementação.

Processo

Parolin (2008) Atua-se com o desejo de criar. Habilidade

Wechler (2008) Entendida como o resultado da interação entre os 
processos cognitivos, características da personali-
dade, variáveis ambientais e elementos inconscientes.

Habilidade

Pantaleão; 
Pinheiro (2009)

Capacidade de se pensar ao reverso das regras, 
de designar coisas novas a partir da combinação 
singular e coerente do sabor existente.

Habilidade

Tremblay (2011) Refere-se à capacidade dos indivíduos ou grupos 
para criar, inventar, imaginar algo novo.

Habilidade

 Quadro 1. Definições de criatividade 
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Segundo Chiavenato (2007), a inovação tem sua origem nas organizações. 
Em geral, as grandes multinacionais têm seus próprios laboratórios de pesquisa 
e órgãos de pesquisa e desenvolvimento, cujo investimento é posto para o 
desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Cada empresa utiliza 
e desenvolve sua própria tecnologia, e todas as empresas estão envolvidas 
em um contínuo trabalho de desenvolvimento de novos métodos e processos, 
de novos equipamentos e instalações, o que produz mudança e inovação. A 
tecnologia tem sido uma poderosa impulsionadora de novos negócios e uma 
alavanca para novas necessidades do mercado.

O termo inovação se tornou comum a partir do economista Joseph Schumpeter 
e seu livro Teoria do Desenvolvimento Econômico, publicado em 1911. Para ele, o 
termo “inovação” não se reduz pura e simplesmente àquilo que é novo ou a alguma 
novidade que possa ser vendida. Muito mais do que isso, a “inovação” é o principal 
mecanismo pelo qual o capitalismo se desenvolve (SCHUMPETER, 1997). 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
divulga, sazonalmente, as atualizações do Manual de Inovação de Oslo, docu-
mento configurado em fórum único no qual os governos de 30 países trabalham 
juntos para endereçar os desafios econômicos, sociais e ambientais da globa-
lização. A OECD discute um ambiente no qual os governos podem comparar 
experiências de políticas, buscar respostas para problemas comuns, identificar 
boas práticas e trabalhar para coordenar políticas domésticas e internacionais

A última atualização do Manual de Inovação de Oslo menciona que a 
inovação pode também melhorar o desempenho da empresa, pois faz aumentar 
sua capacidade de inovar. 

Por exemplo, melhoramentos nos processos de produção podem permitir o de-
senvolvimento de um novo leque de produtos, e novas práticas organizacionais 
podem melhorar a capacidade empresarial de adquirir e criar conhecimentos 
que poderão ser usados para o desenvolvimento de outras inovações (OECD, 
2005, documento on-line).

É importante destacar que a inovação não é o mesmo que invenção; ou 
seja, não quer dizer que inventar algo novo seja realmente uma inovação, 
que, por sua vez, deve representar resultado para as organizações, ou seja, a 
inovação deve ser sustentável para a empresa e atender as expectativas dos 
clientes. Atualmente há muitas novas ideias circulando pelo mercado, mas o 
que vai torná-las realmente inovadoras é o quanto serão capazes de atender 
as dificuldades que o cliente enfrenta, ou seja, trazer soluções ao mercado a 
um custo viável para as empresas. 
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2 Tipos de inovação

Segundo Tidd e Bessant (2015), podemos elaborar uma inovação em dois 
modos complementares. O primeiro pode ser fazer melhor o que já foi feito 
e o segundo indica fazer de forma diferente com mudanças tecnológicas, 
políticas, mercadológicas. Nesse caso, as empresas com grande diferencial 
devem desenvolver-se para trabalhar os dois tipos de inovação.

No entanto, inovar não é algo tão descomplicado. Pode-se observar que 
importantes companhias bem estabelecidas em mercado sofrem para se re-
novar. Os desafios enfrentados por marcas determinantes, como Chrysler, 
na indústria automotiva, Kodak e Polaroid, na fotográfica, ou AOL e Yahoo, 
na de pesquisa pela internet, são apenas algumas das demonstrações mais 
dramáticas de insucessos de empresas ao se renovarem à medida que suas 
vantagens competitivas desaparecem (SALERNO; VASCONCELOS, 2018).

 Por meio da inovação, novos conhecimentos são criados e introduzidos no 
mercado, ampliando o potencial econômico para o desenvolvimento de novos 
produtos e de novos métodos produtivos de operação. Esses melhoramentos 
dependem não apenas do conhecimento tecnológico, mas também de outras 
formas de conhecimento que são usadas para desenvolver inovações de produto, 
processo, marketing e organizacionais. No entanto, nem tudo que é lançado 
é uma inovação: para tal, é preciso que haja geração de valor (OECD, 2005).

Portanto, os tipos específicos de inovação podem diferir muito com relação a 
seus impactos sobre o desempenho da empresa e sobre o reflexo nos produtos e 
serviços. É fato que uma organização pode realizar vários tipos de mudanças em 
seus métodos de trabalho, seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados 
que aumentam sua produtividade e/ou seu desempenho comercial. O Manual de 
Oslo (OECD, 2005) define quatro tipos de inovações que encerram um amplo 
conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de produto, 
inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de marketing.

  Inovações de produto: podem representar o lançamento de um novo 
produto, como, por exemplo, novo design de acordo com as demandas 
de mercado ou melhoria na forma de atuação de um serviço. Há inova-
ções que modificaram a história, como a eletricidade, o automóvel, o 
telefone, o computador, o smartphone. Outras inovações são derivações 
de algo já existente, como um novo modelo de smartphone, um com-
putador um pouco mais leve, um automóvel do próximo ano que con-
some menos combustível, com faróis redesenhados, e assim por diante. 
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As primeiras podem ser consideradas inovações radicais, pois abrem o 
caminho de certa revolução, com novas tecnologias e novos mercados, 
trazendo algo realmente transformador para o mercado em que atuam. 
Essas inovações são mais influentes, pois, quanto menos copiável, 
imitável ou substituível for esse produto, melhor para os negócios. Já 
as inovações incrementais são as que revelam um novo produto, com 
o desenvolvimento de novos elementos em relação à versão anterior, 
sem que, no entanto, sejam alteradas as funções básicas do produto. 

Os sistemas de gestão de inovação incremental e radical são diferentes e exigem 
um mindset e uma forma de pensar especiais, assim como um olhar especial para 
incertezas, além de competência para tratá-las. Para que a inovação radical possa 
ser implementada, é preciso que haja a mobilização de um conjunto de recursos 
— conhecimentos, competências, equipamentos, materiais e pessoas de diversas 
formações alocadas nas diferentes funções da empresa.

  Inovações de processo: consiste na implementação de métodos de 
produção ou distribuição novos ou significativamente melhorados. 
Isso inclui mudanças significativas nas técnicas, equipamentos e/ou 
software (OECD, 2005). As inovações de processos excluem mudanças, 
melhoramentos ou aumento nas capacitações dos produtos ou serviços 
por meio do incremento de recursos. Além disso, esse tipo de inovação 
deve simplificar as atividades da empresa, fazendo com que tarefas, 
antes complexas, passem a ser mais simples, gerando autonomia nos 
operadores dos processos. Os gestores devem atuar estrategicamente 
buscando sempre melhorias em seus processos que realmente agreguem 
algum valor ao produto ou serviço.  O resultado desse processo é fazer 
mais rápido e com menor custo.

Inovar é apostar em algo novo, ou seja, existe a possibilidade do resultado ser 
obtido ou não. Sendo assim, as empresas precisam estar preparadas para ambas 
as situações. Caso o objetivo seja alcançado, é importante que o fato, o criador 
da proposta e todos os envolvidos ganhem destaque, seja ele financeiro ou 
não. Assim, outros colaboradores irão se motivar a fazer igual (OLIVEIRA, 
2012, documento on-line).
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Exemplos de inovações de processos são instalação de uma tecnologia de fabricação 
nova ou melhorada, como os equipamentos de automação ou sensores em tempo real 
capazes de ajustar processos, novos equipamentos exigidos para produtos novos ou 
melhorados, instrumentos de corte a laser, embalagem automatizada, desenvolvimento 
de produto auxiliado por computador, digitalização de processos de impressão, equipa-
mentos computadorizados para o controle da qualidade da produção e equipamentos 
de testes melhorados para o monitoramento da produção (OECD, 2005).

  Inovações organizacionais: consistem na implementação de um novo mé-
todo organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização 
do local de trabalho ou nas relações externas. As inovações organizacio-
nais excluem mudanças nas práticas de negócios, na organização do local 
de trabalho ou nas relações externas baseadas em métodos organizacionais 
já em uso na empresa; mudanças na estratégia de gerenciamento da em-
presa, a menos que estejam acompanhadas pela introdução de um novo 
método organizacional, fusões e aquisições de outras empresas (OECD, 
2005). Esse tipo de inovação também pode ser definido como a transfor-
mação nos métodos de negócio da empresa e representar uma mudança 
na organização do local do trabalho ou mesmo na relação com o mercado, 
clientes e fornecedores. Não se trata de alterações no espaço de trabalho 
como novas alternativas inovadoras de um ambiente descontraído, como 
mesas de pingue-pongue e espaços para descompressão, por exemplo. A 
inovação organizacional propõe entrega de valor aos clientes e depende, 
para isso, da amplitude da cultura organizacional. É um trabalho que leva 
tempo e deve estar associado à ampliação dos meios de comunicação e a 
programas de treinamento para os colaboradores (ODA, 2018).

Saiba mais sobre inovação organizacional acessando o link do SEBRAE a seguir.

https://qrgo.page.link/P1RqC
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  Inovações de marketing: trata-se da implementação de um novo método 
de marketing, envolvendo mudanças significativas na concepção ou na 
embalagem do produto, no posicionamento do produto, na promoção 
do produto ou na formação de preços. As inovações de marketing 
podem referir-se a qualquer método de marketing (concepção do pro-
duto/embalagem, posicionamento, formação de preços, promoção) 
desde que ele tenha sido usado pela primeira vez pela empresa. Veja, 
a seguir, exemplos de inovações de marketing conforme o Manual de 
Oslo (OECD, 2005).

 ■ Concepção e embalagem (produto): implementação de uma mu-
dança significativa na concepção de uma linha de móveis para dar-lhe 
nova aparência e ampliar seu apelo, como a implementação de uma 
concepção fundamentalmente nova para frascos de loção para o 
corpo visando dar ao produto uma aparência exclusiva.

 ■ Canais de vendas (praça): introdução pela primeira vez de licen-
ciamento de produtos, de vendas diretas ou de varejo exclusivo ou 
um novo conceito para a apresentação de produtos, como os salões 
de vendas para móveis desenhados de acordo com temas. Sistema de 
informação personalizado, obtido, por exemplo, a partir de cartões de 
fidelidade para adequar a apresentação de produtos às necessidades 
específicas dos consumidores individuais.

 ■ Preço: introdução de um novo método que possibilite aos consu-
midores escolher as especificações do produto desejado no site da 
empresa e, então, ver o preço para o produto especificado. Também 
pode ser o uso pela primeira vez de um método para variar o preço 
de um bem ou serviço segundo sua demanda ou ofertas especiais 
reservadas, acessíveis apenas aos que possuem cartão de crédito da 
loja ou cartão de recompensas.

 ■ Promoção: o uso pela primeira vez de marcas registradas ou 
produto em filmes ou em programas de televisão, bem como a 
introdução de um símbolo de marca fundamentalmente novo que 
busque posicionar o produto da empresa em um novo mercado. 
Também serve de exemplo o uso pela primeira vez do lançamento 
de um produto por meio de líderes de opinião, celebridades ou 
grupos particulares que estejam na moda ou que estabeleçam 
tendências de produtos.
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O composto de marketing, também chamado de 4 Ps, refere-se às estratégias de 
marketing para produto, preço, praça e promoção. Veja, no link a seguir, um estudo 
de caso sobre esse conteúdo para que você entenda como a inovação pode impactar 
essa abordagem.

https://qrgo.page.link/D2Hrf

3 Geração de novas ideias

Nem sempre as pessoas são instigadas a demonstrar suas ideias e esclarecer seus 
insights. Às vezes, há barreiras na demonstração do pensamento e até mesmo no 
posicionamento frente a um grupo de colegas de trabalho ou gestores. O primeiro 
aspecto que devemos abordar é exatamente esse: a cultura organizacional deve estar 
disposta ao fomento de geração de ideias para que realmente se fale em inovação.

Há muitas empresas que se dizem inovadoras pelo que realizam, mas, na 
prática, estão falando de um ou dois projetos pontuais que foram alavancados 
em determinados times. Embora isso seja inovação, pode não haver “conversa” 
com as estratégias da organização e, nesse caso, o resultado pode ser desastroso. 
Expectativas supostamente são criadas às equipes que estão trabalhando com ino-
vação, e é preciso que haja continuidade e constância de propósito nesse foco. Caso 
contrário, poderá haver frustração e perda de energia produtiva junto às equipes.

Por outro lado, se a cultura organizacional permite a geração de ideias, desde 
os níveis estratégicos, passando pelos setores de pesquisa e desenvolvimento 
de produtos, o resultado tende a ser muito mais eficaz, produzindo resultados 
importantes para a organização. 

Saiba mais sobre práticas de inovação que adentraram a gestão estratégica de empresas 
como a P&G (Procter and Gamble) acessando o link a seguir.

https://qrgo.page.link/WwL1g
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Práticas para a geração de novas ideias

Em um ambiente que acolhe novas ideias, é sempre importante ter um espaço 
formal defi nido para as práticas que permeiam a organização. Para as empresas 
que quiserem investir em um layout favorável à criatividade, é interessante o 
uso de espaço não convencionais, com a presença de jogos didáticos, sucata, 
tudo que possa representar estímulos à imaginação. Na Figura 1, a seguir, é 
possível observar um espaço colorido e não convencional na empresa Nubank, 
que é considerada uma das startups mais inovadoras do país.

Figura 1. Espaço criativo Nubank.

Fonte: Wikihaus ([2019], documento on-line).

Diante de uma cultura organizacional preparada para receber ideais e 
sugestões, pode-se fazer uso de técnicas que favorecem a geração de novas 
ideias sem que essa estratégia esteja vinculada à questão de boas ou más 
ideias, mas apenas à sua produção. Depois, pode-se prototipar as sugestões e 
somente após essa importante análise é que uma ideia deve ser julgada como 
aplicável ou não. Essa análise pode ser realizada com a aplicação da técnica 
de funil de ideias (Figura 2), utilizada para a análise de uma ideia e para a 
sua qualificação de forma sistematizada. O funil de ideias é uma prática da 
gestão da inovação que implementa formas de captar ideias de colaboradores 
ou até mesmo dos clientes. Essas ideias são acolhidas de forma organizada 
no início do funil para que, então, sejam amadurecidas e avaliadas. Alguns 
passos que podem ser considerados, com base no que diz Wolf (2017), são:
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  captação e submissão de ideias;
  amadurecimento da ideia com análise de outros elementos adjacentes 

à proposta;
  conceituação das ideias e matriz de validação;
  priorização das ideias para implantação e acompanhamento.

Figura 2. Exemplo do funil de inovação da empresa Google: trata-se do caminho que uma 
ideia passa até ser incorporado aos mecanismos de busca do Google.

Fonte: Silva (2014, documento on-line).

Veja, a seguir, outras técnicas que podem ser observadas para gerar as 
ideias antes de passar pela ferramenta funil de inovação.

  Brainstorming: também chamada de tempestade de ideias, é um mo-
mento livre para incentivar a sugestão de ideias das pessoas. Um me-
diador deve provocar que as pessoas demonstrem suas ideias a respeito 
de um determinado tema. Nenhuma pessoa deve ter contrarresposta 
para a sua ideia, ou seja, todas as sugestões devem ser acolhidas sem 
filtros no momento da técnica. De acordo com o desenvolvimento 
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dessa prática, conforme as rodadas de sugestões acontecem, as pessoas 
vão acessando mais ideias e superando suas barreiras internas em se 
expor — além disso, com fluidez, uma ideia vai se conectando à outra 
e a fluidez acontece. Após o acolhimento de todas as ideias, que po-
dem ser escritas em papeis autoadesivos ou transcritas em um quadro 
branco, e tendo sido considerada cessada a produção de sugestões, o 
mediador pode afinar as ideias parecidas para depois catalogá-las e 
validá-las quanto à sua viabilidade. As pessoas devem ser informadas 
dos próximos passos do mediador para que tenham o acompanhamento 
do que foi feito com as ideias sugeridas.

  Seis chapéus: desenvolvida por Edward de Bono, psicólogo maltês e 
professor da Universidade de Oxford, estudioso do pensamento criativo 
e inovação, esta técnica incentiva os participantes a usar o chamado 
pensamento lateral para abordar um problema: observá-lo de todos os 
ângulos e perspectivas possíveis. A técnica é aplicada em um grupo de 
seis pessoas, mais o mediador. Cada pessoa deve receber um chapéu 
pensante em cores diferentes. Cada cor é previamente definida para um 
tipo de personalidade que o usuário deve adotar em relação ao assunto 
que está sendo discutido. Pode ser considerada uma ferramenta de 
comunicação muito eficaz, pois permite ver as realidades pessoais a 
partir de diversos ângulos e perspectivas com a aplicação, por sua vez, 
do pensamento lateral. Veja, a seguir, uma exemplificação dessa técnica.

 ■ Chapéu azul: quando o participante recebê-lo, deve opinar sobre o 
tema sugerido com calma e organização.

 ■ Chapéu branco: o participante deve opinar sobre o tema sugerido de 
forma neutra, embasado em fatos e dados numéricos.

 ■ Chapéu vermelho: neste caso, o participante se utilizará de um pen-
samento negativo e muito crítico.

 ■ Chapéu amarelo: para esta cor, o comportamento requerido é de 
positividade e otimismo.

 ■ Chapéu preto: o comportamento deve ser com visão emocional 
intuitiva.

 ■ Chapéu verde: o participante deve representar criatividade e novas 
ideias. 

  Storytelling: é uma poderosa ferramenta de criatividade, pois, por meio 
do uso da técnica de contar histórias a partir de um enredo, as pessoas 
acessam o processo de fantasia, protagonismo, antagonismo, resolução 
de conflitos. É uma técnica que pode ser utilizada reunindo histórias 
e características do que se espera discutir — produto, processo, estra-
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tégia — para organizar as informações em narrativa. Ao utilizar essa 
ferramenta, personagens, metáforas e tarefas são criados, instigando, 
inclusive, a empatia e o realce às necessidades de clientes. 

  Brainwriting: recomenda-se a aplicação em grupos de até cinco pessoas, 
em que cada participante recebe um papel dividido em três partes e lápis. Na 
parte inicial do trabalho, as pessoas devem registrar três ideias no primeiro 
quadrante. Depois, as pessoas trocam as folhas com quem estiver ao lado e 
passam a realizar o registro de mais três ideias novas ou relacionadas com as 
anteriores. A mesma prática deve ser realizada no último espaço. Depois, as 
ideias são debatidas para serem validadas ou passarem no funil da inovação. 
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