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Mitos da 
inovação
Scott Berkun, 2007



Mitos da inovação

• Mito da epifania

• Pessoas amam inovação

• Inventor solitário

• Boas idéias são difíceis de encontrar

• As melhores idéias sempre ganham



Mito da epifania
As idéias não surgem por 
epifania, nunca estão 
sozinhas. 

BERKUN, 2007, p.9



Pessoas amam inovação

Pessoas e empresas 
amam suas zonas de 
conforto. Mercados detestam 

novidades que 
representem 

ameaça.

Difusão da inovação
• Vantagem relativa - o quanto 

este é melhor?

• Compatibilidade - quanto 
esforço é necessário para adotar 
a inovação?

• Complexibilidade - quanto de 
aprendizagem é necessária para 
adotar a inovação?

• Testabilidade - O quanto é fácil 
testar a inovação?

• Observabilidade - O quanto são 
visíveis os resultados da 
inovação? 

Everett M. Rogers, 2003



Inventor solitárioEdson não foi o primeiro 
à inventar a lâmpada, e 
nem Henry Ford foi o 
primeiro a inventar o 
automóvel.

Mas foram os primeiros 
a inventar a lâmpada e 
o automóvel aceitos 
pelo mercado.

Não existe  o inventor 
que  trabalha sozinho.



Boas idéias são difíceis 
de encontrarCrianças encontram boas idéias 

em profusão, a racionalidade 
dificulta esta tarefa para o 
adulto.
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Onde encontrar idéias
• Já tentamos isto antes

• Isto nunca vai funcionar

• Não fazemos desta forma por 
aqui

• Não temos tempo

• Pessoas não gostam disto

• Está fora do nosso escopo

BERKUN, 2007, p.89



As melhores idéias 
sempre ganham

Na verdade não, e na maioria 
das vezes a idéia que prospera 
é aquela que tem melhor 
aceitação pelo mercado. 

A predileção das pessoas por 
heróis e salvadores, e o culto da 
meritocracia levam as pessoas a 
julgarem que a ideia que está no 
mercado é a melhor.



De onde 
vem as 

boas 
idéias

Steven Johnson, 2011



Possível adjacente
Stuart Kauffman

Tecnologias ou evento

Tecnologias ou evento
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Redes liquidas



Serendipidade
“Serendiptismo ou ainda 
Serendipitia, é um 
anglicismo que se refere 
às descobertas 
afortunadas feitas, 
aparentemente, por 
acaso”



Barreiras 
empresariais 

à inovação
Fernando Trías de Bes e Philip Kotler, 2011



Barreiras empresariais à 
inovação

• O que a inovação realmente significa

• Atribuição imprecisa de responsabilidade

• Confundir inovação com criatividade

• Falta de foco no cliente



O que a inovação realmente 
significa?

Existem dois erros:

• Acreditar que inovação seja apenas algo 
disruptivo

• Confundir aprimoramento com inovação



Atribuição imprecisa de 
responsabilidade

Empresas costumam delegar a 
inovação aos seus setores de 
P&D.



Confundir inovação com 
criatividade

Criatividade é uma habilidade 
necessária à inovação. 
Inovação é quando há uma 
mudança efetiva a partir de 
uma abordagem criativa.



Falta de foco no cliente

Produtos só se tornam 
inovadores no mercado, se 
tiverem boa aceitação. 



Projeto blindness

Falha!



• Indústria 4.0

• VUCA ou VICA

• O futuro do trabalho

• Capitalismo de vigilância

O futuro é agora



Indústria 4.0
4a revolução industrial

• Dados, IoT, Cloud e sistema ciberfísicos

• Personalização e gestão distribuída

• Automação em larga escala



VICA (VUCA)

• Volátilidade

• Incerteza

• Complexidade

• Ambigüidade



Futuro do trabalho



Capitalismo de vigilância

Shoshana Zuboff 2015

Independência estrutural

Hiperescala

Tenciona os limites da 
lei e da ética

Estado informacional
Sandra Braman, 2006


