
O papel do RH no 

desenvolvimento de uma 
cultura inovadora 
como desenvolver competências e pessoas 



Inovação como uma competência 

baseada em 4 pilares 

Processos e ferramentas  
abordagem sistemática e contínua 

 

Liderança e organização  

líderes e organização alinhados a uma visão comum de inovação  

 

Pessoas e habilidades  
desenvolvimento de habilidades para inovar por toda a organização 

 

Cultura e valores  
uma cultura aberta à colaboração e mudança 



É comum que ao iniciar a 

estruturação da inovação, as 

empresas foquem na parte mais 

"hard“, nos processos e estrutura.  

No entanto, a não ser que inovação 

esteja no DNA, como no caso de 

companhias como o Google ou a 

Amazon, por exemplo, é preciso 

criar um ambiente propício para a 

mudança e, principalmente, focar 

nas pessoas 

Foco nas pessoas 



Pilares para começar o trabalho de construção 

da competência de inovação da Libbs 

Para sensibilizar, engajar e instrumentalizar as pessoas, ao mesmo tempo 

trazendo resultados 

Programa
 de ideias 

Vivenciação 
em inovação 

Cultura e 
crenças 



Através de um programa de  

ideias baseado em plataforma so

cial, desmistificar a inovação ao  

sensibilizar nossos colaboradores

sobre o poder de se trabalhar  

ideias simples de forma  
colaborativa 

Nosso programa de 

ideias 



Trazer nossos colaboradores para vivenciar o processo 

de inovação através da aplicação de ferramentas do 

nosso toolkit de inovação no desenvolvimento de um 

desafio real da companhia, instrumentalizando-os para 

replicarem o mindset e as ferramentas em suas 
respectivas áreas 

Nossa vivenciação em 

inovação 



Nossa cultura 

Uma cultura aberta à colaboração e 

mudança que se reflete nas nossas 

crenças 

“Inovar para vencer”  



Esse processo 

de construção 

depende de 

pessoas 

engajadas 

Ter uma cultura aberta para a colaboração e que 

aceita o aprendizado a partir do erro  

 

Uma liderança engajada e que entenda os riscos, 

benefícios das abordagens de inovação  

 

Reconhecer os comportamentos inovadores e 

associar o processo de inovação à avaliação de 

desempenho  

 

Ter políticas para atrair e manter pessoas com perfil 

empreendedor, criativo mas focado em resultado 



Obrigada!  

Livia.prado@libbs.com.br 


