
 

 

MANUAL COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO PARA UTILIZADORES 

ENTIDADE QUE DESENVOLVEU A COMPETÊNCIA:  

GrowthCoop 

NOME DA COMPETÊNCIA: 

Inovação:  

Uso de criatividade e pensamento alternativo para desenvolver novas ideias e respostas 
para problemas relacionados ao trabalho. É a capacidade de desenvolver e implementar 
algo novo, único ou aprimorado que cria um valor distinto para a organização. Inclui a 
realização de alterações incrementais ou ousadas ou a melhoria de produtos, processos, 
serviços ou soluções existentes. Habilidades de inovação consistentes no local de 
trabalho são necessárias para que uma organização alcance todo o seu potencial e 
prospere, mas muitas organizações carecem dessa habilidade crítica. 

COMPETÊNCIAS: 
 

 Mente aberta.  

 Identificar oportunidades. 

 Networking e experimentação. 

 Mentalidade inovadora. 

 Cultura de experimentação, criatividade e inovação. 

 Pense criativamente, idealize e inove. 

OBJETIVOS: 
 

 Prepare suas mentes para pensar de forma criativa, idealizar e inovar. 

 Explorar e direcionar o fluxo de novas ideias em direções produtivas. 

 Avaliar situações e gerar soluções inovadoras para solucionar desafios e 
questões de negócios e aproveitar oportunidades. 

 Superar barreiras e obstáculos à inovação. 

 Comunique soluções inovadoras com confiança. 

 Seja a força motriz por trás e crie uma visão unificadora para os esforços de 
inovação. 

 Fortalecer suas habilidades naturais de inovação e gerenciar melhor suas 
oportunidades de melhoria. 

 Identificar recursos para promover ideias revolucionárias e criar uma cultura de 
inovação em toda a organização. 

 



 

RESULTADOS: 
 

 Inove com mais rapidez e eficácia.  
 Buscar constantemente novas ideias e soluções criativas. 
 Mantenha a mente aberta e desafie o status quo 
 Contribuir para uma cultura de experimentação, criatividade e inovação. 
 Desenvolva uma mentalidade inovadora.  
 Ver a situação de vários ângulos. 
 Implementação de ideias criativas. Apoie ideias inovadoras introduzidas por 

outros.  

INFORMAÇÕES SOBRE O ESPECIALISTA: 
 

Juan Uribe Toril é doutor em Economia pela Universidade de Almeria, licenciado em 
Direito pela Universidade Complutense de Madrid e 
licenciado em Direito Empresarial pelo Centro de Estudos 
da Universidade CEU San Pablo de Madrid. Professor de 
Economia Aplicada na Universidade de Almeria há mais de 
uma década, tem participado como pesquisador em 
projetos com universidades europeias e latino-americanas, 
focando sua área de estudo em desenvolvimento local, 
empreendedorismo e incubadoras de empresas. Ele 
publicou nas mais prestigiadas revistas científicas e foi co-
autor de vários livros de impacto. Profissionalmente e fora 

do campo acadêmico, foi diretor dos Centros Andaluzes de Empreendedores da 
província de Almería e chefe dos programas europeus de uma fundação pública. 
Atualmente é também Coordenador da Rede Ibero-Americana de Pesquisadores em 
Empreendedorismo e Co-Desenvolvimento Social - RIBERESCO, apoiada pela Associação 
Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação, composta por mais de vinte 
universidades colaboradoras 

 

COMO MELHORAR ESTA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA: 
 

 Link para o podcast 

 Referências Bibliográficas 

https://www.mindtools.com/blog/the-key-to-innovation/  
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-
more-than-just-nice-to-have-06203841/ 

 

 

 

Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=FXJUDyqobbM 

https://www.mindtools.com/blog/the-key-to-innovation/
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-just-nice-to-have-06203841/
https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2020/05/27/innovation-its-more-than-just-nice-to-have-06203841/
https://www.youtube.com/watch?v=FXJUDyqobbM


https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI 

https://www.youtube.com/watch?v=4VGpaCXdx-I 

https://www.youtube.com/watch?v=rZU0tv6OMI4 

A Publicação foi produzida com o apoio do Programa Erasmus + da União Europeia. O conteúdo desta 
página é da exclusiva responsabilidade do Autor e não pode de forma alguma ser considerado como 
reflexo das opiniões da NA e da Comissão.
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