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 As empresas somente são reconhecidas pelo público 
quando   produzem algo original e de valor. E, para atingir 
esse objetivo, é preciso inovar e ter  criatividade. É um       
processo que necessita, ainda, de acesso a informações 
de qualidade, que vão nos permitir ter ideias e despertar 
para o novo. Nesse sentido, o  Programa de Inovação para 
o Cooperativismo Paranaense foi construído especial-
mente para as nossas lideranças, que terão a oportunida-
de de experimentar uma formação de desenvolvimento                 
profissional diferenciada, cujo propósito é fornecer        
elementos para promover o aprimoramento da gestão 
das cooperativas e disseminar a cultura da inovação no 
cooperativismo paranaense.
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FOMENTAR UMA CULTURA DE 
INOVAÇÃO NAS COOPERATIVAS

Mapear, desenvolver e potencializar as competências          
técnicas e comportamentais dos participantes, na busca dos 
autênticos agentes de inovaçao nas cooperativas;

Fomentar o trabalho colaborativo entre equipes interdiscipli-
nares e multigeracionais, no intuito de gerar inquietação, 
transformar mindset e desafiar o status quo dos participan-
tes;

Estimular a criatividade e aprendizagem de ferramentas que 
subsidiem a implementação de técnicas e metodologias    
inovadoras nas diversas áreas das cooperativas;

Promover uma compreensão sistêmica da gestão da inovação, 
para criação de um programa de inovação das cooperativas, 
gerando soluções inteligente e gerenciando pessoas e projetos 
em ambientes favoráveis a inovação

PROPÓSITO DO PROGRAMA
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REALIZAÇÃO
Módulo internacional Leading Innovative Teams

13 e 17 de agosto de 2018 – 5 dias de imersão
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, EUA

32 presidentes, diretores e superintendentes

Workshops, visitas técnicas e troca de experiências sobre liderança de times inovadores.



Presidentes, Diretores e Superintendentes



70

+500

+3.500

14

11

ADESÃO AO
PROGRAMA

Cooperativas

Participantes

Horas de aula totais

Turmas

Cidades



As 3 trilhas começam por uma Formação Comum, na 

qual todos os Agentes passam juntos pela conceituação 

sobre a capacidade de inovação de sua cooperativa, 

com 4 disciplinas-base para fundamentar toda a apren-

dizagem.

A última trilha é novamente Comum entre os perfis e 

tem como objetivo a Aplicação e Multiplicação de todo 

o conteúdo do Programa em projetos de inovação. Esses 

projetos terão como pano de fundo todos os conceitos, 

ferramentas e cenários levantados durante o Programa 

para serem aplicados na cooperativa.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

2
O mapeamento de competências é a maneira pela qual é 

identificado o perfil potencial aderente do aluno – seja de 

um agente de ideação ou de um agente de transformação. 

Esta etapa é realizada através do Mobi, um game projetado 

com base em neurociência e psicologia pela Arbache Inno-

vations. Esta informação indicará a trilha de conhecimento 

que o aluno irá seguir ao longo do programa.

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS FORMAÇÃO COMUM

Logo após, inicia-se a trilha de Formação Específica, na 

qual os Agentes são separados de acordo com seus 

perfis – Ideação e Transformação - e as disciplinas irão 

potencializar as competências de cada perfil. As 4 disci-

plinas específicas acontecem simultaneamente nesta 

trilha.

APLICAÇÃO E MULTIPLICAÇÃOFORMAÇÃO CIENTÍFICA

1

3 4



RESULTADOS DO
 PROGRAMA



No Programa, é realizado o diagnóstico do potencial aderente dos per�s dos participantes. 
Isso signi�ca que nenhum per�l é absoluto ou imutável, mas que tem um potencial de 
aderência maior com certas competências. 

MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIAS MAPEADAS

LIDERANÇA

SENSO DE URGÊNCIA

ESPIRITO EMPREENDEDOR

EMPATIA

COLABORAÇÃO

AGENTES DE IDEAÇÃO

209

AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO

261

1



2 IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE MATURIDADE DE INOVAÇÃO 
E MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DA COOPERATIVA

O Programa de Inovação do Sescoop e ISAE é o 
único com autorização o�cial da CNI                        
(Confederação Nacional da Indústria) para utilizar 
o instrumento do Prêmio Nacional de Inovação 
(PNI) de mensuração da maturidade em inovação. 
Considerando 10 fundamentos da capacidade de 
inovação e 4 parâmetros de avaliação dentro de 
cada um, os participantes preenchem a matriz no 
primeiro encontro e podem usá-la como subsídio 
para direcionar os seus projetos no Programa.

 inovação



3 IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE IMPACTO DAS TECNOLOGIAS 
DE STARTUPS NO NEGÓCIO DA COOPERATIVA

Para estimular o crescimento e enriquecimento do 
ecossistema de inovação das cooperativas, os     
participantes foram incentivados a mapear         
startups que pudessem contribuir com o seu      
segmento e classi�cá-las conforme o grau de   
oportunidade que elas poderiam apresentar para 
a cooperativa, formulando assim uma Matriz de 
Articulação com Startups (MAS).
O mapeamento do ecossistema e a forma de          
articulação que será adotada com cada uma são 
ensinados dentro do programa.

Mapa de Impacto e Capacidade Tecnológica

Nível de impacto da tecnologia da startup nos negócios da 
cooperativa 
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4 CRIAÇÃO DO INNOVATION TOOL BOX DAS COOPERATIVAS

A Innovation Tool Box (ITB) é um conjunto de ferramentas,  técnicas 
e templates oriundos das disciplinas do Programa que servirão de 
apoio permanente à elaboração de Programas Especí�cos ou aos 
Projetos de Oportunidades de Inovação das cooperativas.

Além de utilizar estas ferramentas ao longo do Programa junto aos 
professores, os alunos têm a ITB à disposição para acessar a qual-
quer momento para buscar e aplicar no dia a dia da cooperativa.

FERRAMENTAS MAPEADAS 
E DISPONIBILIZADAS 

PARA AS COOPERATIVAS

+100



5 IDENTIFICAÇÃO DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE 
INOVAÇÃO NAS COOPERATIVAS

Ao longo das disciplinas, foram identificadas mais de 500 
oportunidades de inovação nas cooperativas participantes. 
Estas oportunidades foram o ponto de partida dos            
Programas de Inovação das Cooperativas.

De todas elas, duas oportunidades se destacaram,          
aparecendo na maioria dos relatórios: o programa de ideias 
e as estratégias de disseminação da cultura de   inovação.
A lista de oportunidades servirá de subsídio para futuros 
projetos de inovação das cooperativas.

OPORTUNIDADES DE 
INOVAÇÃO MAPEADAS

508

1: Programa 
      de ideias

2: Estratégias para 
           disseminação da 

                cultura de inovação



6 DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE INOVAÇÃO 
ESPECÍFICO PARA CADA COOPERATIVA

É uma articulação organizacional composta por ações 
programas e projetos organizados, sistematizados e 
conduzidos por agentes de ideação e de transfor-
mação, sob a liderança de um SPONSOR  principal, 
voltados a disseminação da cultura de inovação e a 
implementação de projetos inovadores (oportunidades 
de inovação em produtos, serviços, processos e       
modelos de negócios) por cooperativa.
(CARVALHO, Hélio. 2018)

O grande diferencial do Programa de Inovação para o 
Cooperativismo Paranaense é o desenvolvimento de 
um PIC: um Programa de Inovação da Cooperativa, 
específico a cada organização participante. O PIC é 
uma estrutura criada para sistematizar os projetos e 
ações de inovação debaixo de um só “guarda-chuva”, 
aplicando técnicas, conceitos e ferramentas aprendidos 
durante o Programa para fomentar a cultura de ino-
vação. Dessa forma, as iniciativas inovadoras não serão 
casos isolados, mas sim parte de um planejamento 
completo voltado para a inovação em todos os âmbitos 
da cooperativa.
O PIC pode ser implementado já na “hora 193”: ou seja, 
assim que o Programa acaba e os Agentes retornam 
para a sua cooperativa.

(conceito criado pelo professor e pesquisador Hélio de 
Carvalho exclusivamente para o Programa de Inovação 

para o cooperativismo paranaense.)



6.1

PROGRAMA DE INOVAÇÃO DA COOPERATIVA 
PORTFÓLIO DE PROGRAMAS 

E AÇÕES
PORTFÓLIO DE 

OPORTUNIDADES
PORTFÓLIO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO

• Programa específico 1. • Projeto de oportunidade 
de inovação 1. • Projeto de P&D 1.

• Programa específico 2. • Projeto de oportunidade 
de inovação 2. • Projeto de P&D 2.

• Programa específico n. • Projeto de oportunidade 
de inovação n. • Projeto  de P&D n.

Ações estruturantes. Com início, meio e fim. Quando houver.

DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE INOVAÇÃO 
ESPECÍFICO PARA CADA COOPERATIVA
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Depois de mapear as oportunidades de inovação e de 
começar a estruturar seu PIC, cada cooperativa deveria 
gravar 2 pitches de impacto – em formato de vídeo – em 
sua entrega �nal.
Um dos pitches deveria apresentar o Programa de Inovação 
da Cooperativa, inclusive projetos como seus Comitês de 
Inovação, orçamentos de implementação, ações, etc. O 
outro pitch deveria defender uma das oportunidades, 
aquela escolhida como a principal a ser desenvolvida pelo 
PIC.
Os dois vídeos foram apresentados à diretoria, presidência 
e aos sponsors de cada cooperativa no Road Show ao �m 
do Programa.

GRAVAÇÕES DE PITCHES

POR COOPERATIVA
(pic + uma oportunidade)

2 PITCHES
POR VÍDEO PARA 

DEFENDER O PROJETO

ATÉ 5 MIN



8 PESQUISA SOBRE O PROGRAMA DE INOVAÇÃO PARA O 
COOPERATIVISMO PARANAENSE

Na última trilha, foi aplicada uma pesquisa online sobre diferentes aspectos da participação dos 
agentes no Programa de Inovação.

PERGUNTAS
+ 1 questão aberta

114 280 30
RESPONDENTES MINUTOS

TE
M

A
S Competências adquiridas em cada módulo

Contribuição individual para as entregas
Aspectos da capacitação
Capacidade individual
Apoio DA gerência/che�a imediata
Capacidade da cooperativa
Materiais didáticos



8.1 PESQUISA SOBRE O PROGRAMA DE INOVAÇÃO PARA O 
COOPERATIVISMO PARANAENSE
PERFIL DOS PARTICIPANTES

Enquanto a quantidade de homens e mulheres e o percentual de Agentes de Inovação e de Transformação se manteve      
bastante equilibrado, a maioria absoluta de participantes possuía pós-graduação ou MBA.
Também veri�cou-se que, fora membros da presidência ou diretoria, os diferentes níveis hierárquicos da cooperativa               
estavam bem representados.



8.2 PESQUISA SOBRE O PROGRAMA DE INOVAÇÃO PARA O 
COOPERATIVISMO PARANAENSE
AUMENTO DE COMPETÊNCIAS

Os participantes foram convidados a avaliar o percentual de aumento de suas competências em relação ao início do Programa.
Foi observado que, em todas as disciplinas, houve um aumento de pelo menos 90% nas competências percebidas pelos Agentes.



8.3 PESQUISA SOBRE O PROGRAMA DE INOVAÇÃO PARA O 
COOPERATIVISMO PARANAENSE
AUMENTO DE COMPETÊNCIAS

CAPACIDADE DE IDEAÇÃO CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO

Tanto Agentes de Inovação (Ideação) e de Transformação tiveram um salto na sua percepção de capacidades para  inovação: 
enquanto antes a maioria dos inovadores a�rmava que tinha nível 3 e os transformadores, nível 2, ao �nal do Programa este 
índice mostrou que quase 50% dos agentes se considerava em nível 7.



8.4 PESQUISA SOBRE O PROGRAMA DE INOVAÇÃO PARA O 
COOPERATIVISMO PARANAENSE
AUMENTO DE COMPETÊNCIAS

A evolução das capacidades de inovação dos Agentes de Ideação e de Transformação, do início para o �m do Programa.



O Sistema Ocepar é pioneiro no 
fomento à cultura de inovação 

no cooperativismo.

Nosso objetivo é continuar propagando a 
metodologia do Programa de Inovação para 
o Cooperativismo Paranaense até  que todas 
as cooperativas do estado do Paraná estejam 

aptas a inovar e se tornem referência para  
cooperativas em todo o Brasil.
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