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pessoas inovadoras e 

empreendedoras 





As pessoas 

inovadoras 

têm um DNA 

específico? 



Quais as 
características 

das pessoas 
inovadoras? 











uma bactéria... 



não 



sim 



DNA Comportamental 



Por que 

inovar? 



Drake Stimson 



Drake Stimson 

Hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HPBCD) 





Art Fry 



   

Innovator’s 

DNA? 

Fonte: Innovator’s DNA (Dyer, Gregersen 

& Christensen) 



Fonte: Innovator’s DNA (Dyer, Gregersen 

& Christensen) 



competências de 

descoberta 

(discovery skills) 



   

competências de 

execução 

(delivery skills) 



   
• associar 

• questionar 

• observar 

• networking 

• experimentar 

competências de 

descoberta 



execução descoberta 



delivery discovery 



competências de 

descoberta 



associar 



associar 
• misturas, combinações 

e sintetizações 

• barreiras rompidas 

• ideias polinizadas 

• diversidade de saberes 

 













   

questionar 



questionar 
• buscar a pergunta certa 

• fluência e provocação  

• e se?, o que?, por quê?, 

por que não? 

 



 

"Eu desconfio que uma das maldições 

daquilo que eu faço é que estou o tempo 

todo olhando para as coisas e dizendo: 

'Por que? Por que é assim? Por que é 

assim e não assado?". 

 

Jony Ive 
 





















   

observar 



observar 
• usar os sentidos 

• atitude de antropólogo 

• intensidade 

• explicar o que funciona (ou 

não), como e porquê 

• diferentes formas para“fazer 

funcionar” 

 







networking 



networking 
• tempo e energia 

para a diversidade 

• testar ideias 









experimentar 



experimentar 
• prototipar 

• pensar com as mãos 

• errar muito e o quanto 

antes 



Obrigado 
Rogério Chér 



Sócios 

responsáveis por 

este projeto 



Valter Pieracciani 
Empresário e especialista em modelos inovadores de gestão. Em 1992 fundou a 
Pieracciani Desenvolvimento de Empresas, é sócio-diretor, mesmo cargo exercido na 
Prittchet Rummler Brache, líder mundial em gestão da transformação. Dirigiu mais de 
400 projetos em companhias líderes em seus segmentos como Nestlé, Petrobrás, 
Tetrapak, Pirelli e Avon, dentre outras. Em 2002, foi diretor-geral da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) a frente da histórica recuperação da entidade. 
Por mais de 10 anos, serviu os governos Municipal, Estadual e Federal (Fernando H. 
Cardoso) como consultor especialista para o agronegócio no PBQP. Engenheiro (Instituto 
Mauá de Tecnologia), administrador (Universidade Mackenzie), mestre em Administração 
de Empresas (PUC-SP), pós-graduado em Administração Industrial (Universidade de 
Roma). Iniciou carreira em 1978 na área de P&D como engenheiro e pesquisador na SKF, 
e depois na Engesa e Pirelli (Turquia, Alemanha e Itália). 
Autor do livro Usina de Inovações, professor universitário e coordenador de projetos 
sênior do CLAEQ (Centro Latino Americano para a Excelência, Qualidade e Inovação). 
  



José Hernani Arrym Filho 

Sócio-diretor da Pier Desenvolvimento de Empresas, diretor da Pritchett Rummler-

Brache do Brasil e do Centro Latino Americano para Excelência e Qualidade (CLAEQ). 

Atuou na Cerg Finance Brasil, Price Waterhouse, Rummler-Brache Group, Synchro 

Sistemas e Trevisan, nas quais acumulou experiência executiva e em consultoria de 

gestão. Atuou como examinador sênior do Prêmio ABES, da Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental. Foi o representante da sociedade civil no Conselho de 

Orientação do Instituto Paulista da Qualidade do Governo do Estado de São Paulo. Pós-

graduado em Engenharia de Produção pela USP, pós-graduado e bacharel em 

Administração de Empresas pela EAESP/ FGV. Como professor na FAAP, Faculdades 

São Luís e EAESP. É ainda revisor técnico de várias publicações internacionais ligadas a 

temas de gestão e instrutor certificado da metodologia Rummler-Brache de 

aperfeiçoamento de processos. Nos últimos anos, Hernani tem liderado processos de 

Gestão da Inovação, de start-up, de mudança organizacional e de gestão pela qualidade 

em empresas nacionais e multinacionais, várias delas líderes de mercado. É vice-

presidente da Associação dos Ex-alunos da FGV/ SP e conselheiro da AHPAS 

Associação Helena Piccardi de Andrade Silva. 



Rogério Chér 

Administrador de Empresas formado pela FGV (SP), com MBA em Comércio 

Internacional pela USP. Foi fundador e primeiro presidente da primeira 

Empresa Júnior do Brasil, a Empresa Júnior da GV. Na DBM do Brasil atuou 

como Consultor de Carreira, coordenou o Núcleo de Empreendedores e foi 

Vice Presidente de Operações para América Latina. Chér foi Diretor 

Corporativo de RH da Natura e é professor da FAAP nas disciplinas de 

Formação de Empreendedores e Comportamento Organizacional. Também 

atua como professor nos cursos da FGV sobre Empreendedorismo e Criação 

de Novos Negócios. É autor de livros sobre Empreendedorismo e Gestão, 

como “Empreendedorismo na Veia - um aprendizado constante”, da Elsevier, e 

“Todo novo começo surge de um antigo começo – transições de vida e 

carreira”, da Évora. Seu último livro chama-se “Engajamento: Melhores 

Práticas de Liderança, Cultura Organizacional e Felicidade no Trabalho”, 

lançado pela AltaBooks. 

 


