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Programa: Incubadora de Ideias

Siglas e Definições

FORM – Formulário

CINV – Comitê de Inovação

Abrangência

A Incubadora de Ideias é uma iniciativa que busca a participação e envolvimento de todos os

públicos na geração de ideias e criação de inovações para a cooperativa, democratizando a gestão da

inovação. Esta iniciativa possibilita unir os dois princípios chave da criatividade: “todos somos

criativos” e “é na quantidade de ideias que encontramos a qualidade”.

Cada etapa da Incubadora de Ideias conta com a participação de diferentes personagens da

empresa, com a coordenação do Comitê de Inovação:

1. Geração de ideias/idealização

2. Avaliação

3. Aprovação

4. Implementação

5. Acompanhamento dos resultados

Diretrizes

GERAÇÃO DE IDÉIAS (idealização)
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Na primeira etapa do processo são coletadas ideias livres e/ou direcionadas. As ideias livres

podem ser constantemente submetidas pelos colaboradores, Diretores e Conselheiros da Cooperativa.

As ideias direcionadas ocorrem durante os desafios de ideias, que geram volume de ideias e ajudam a

mobilizar áreas menos envolvidas. Os desafios serão promovidos sempre que o Comitê de Inovação

identificar algum ponto crítico ou gargalo na instituição, buscando ideias direcionadas a este foco.

A submissão das ideias é realizada por meio de formulário eletrônico (FORM-CINV-01 - Envio de

Ideia: https://forms.gle/CnWTrJmbdJS9kfLr6) preenchido pelo colaborador/diretor/conselheiro,

devendo conter a descrição dos seguintes requisitos:

1. Nome da Ideia

2. Descrição da ideia

3. Temática

4. Como a Ideia se Relaciona com a Temática

5. Para Quem se Destina

6. Qual o problema que a ideia resolve ou quais os ganhos esperados com a implementação da

solução?

7. Qual o custo previsto da implementação da ideia? Podendo ser em tópicos de itens

necessários para a implementação.

Dessa forma, os próprios idealizadores são instigados a fazer uma autocrítica. As ideias são

direcionadas para um membro do representante do Comitê de Inovação, que recebe e cataloga a ideia

(para omitir a identificação do idealizador durante a avaliação), e enviará para os avaliadores.

AVALIAÇÃO/APROVAÇÃO (avaliadores)

São avaliadores da ideia: três membros do comitê de inovação (grupo da Incubadora), a

liderança da área a que se destina a ideia, o Diretor Superintendente (caso seja necessário). Os

avaliadores analisam e pontuam as ideias de acordo com cinco critérios:

1. Originalidade,

2. Relevância,

3. Factibilidade, e

4. Alinhamento com o planejamento estratégico.

5. Inovação radical/disruptiva

https://forms.gle/CnWTrJmbdJS9kfLr6
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Os membros da Incubadora fazem avaliação individual da ideia, e depois uma avaliação final

(consenso), para representar a avaliação do Comitê de Inovação. Caso a ideia seja aprovada neste

consenso do Comitê, será encaminhada para avaliação da liderança da área. Nos casos de divergência

entre o parecer do comitê e o do gestor da área, o Diretor Superintendente fará uma avaliação

adicional para “desempate”. Todas as avaliações ficarão registradas em formulário eletrônico

FORM-CINV-02 - Avaliação de Ideia.

Após consideradas as avaliações acima, o Comitê registra a decisão final, registrada no

FORM-CINV-03 - Avaliação Final e Histórico da Ideia.

Fica registrada uma das seguintes opções de encaminhamento:

● Aprovada para implementação sem necessidade de estudo de viabilidade

● Pré-aprovada para estudo de viabilidade técnica e/ou financeira

● Remodelar para nova análise

● Armazenar (ideias não aprovadas para implementação neste momento)

As Ideias que podem ser úteis no futuro, mas não no momento atual, serão armazenadas

(incubadas). As ideias também poderão ser devolvidas ao idealizador pra remodelar algum aspecto,

para nova análise.

Todos os idealizadores recebem feedback do comitê sobre a sua ideia, como fomento à

melhoria contínua da qualidade das ideias geradas e reconhecimento à contribuição recebida pela

Cooperativa. É realizada devolutiva presencial e individual para todas as ideias mais aprovadas, e para

as demais será enviada devolutiva individual eletrônica com o resultado da avaliação e conteúdo

relacionado a inovação.

As ideias aprovadas compõem um banco de ideias público (disponível para acesso a todos os

membros da Cooperativa) onde ficarão registradas com o nome do idealizador e a data da submissão

da ideia. O registro ficará em nome do primeiro idealizador como uma espécie de registro e/ou

“patente” da ideia, também como forma de promover e valorizar a contribuição recebida pela

Cooperativa. As ideias armazenadas também compõem um banco de ideias, porém, com acesso

restrito ao Comitê de Inovação.

IMPLEMENTAÇÃO
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No momento da avaliação final, o Comitê encaminha a ideia a ser implementada ao

patrocinador, liderança da área que a ideia está direcionada, que acompanha, em conjunto um

representante do Comitê de Inovação, todo o processo de implementação da ideia. O patrocinador

tem 10 dias úteis para indicar um líder para a implantação da ideia, que pode ser o coordenador ou

outro colaborador da área a que se destina a ideia.

O líder de implementação deve fazer um detalhamento da viabilidade técnica e/ou plano de

ação (quando necessário, dependendo da complexidade envolvida) para a implantação da ideia. O

plano de ação deve ser no formato 5W2H, registrado no software Sigquali. Caso envolva investimento

para a implementação, este será alocado dentro do orçamento institucional do Comitê de Inovação,

para que se possa acompanhar o valor total investido em inovação.

Também cabe ao líder de implementação acompanhar toda a implementação com a equipe

destinada a este fim (incluindo o idealizador), bem como monitorar os indicadores de resultado

requeridos nos prazos determinados.

APURAÇÃO DE VALOR/RESULTADO

A última etapa que consiste no acompanhamento da implementação da ideia, bem como do

resultado gerado. Esta apuração é realizada trimestralmente, após a implementação da ideia, quando

o comitê de inovação analisa os indicadores fornecidos pelo líder de implementação, podendo sugerir

alterações, adaptações ou correções no projeto para potencializar seu impacto para a instituição. Este

acompanhamento fica registrado no formulário eletrônico FORM-CINV-04 - Acompanhamento de

Implementação de Ideia.

RECONHECIMENTO

Como ferramenta de incentivo à participação e reconhecimento da iniciativa, são previstas as

seguintes ações de reconhecimento:

● Submissão da ideia: todo idealizador que realizar cadastro completo de uma ideia, receberá,

juntamente com o feedback, ingresso de atividade cultural e/ou material para

desenvolvimento de criatividade (de até R$20);
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● Ideia aprovada para implementação: todo idealizador de ideia aprovada, receberá, juntamente

com o feedback, um PIN (para a primeira ideia) e um incentivo à atividade cultural (de até

R$200,00 para as próximas ideias);

● Ideia implementada: todo idealizador de ideia implementada, que comprovadamente gerar

receita ou economia para a cooperativa (após análise dos resultados) tem 10% do valor de

resultado obtido com a implementação da ideia (quando este resultado for em R$) revertido

em prêmio, limitado ao teto máximo de R$5.000,00 por ideia. De forma adicional, outros 10%

do valor deste resultado é reinvestido nos projetos de inovação coordenados pelo Comitê de

Inovação. Para esta premiação resultado é considerado = receita obtida - custo de

implementação, e a premiação é calculada da seguinte maneira = resultado x 0,1 (com teto de

R$5.000,00).

● Melhor ideia do ano: viagem de até R$3.000,00;

● Prêmio anual para avaliadores, patrocinadores e líderes de implementação: PIN + prêmio

cultural de até R$200,00. O prêmio cultural não se aplica aos avaliadores do Comitê de

Inovação.

Documentos de Referência para Atendimento às Diretrizes

Formulário eletrônicos:

● FORM-CINV-01 - Envio de Ideia: https://forms.gle/CnWTrJmbdJS9kfLr6

● FORM-CINV-02 - Avaliação de Ideia:

● CINV-03 - Avaliação Final e Histórico da Ideia:

● FORM-CINV-04 - Acompanhamento de Implementação de Ideia:

Indicadores

● FT-CINV-02 - Número de Ideias por Funcionário

● FT-CINV-01 - Percentual de Ideias Implementadas

Referências Bibliográficas

Não se aplica.


