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Mitos da inovação

• Mito da epifania

• Pessoas amam inovação

• Inventor solitário

• Boas idéias são difíceis de encontrar

• As melhores idéias sempre ganham



De onde 
vem as 

boas 
idéias

Steven Johnson, 2011

• Possível adjacente

• Redes liquidas

• Serendipidade



Barreiras empresariais à 
inovação

• O que a inovação realmente significa

• Atribuição imprecisa de responsabilidade

• Confundir inovação com criatividade

• Falta de foco no cliente



• Indústria 4.0

• VUCA ou VICA

• O futuro do trabalho

• Capitalismo de vigilância

O futuro é agora



Ferramentas



Matriz de Porter



Capitalismo de vigilância

Shoshana Zuboff 2015

Independência estrutural

Hiperescala

Tenciona os limites da 
lei e da ética

Estado informacional
Sandra Braman, 2006



Como organizar as 
idéias criativamente?



Com mapas 
mentais!





SWOT

Forças

Fraquezas Ameaças

Oportunidades





Quem é 
seu 

cliente?

Como você vai 
suprir as 

necessidades 
dos seus 
clientes?

Como vai 
entregar seus 

produtos/
serviços?

Quais canais 
de 

comunicação 
vai usar?

Como você vai 
receber sua 

grana?

Quem são seus 
principais 

fornecedores e 
parceiros?

Que atividades 
você precisa 

desenvolver que 
são 

imprescindíveis?

Qual seu custo 
fixo e variável?

Quais recursos 
são 

indispensáveis?



Trabalho final
• Em grupo

• Avaliação em grupo
A Uber nunca apresentou lucro, e aposta no carro 
autônomo para começar a lucrar, isto poderia ser feito 
através do aumento das tarifas.

Entretanto o conceito de carro compartilhado, em uso 
na Australia e alguns países da Europa pode significar 
uma mudança radical não só no negócio da Uber, como 
das locadoras, concessionárias de automóveis, etc...

A tarefa é projetar os cenários possíveis e propor um 
produto digital aproveitando uma das oportunidades 
criadas. 

O melhor produto receberá um investimento fictício de 
U$ 1 milhão.



Como o trabalho será avaliado
Critério pontos

Aproveitamento da oportunidade criada pelo 
cenário

0 a 2

Caráter inovador do projeto 0 a 2

Consistência e visão sistêmica 0 a 2

Imaginação e criatividade 0 a 2

Canvas e apresentação final 0 a 2


