
Inovação Corporativa





Invenção: Criação de uma nova 
ideia

Inovação: Transformação de um 
novo conceito ou ideia em algo 
aplicável, que gere valor à 
organização.



Mais da metade das 500 
maiores companinhas 

do mundo, listadas pela 
Forbes Gobal 2000, 

estão trabalhando com 
startups

Segundo pesquisa da 
Accenture, U$ 3,2 

trilhões foram investidos 
em inovação no mundo 

inteiro

Quase 1/3 das empresas 
entrevistadas pretende 
aumentar em mais de 

50% o investimento em 
inovação nos próximos 5 

anos.



Incremental: mudanças graduais em produtos/serviços já existentes

Sustentação: Melhoria significativa em um produto/serviço que sustente a posição em 
um mercado existente

Radical: Avanço tecnológico que transforma à industria, criando novos mercados.

Disruptivas: Tecnologia ou novo modelo de negócio que revoluciona o mercado 
existente 



1) Produto/ Serviço: o que oferece para o mundo

2) Processo: agregador de valor

3) Posição: mudança de contexto de atuação

4) Paradigma: modelos mentais



1) Analisar cenários a procura de 
oportunidades

2) Decidir quais caminhos seguir

3) Traduzir em métricas o potencial ganho com 
a inovação

4) Captura de valor por meio da inovação



Horizontes de 
Inovação



Como iniciar um processo 
de inovação



Dinâmica de 
Geração de 
Ideias



Inovação Fechada
• Modelo em que as empresas trabalham seus desafios de negócios internamente, 

utilizando os seus próprios recursos financeiros e humanos. Em algumas 
situações, são criadas iniciativas e programas voltados para a geração, 
desenvolvimento e teste de ideias propostas pelos próprios colaboradores, como 
em programas de intraempreendedorismo. Em outros momentos, são 
desenvolvidos departamentos de inovação ou Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 
para a criação de novos produtos ou serviços. 



Inovação Aberta
• Modelo em que empresas trabalham seus desafios de negócios em conjunto 

com agentes externos - como fornecedores, acionistas e outras organizações. 
Esse modelo parte do pressuposto da colaboração mútua entre os atores 
envolvidos, que trocam experiências, recursos e conhecimentos para o 
desenvolvimento de projetos, produtos ou serviços que agreguem valor para a 
companhia. 



Inovação Mista
• Modelo que mescla a Inovação Aberta com a Inovação Fechada. Ao mesmo 

tempo em que a empresa possui iniciativas voltadas para a resolução de seus 
desafios de negócios com agentes externos, a companhia também desenvolve 
programas internos para a geração, desenvolvimento e experimentação de novas 
teses de negócios. 



Diferenças entre 
inovação aberta 
e fechada



Benefícios



Rede Colaborativa



Formas de 
Inovação Aberta 
Corporativa



Exemplo



Adoção: Implementação de um produto ou serviço 
oferecido pela startup/scale-up; 

Promoção: A corporação ganha visibilidade ou 
determinada reputação por conta da parceria; 

Vendas: A comercialização daquela inovação pode 
gerar aumento do número de prospects, leads ou 
contratos fechados; 

Novos Negócios: Abertura de novos mercados, 
desenvolvimento de novas parcerias ou 
oportunidades estratégicas; 

Pesquisa & Desenvolvimento: construção de uma 
nova tecnologia ou componentes de inovação 
adjacentes ou complementares à solução da 
corporação; 

Educação: A parceria gera conhecimento e 
aprendizado para o time da corporação, 
contribuindo para uma transformação cultural. 







Objetivos de 
Scale-Ups na 
Inovação Aberta



Objetivos das 
start-ups na 
Inovação 
Aberta

Canais de Vendas e Distribuição

Validação e Desenvolvimento de Produtos

Case de Venda Futura

Internacionalização de Baixo Risco

Acesso a Ativos Proprietários

Novos Conhecimentos e Mentoria

Fonte Adicional de Receita



Exemplo
• https://www.youtube.com/watch?v=UZuub

o3FBVA





Desavio da 
Inovação


