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inov
ação



SE EU FOSSE O 
CLIENTE PRA QUEM 
QUEREMOS VENDER, 
EU IRIA AMAR
ESSE NOVO 
PRODUTO!

MAS VOCÊ 
FALOU COM 
PELO MENOS UM 
DELES PRA 
VALIDAR SUA 
HIPÓTESE?...

TÁ 
DOIDO?..
. E TER 
QUE 
SAIR 
DESSA 
SALA?...





MUDANÇA no 
comportamento de 

AGENTES, no MERCADO, 
como fornecedores e 

consumidores [de 
qualquer coisa].

inovaçã
o



inovação  
tecnologia



inovação  
evolução



destruição criativa 
dos fluxos…novas 
combinações… 
criando

novos métodos de 
produçãonovos produtos

novos mercados
novos fornecedores

demandando novas formas 
de organização.

...





o 
desaf

o?



?estrat
égia



as 3+5 
dimensõesda inovação, na 

prática
silvio meira, seminário de 

tropicologia, 24/5/17

ETZKOWITZ, H., LEYDESDORFF, L.; 
EASST Rev (1995, 1) 14-19



redes, redes…
POLÍTICACONHECIMENTO

INVESTIMENTO

PRODUÇÃOCONSUMO

EMPREENDIMENTOCULTURA

CONTEXTO

universidades
centros de CT&I

startups…

grandes problemas nacionais
infraestrutura, investimentos

legislação, regulação…

capital empreendedor
infraestrutura, cadeias de valor

mercados [abaixo, acima]

novas habilidades
motivação pessoal

insatisfação/novidade…

mercado de partida
processos de difusão

qualidade da demanda

encomendas estratégicas

tempo: looongo prazo

complexidade sistêmica
estratégias de M&A

ambiente competitivo meta-estabilidade sistêmica
abertura para iniciativas pessoais
tratamento de erro/aprendizado

capacidade de LIDERANÇA
avaliação/aceitação de RISCO

visão e experiência de MUNDO

PROBLEMAS



pra 
inovar

…
em quase todas as organizações, em 

quase todos os mercados...



Teresa M.Amabile, Michael G.Pratt, 
Research in Organizational Behavior, 

Volume 36, 2016, Pages 157-
183,doi.org/10.1016/j.riob.2016.10.001

The dynamic componential model of 
creativity and innovation in 
organizations: Making progress, making 
meaning

tentar recriar, 
criativamente,[quase] toda a rede 

do negócio.



ATRITO 
CRIATIVOhabilidade de 
criar um 

mercado de 
ideias através 
de discurso e 

debate

AGILIDADE 
CRIATIVAhabilidade de 

testar e refnar 
ideias através 
de protótipos, 
experimentos, 

reflexão e 
ajustes

RESOLUÇÃO 
CRIATIVAhabilidade de 

tomar decisões 
integrativas, que 
combinam ideias 
disparatadas e 
possivelmente 
opostas



papel do[s] 
líder[es]?



criar e manter 
um espaçocriativo, 

coletivo e
sustentável.



em 
rede

!



há pelo 
menos 25 

anos...



tudo 
isso... 
digital.





2B
100B

58% das 
mensagens é 

respondida em 
menos de 

um minuto.50 mensagens enviadas por 
pessoa, por dia





program
e. ou...





 mudanças, 
para sempre?...



nos EUA, #ecommerce saiu 
de 16% para 34%

do varejo em 90 dias, 
durante a #PANDEMIA.

75% dos consumidores TESTARAM novos sites e 
marcas no espaço digital... e 60% deles será 

DIGITAL FIRST depois da crise. se JÁ tava rápido, 
IMAGINE agora. TRANSFORMAÇÃO, daqui pra 
frente, é URGENTE. comece a sua. agora. tipo 

ontem.



+ 
7%...

+ 
137%.

..

o aumento nas vendas das lojas 
online da nuvemshop foi de 137% no 
segundo trimestre de 2020, 
comparado ao primeiro trimestre. um 
aumento muito expressivo comparado 
com 2019, quando o crescimento entre o 
primeiro e o segundo trimestre foi de 
apenas 7%; ecommercebrasil, JUL/20, 
bit.ly/3moer0f.



2T20/2T19~>192%





se há uma coisa que 
sabemos de quase 
uma década 
analisando dados dos 
consumidores, 
qualquer aumento na 
atividade digital é 
sempre seguido por 
uma nova linha de 
base para o comércio 
digital.

à medida que 
olhamos para 
frente, esse 
comportamento do 
consumidor em 
evolução terá um 
tremendo impacto 
nos principais 
eventos de vendas 
programados para 
o segundo 
semestre do ano.

SALESFORCE blog, dados GLOBAIS, JUL/20, 
sforce.co/2R5IP0Z



 mudanças, 
aceleradas!...



aceleração devido 
a #COVID19?1 a 4 anos43%

5 a 9 anos27%
10+ anos...23%...

 twilio, global, 2.569 C level, junho de 2020 [não 
sei + nenhuma aceleração = 8%]



#COVID19 acelerou as 
estratégias digitais das 
empresas por 6 anos, em 
média, com 97% de seus 
líderes acreditando que a 
pandemia acelerou sua 
transformação digital

#COVID19 acelerou a 
transformação digital 
na sua organização?

SIM, 
muito

SIM, de 
alguma 
forma



 entre tantas 
grandes 

mudanças



uma tendência 
irreversível, agora?...



mercados, empresas, times, pessoas estão na 
#TRANSIÇÃO do FÍSICO

[ou analógico] para uma articulação [feita por 
todos e cada um]

do FÍsico, habilitado, aumentado e estendido 
pelo diGITal,

orquestrados no espaco sociAL, em tempo 
[quase] real.



diGITal

FÍsico

AL
soci

FIGITAL: uma grande parte dos novos 
normais.





estrat
égiaDIGI
TAL



estrat
égiaFIGI
TAL



adapta
ção



evolu
ção



transformação



transformaçã
o digital



inovação 
digital



transformação 
estratégica



transformação 
estratégica

inovação digital



transforma
ção digital



transformação = 
de  para:



  melhoria da 
experiência do 
consumidor
 otimização do modelo de 
negócio

 aumento de 
efciência do negócio

 aumento de 
competitividade do 
negócio

               aumento da 
agilidade do negócio 

d
e.
..



  transformação da 
experiência do consumidor

                    transformação do 
modelo de negócio

 mudança radical da 
efciência do negócio

 transformação da 
competitividade do negócio

 mudança radical da 
agilidade do negócio

par
a...



mas e pra isso “dar 
certo”?...



1
FUJITSU  Global Digital Transformation Survey Report 2018, 

bit.ly/2LLPg4k.

https://bit.ly/2LLPg4k


transformadoras

lideranças



2



todos têm que 
adquirir

novas 
habilidades



3



inovação pra 
redes... 

…é rede de 
inovação.



4



capacidade de 
competir...

é a de formar 
redes e codificar.



5



agilidade em 
todos os níveis...

das decisões às 
ações



NÓS NÃO TÍNHAMOS 
UMA ESTRATÉGIA,
MUDAMOS DE IDEIA O 
TEMPO TODO,
E FALHAMOS 
REPETIDAMENTE.

A SAÍDA É DIZER PRA 
DIRETORIA...
QUE ESTÁVAMOS SENDO 
ÁGEIS, SOMOS UM SQUAD!...



6



aprender a usar 
dados

para gerar 
benefícios



5 perguntas



 que sistemas usam que 
dados e pra que?
 como dados podem... 

 onde “fcam” os 
dados?
 já resolvemos 
conformidade & 
regulação?

 que dados temos?

 aumentar nossa 
agilidade? reduzir riscos e custos?
 criar oportunidades, 
receitas e lucros?



estratégia de 
informação









usar dados & algoritmos 
para combinar produtos 

com serviços e 
experiências, 

substituindo venda e 
entrega por

resultados para o cliente How to capture the B2B platform opportunity, Riemensperger & Falk, 
Electronic Markets, 2020, https://bit.ly/2Gp14fH.







tendo 
estabelecido 

isso...



ning
uém

precisamos de uma 
estratégia de negócios...

precisa de uma estratégia 
de dados.

que incorpora uma 
estratégia de dados.



1, 2, 3, 
4, 5, 6...



o problema, em 
transições...



soluções 
inovadorase novos modelos de negócios

em qualquer novo [ou 
antigo] negócio, as 
respostas a estas perguntas 
podem estar certas, 
erradas, indefinidas ou 
mudando...

um modelo de negócios é 
o conjunto de respostas à 
pergunta... quem paga o 
que, para quem, para 
fazer o quê para quem, 
quando, onde e como?…  
dinamicamente, em tempo 
real. 

nas transições as 
respostas estão quase 
sempre erradas, 
indefinidas ou 
mudando... sem falar que 
as perguntas são difusas, 
incompletas e emergem do 
contexto ao redor.



estamos 
numa ruptura.



não é um BIG 
BANG de BITS



são 50+ anos de 
evolução digital...

digital privado
[1970 – 1990]

primeiras trocas de 
documentos 

eletrônicos via redes 
digitais privadas

ecossistemas 
digitais

[2000 – 2010]

primeiras soluções de 
serviços compartilhados 

para negócios baseados em 
nuvens computacionais

ecossistemas de 
plataformas
[...2020...]

negócios de classe global 
integram as maiores e 

menores organizações do 
mundo em plataformas de 

negócios digitais

transformação digital
[2010 – 2020...]

integração de 
organizações de todos os 

portes a ecossistemas 
digitais através de novos 

negócios digitais 
inovadores

negócios em rede
[1990 – 2000]

primeiros padrões para 
negócios online 

permitem iniciativas 
como catálogos e 

vendas online



é preciso ter 
estratégia...

que articule o físico, digital 
e social, no tempo, o tempo todo...



ESTRATÉGIA é 
TRANSFORMAÇÃO



aspira
ções

capaci
dades

tempo espaço escala



o futuro são 
pessoas.



!em 
rede



os SINAIS indicam que o 
#FUTURO do 
#TRABALHO terá 
mudanças muito 
signifcativas já nesta 
década. entre elas...

1. #TIMES [cada vez] 
MAIS capazes e 
interdependentes e, até 
por isso...

2. GESTÃO intermediária 
[cada vez] MENOS 
poderosa [e talvez 
inexistente]...



a future where no jobs are 
boring

falando 
nisso...

RACONTEUR, SET/2020: 
bit.ly/3knqklu



91%

73%

77%

82%

66%

57%

expectativas mais altas para 
TICS do que há 10 anos
performance de TICs 
impacta felicidade no 
trabalhobons colaboradores procurariam 
um novo emprego SE o atual não 
tivesse as TICs e informação para 
realizarem o seu trabalhoos mais jovens têm 
expectativas mais altas para 
TICs
esperam que aspectos 
repetitivos do trabalho sejam 
realizados por software ou 
máquinas no futuro próximo...
me perguntam que TICs estão 
faltando e que eu preciso





silvio@meira.
com@srlm
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         cesar.school  
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