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Inovar é questão 
de sobrevivência.



DISRUPÇÃO

# O que acham que é?
Sinônimo de “inovador, moderno, radical”. Como diz Peter Thiel, fundador do PayPal, “disrupção se 
metamorfoseou em um jargão autocongratulatório para qualquer coisa que se faz passar por nova e 
moderna”.

# O que realmente é?
É um produto ou serviço que cria um novo mercado e desestabiliza os concorrentes que antes o 
dominavam. É geralmente algo mais simples, mais barato do que o que já existe ou algo capaz de atender 
um público que antes não tinha acesso ao mercado. Em geral começa servindo um público modesto até 
que abocanha todo o segmento.

# Quem inventou o termo?
Clayton Christensen, professor de Harvard. Ele se 

inspirou no conceito de “destruição criativa” cunhado 
pelo economista austríaco Joseph Schumpeter em 1939 

para explicar os ciclos de negócios.
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Ø O cerne do dilema é que, no início, a 
inovação, e mais especificamente o tipo 
disruptivo, geralmente é inferior aos 
produtos e serviços existentes no 
mercado, medidos com as mesmas 
métricas e direcionadores de valor (em 
outras palavras, vai perder quando 
comparada com a “vaca leiteira”).

Ø A inovação atende inicialmente apenas a 
uma base de clientes pequena e não muito 
lucrativa, razão pela qual as empresas 
estabelecidas com processos de tomada de 
decisão racionais geralmente decidem não 
investir nessas iniciativas disruptivas nos 
estágios iniciais.



Graphical User Interface, 
icons, bit mapping, 
ethernet, mouse e a 
primeira impressora a 
laser do mundo.
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BLACK SWAN e GRAY RHINO



Um acontecimento improvável e que, depois do 
ocorrido, as pessoas procuram fazer com que ele pareça 
mais previsível do que ele realmente era.

Esse tipo de acontecimento possui três características principais: é 
imprevisível, causa um impacto enorme e, depois de ter ocorrido, surgem 
frequentemente diversas explicações que o tentam afirmar como menos 
aleatório e mais previsível do que na realidade acontece. Segundo o 
autor, não temos consciência prévia destes fenômenos, dado que os seres 
humanos estão programados para aprender coisas especificas e não para 
pensar em generalidades. Assim, não conseguimos avaliar claramente 
as oportunidades, nem somos suficientemente abertos para botarmos 
fé naqueles que conseguem imaginar o impossível.
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O básico do conceito é aquela coisa grande, 
perigosa, de grande impacto e assustadora que 
vem em direção a você. São duas toneladas de 

peso e com chifres perigosos. É cinza para 
enfatizar que é mais provável distrairmos a nossa 

atenção para outras coisas.

A metáfora apropriada para muitas crises é um 
“rinoceronte cinza”, que se refere a ameaças altamente 

prováveis, mas negligenciadas, que têm um impacto 
enorme. Ele foi cunhado por Michele Wucker, analista de 

política que criou o termo após a crise financeira grega de 
2012.
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DESAFIOS DA INOVAÇÃO PARA OS 
PEQUENOS NEGÓCIOS

Mapa da Digitalização das MPEs Brasileiras (ABDI)
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iS“Uma Organização Exponencial (ExO) é aquela cujo 

impacto (ou resultado) é desproporcionalmente grande –

pelo menos dez vezes maior – comparado aos seus pares, 

devido ao uso de novas técnicas organizacionais que 

alavancam as tecnologias aceleradas”



IMPACTO DOS CICLOS TECNOLÓGICOS
LEI DE MOORE

A lei de Moore é uma observação e 

projeção de uma tendência histórica 

relacionado a indústria de 

microchips e processamento de 

computadores. 

Foi observada por Gordon E. Moore, 

e consiste no estudo de que o 

número de transistores dos chips 

teria um aumento de 100%, pelo 

mesmo custo, a cada período de 18 

meses. Essa “profecia” tornou-se 

realidade e acabou ganhando o 

nome de Lei de Moore.



Ø+500 anos entre a primeira máquina 

de prensa móvel (1450, a prensa de 

Gutenberg) e o homem pisar na Lua 

(20/07 1969 – Neil Armstrong).

ØPrimeiro microprocessador (Intel 

4004) foi lançado em Março de 1971.

50 anos depois... 

IMPACTO DOS CICLOS TECNOLÓGICOS
LEI DE MOORE



Será que estamos preparados para o futuro?

TECH TRENDS 2022

Artificial Intelligence

Recognition, Scoring & Privacy

Metaverse, AR/VR & Synthetic
Media

Home of Things

Decentralization & Blockchain

Logistics, Robotics & 
Transportation

Rise of Deep Techs

Anywhere operations

Cyber AI

Hyperautomation

Internet of Behaviors

AI Engineering

Distributed Cloud

Climate, Energy & Space

Data sharing



CASE DE INOVAÇÃO ABERTA



EIXOS ESSENCIAIS PARA AÇÕES DE 
INOVAÇÃO ABERTA
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Inovação 
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IDEAÇÃO VALIDAÇÃO EXPERIMENTAÇÃO PRODUTIZAÇÃO INCORPORAÇÃO
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ESSE MODELO TRAZ LUZ AO ICEBERG DA 
IGNORÂNCIA



ALGUMAS FORMAS DE CONEXÃO



Modelo MVP

1. Estabelecer time

2. Processos internos

3. Objetivos estratégicos

4. Projetos

5. Envolvimento da liderança

6. Centralidade no Cliente





OBRIGADO!


