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1.As barreiras ao empreendedorismo estão sendo demolidas

1.Os ciclos de desenvolvimento de produtos são cada vez mais curtos

1.A inovação precisa ser contínua para competir com novos entrantes

2.Podemos criar um startup apenas com nosso laptop/celular

3.Há inúmeras fontes de investimento em startups: o # startups cresceu mais
de 100 vezes desde o início do século XXI

4.Há nova metodologia dedicada a gerenciar a criação de um startup

5.A informação está em todo o lugar

6.A transferência dos resultados das descobertas científicas chega ao setor
produtivo com rapidez nunca vista



Novo Modelo de Inovação na Empresa



O Problema da Inovação na Empresa

Hoje:
Para competir no mercado, a empresa é obrigada a inovar para otimizar seu 
negócio

Há uma natural perda de foco nas oportunidades para crescimento futuro. 

Futuro:
Para sobreviver neste mundo globalizado, a empresa precisa estar de olho 
nos novos competidores e na difusão das novas tecnologias, 

Ao mesmo tempo, ser capaz de encontrar novas fontes de crescimento de 
longo prazo.



Os Três Horizontes de Inovação



Os Três Horizontes de Inovação

a)Horizonte Um – a empresa foca na execução do seu 
modelo de negócios existente

b)Horizonte Dois – a empresa procura estender e/ou 
modificar o seu atual modelo de negócios

c)Horizonte Três – a empresa foca na exploração ou 
adoção de um modelo de negócios totalmente novo.



Como Inovam as Grandes Empresas





Novo Modelo de Inovação

O novo modelo de inovação na empresa, complementa o atual, e deve ser 
implantado em duas fases:

Fase 1-Implantar a Inovação Contínua
Na Inovação Contínua, o objetivo é expandir o modelo de inovação atual, 

introduzido um ou mais dos processos de inovação via startups alinhados com a 
estratégia corporativa

Fase 2-Mudança de Cultura da Organização
Na fase de Mudança da Cultura da Organização, o objetivo é o de transformar 

a organização para pensar como uma organização empreendedora, de modo a ser 
capaz de estar sempre preocupada em achar fontes de crescimento no longo prazo.



Innovation Pipeline

https://steveblank.files.wordpress.com/2017/09/innovation-pipeline-to-eng-w-disruptive-incubator-box.png
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