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Livros
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Participação em matérias sobre Negócios e Tecnologia



4

Participação em matérias sobre Negócios e Tecnologia
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WORLD ECONOMIC FORUM. 

KLAUS SCHWAB
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4ª Revolução Industrial

Como as empresas podem incluir 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SEUS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS?
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MÁQUINA A VAPOR

1ª
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ELETRECIDADE
E LINHAS 

DE PRODUÇÃO

2ª
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ELETRÔNICA
E ROBÓTICA

3ª
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL4ª
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Hoje que já começamos 

a experimentar no dia a dia, uma 

economia com forte presença de 

tecnologias digitais, mobilidade 

de conectividade de pessoas, 

na qual as diferenças entre 

homens e máquinas 

se dissolvem e cujo valor central é 

a informação.
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• Data Science  

• IoT

• Impressão 3D  

• Gadget

• Design Thinking

• Nanotecnologia 

• Sequenciamento de DNA 

• Biotecnologia 

• Sharing Economy

• Crowdsourcing

• Lifestyles Colaborativos 

• Autonomous Transport

• Inteligência Artificial

• New Energy Supplies
and Technologies 
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ESTAMOS
PRONTOS PARA 
A 4ª REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL? ”

”
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Como as empresas podem se tornar 
mais competitivas aproveitando as 

novas tecnologias e as 
transformações sociais e econômicas?
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Inovação associada à Vantagem 
Competitiva

•Uma empresa que 

parecia excelente 

ontem, pode parecer 

bem hoje e 

obsoleta amanhã. 

•Se os concorrentes 

não param de pensar 

em como 

melhorar seus 

processos, uma 

mudança radical pode 

ser necessária.

https://www.youtube.com/watch?v=BumI-Yh0P1M
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Inovação e Estratégia de Negócios...
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Kaplan e Norton...
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Estratégia – reforçando os conceitos

• Baseada em relações 

de causa-e-efeito 

• A construção é de cima 

para baixo

• A análise é de baixo 

para cima

“Quais objetivos devemos 
atingir para satisfazer
nossos acionistas?”

A Estratégia

Perspectiva Financeira

“Que valores devemos oferecer aos 
nossos clientes para atingir nossos 

objetivos financeiros?”

Perspectiva do mercado

“Para encantar nossos clientes, 
em quais processos devemos ser 

excelentes ?”

Perspectiva Interna

“Como devemos aprender e 
inovar para atingir sempre

nossas metas?”

Perspectiva de Aprendizado

Balanced Scorecard (relação entre resultado e tendência)
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✓ A Estratégia precisa ser 

transformada num 

conjunto de objetivos 

ligados entre si através de 

relações de causa-e-

efeito compondo os  

temas estratégicos

✓ Os Planos de Ação e os 

projetos suportam as 

metas garantindo que 

estas sejam alcançadas e, 

através destas, os 

objetivos

É preciso descrever a 

estratégia através de 

um conjunto de 

objetivos

A Estratégia

OBJETIVOS

Para alcançar objetivos  é 

preciso mensurá-los através

de medidas = metas 

INDICADORES/METAS

Para garantir que as metas 

sejam atingidas é preciso ter 

PAs ligados a elas

PLANOS DE AÇÃO/PROJETOS

Metas e  PAs precisam ser 

avaliados periodicamente

para  alcançar os objetivos 

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

A ESTRATÉGIA É UM SISTEMA DE HIPÓTESES (TEMAS ESTRATÉGICOS)
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Alavancas

Tipos de 
inovação

Alavancas dos modelos de 
Negócios

Alavancas Tecnológicas

Proposição 
de valor

Cadeia de 
suprimentos

Cliente
-alvo

Produtos e serviços
Tecnologias 
de processos

Tecnologia 
capacitadoras

Incrementais Mudanças pequenas em uma ou mais das seis alavancas

Semi-radicais
Orientadas por 
modelo de negócios

Mudança significativa em 
uma ou mais das 3 alavancas

Mudança pequena em uma ou mais das 3
alavancas

Semi-radicais
Orientadas por 
tecnologia

Mudança pequena em uma ou
mais das 3 alavancas

Mudança significativa em uma ou mais 
das 3 alavancas

Radicais
Mudança significativa em 
uma ou mais das 3 alavancas

Mudança significativa em uma ou mais 
das 3 alavancas

As seis alavancas da inovação ...
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Tipos de inovação

- Matriz da inovação -

Semi-Radical

Incremental

Radical

Semi-radical

Nova

Semelhante
à Existente

Nova

T
e
c
n

o
lo

g
ia

Modelo de negócios

Fonte: As Regras da Inovação

Davila, Epstein, Shelton, 2007, p.58.

Semelhante
à Existente
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“A inovação precisa ser administrada, pois não se trata de algo que 

simplesmente ‘acontece’.”

ORGANIZAÇÃO

POLÍTICAS E 

PROCEDIMENTOS

TECNOLOGIA

•Cultura

•Estrutura

•Competências 

[CHA1]

•Etc...

•Indicadores de 

desempenho

•Modelos de avaliação e 

remuneração

•Etc...

•Softwares aplicativos

•Softwares 

especialistas

•Dispositivos

•Etc...

PROCESSO (SISTEMA) DE 

INOVAÇÃO

1 Conhecimento, Habilidade e Atitude
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“O maior dos erros de entendimento é o que diz que a inovação está presente 

em todos os setores da empresa, e que todos os funcionários, sócios e clientes 

deveriam ser partes desse processo o tempo inteiro... É preciso permitir que 

todos tenham acesso e participem do processo de inovação, sendo, porém, 

igualmente necessário deixar claro que não se espera que todos os integrantes 

da organização venham a participar deste processo igualmente o tempo todo.”

Fonte: As Regras da Inovação Davila, Epstein, Shelton, 2007, p.123

Papel da liderança 
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2. Integrar a inovação a mentalidade do negócio

1. Exercer sólida liderança sobre os rumos e as decisões de inovação

3. Alinhar a inovação com a estratégia da empresa

4. Administrar a tensão natural entre criatividade 
e captação de valor

5. Neutralizar os anticorpos organizacionais

6. Cultivar uma rede de inovação 
além dos limites da organização

7. Criar os indicadores 
de desempenho e as recompensas 

adequadas a inovação

- As sete regras -

Gestão da Inovação



31

COMO CRIAR EMPRESAS INOVADORAS?



32

Inovação Aberta – Caso

Banco Itaú S/A e FIAP
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Obrigado!
Contato: 
claudio.Carvajal@fiap.com.br
+55 11 986401000

mailto:claudio.Carvajal@fiap.com.br
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Copyright © 2019 Prof. Dr. Cláudio Carvajal

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação
total ou parcial deste documento é expressamente
proibida sem o consentimento formal, por escrito, do
Professor (autor).

Havendo dúvida ou interesse sobre temas ligados a
processos de negócios, sinta-se à vontade para contatar-
me: claudio.carvajal@fiap.com.br


