










PONTO ABORDADO CONTEÚDO / ATIVIDADE

Abertura do 
Workshop

Apresentação dos objetivos, dos participantes e dos facilitadores

Transferência de 
tecnologia

Apresentação do modelo de inovação e transferência de tecnologia  
da STEINBEIS

Liderança e  
resultados:  
novo paradigma

Apresentação de uma abordagem de destaque das lideranças e das pessoas 
para promover a inovação. Não são métodos, recursos ou tecnologia apenas 
que promovem a inovação, é preciso entender a pessoas.
 » Grandes líderes nos fazem sentir seguros
 » Grandes líderes nos inspiram
 » Liderança & inovação

INTERVALO

Contextualizando  
a inovação

 » Inovação: conceito e confusões
 » Pontos críticos para inovação: visão de projetos, as pessoas, a  
cultura, o ambiente e fragilidade da inovação

DNA da  
inovação

 » Onde ocorre a inovação?
 » Apresentação de casos

INNOVATION  
FRAMEWORK

 » Gestão da inovação: Descoberta

DESIGN: processo 
de inovação

Estudo de caso aplicado as organizações dos participantes, para customização 
de metodologia de inovação focada na fase: Descoberta 

INNOVATION  
FRAMEWORK

 » Gestão da inovação: INNOVATION FRAMEWORK
 » Ferramentas principais
 » Agile management

ALMOÇO

INNOVATION  
FRAMEWORK

 » Gestão da inovação: Design

DESIGN: processo 
de inovação

Estudo de caso aplicado as organizações dos participantes, para customização 
de metodologia de inovação focada na fase: Design

INTERVALO

INNOVATION  
FRAMEWORK

 » Gestão da inovação: Desenvolvimento

DESIGN: processo 
de inovação

Estudo de caso aplicado as organizações dos participantes, para customização 
de metodologia de inovação focada na fase: Desenvolvimento

Abertura do 
Workshop

Avaliação do evento e considerações finais



Objetivos de aprendizagem
De acordo com os objetivos de aprendizagem, 
ao final do evento, o aluno deverá ser capaz de:

 » Desenvolver uma compreensão da inovação;

 » Identificar as oportunidades futuras para 
inovação de forma sistêmica;

 » Conhecer o papel da liderança na gestão da 
inovação;

 » Identificar elementos para o desenvolvimen-
to de um ambiente organizacional favorável 
à inovação;

 » Conhecer os passos fundamentais da meto-
dologia apresentada;

 » Desenhar um método para gestão da inova-
ção aplicado à realidade da organização;

 » Conhecer experiências e casos internacio-
nais em inovação.




