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Inovação é…
ideas having sex

Matt Ridley



A verdadeira viagem

de descobrimento não consiste em

procurar novas paisagens, 

e sim em ter novos olhos.

Marcel Proust

https://www.pensador.com/autor/marcel_proust/


UX Design



você aprende melhor ao
observar as pessoas que 
quebram as regras



O problema para a maioria das empresas
não é onde elas procuram ideias; 

é onde elas não os procuram. 

Os clientes, fornecedores, parceiros com quem
você não fala

são aqueles cujos problemas você não está
ouvindo. 

Esses são seus pontos cegos.







"Você é pago na proporção direta 
à dificuldade dos problemas que 
soluciona." 

Elon Musk



Pessoas 
Normais

Anos 50



Anos 70



2010’s



4. Criar valor onde não existisse

3. Conectar o desconectado

2. Co-criar com os primeiros usuários

1. Comece pelos extremos & pequenos problemas



STATUS QUO









80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%100% 90%





As pessoas pensam com mais
esforço quando suas opiniões

podem ser desafiadas por
outras pessoas











http://drive.google.com/file/d/1ZBCiamrHe_VwvAkQsYAuMfvu9XmSBvmS/view


Diversidade é ser 
convidada para festa…

INCLUSÃO é ser 
chamada para dançar

Verna Myers
VP Inclusion Strategy - Netflix
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5 MINDSET DE INOVAÇÃO









‘QUIET 
HOUR’ 
de ASDA

Para clientes 
com autismo.
Uma ideia 
tão boa que 
foi replicada 
em outras 
8 redes.
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“...nos tornar, ‘neotenous’ (neoteny, a retenção
de atributos das crianças na vida adulta). 

Redescobrir a ferramenta que as crianças usam
nos primeiros anos: a pergunta!

Joichi Ito: 'Você não aprende, a menos que 
questione'."

NEOTENY



UMA 
PERGUNTA
MAIS BELA

?

… Por que deveria 
pagar estas 
multas?



UMA 
PERGUNTA
MAIS BELA

?

… Por que deveria 
pagar estas 
multas?

Reed Hastings



UMA 
PERGUNTA
MAIS BELA

?

… Por que 
estamos apenas 
alugando os 
filmes e shows? 

Que tal se 
criássemos 
também?



UMA 
PERGUNTA
MAIS BELA

?

… Por que esperar 
uma semana pela 
foto?

Edwin Lan/POLAROID



UMA 
PERGUNTA
MAIS BELA

?

… Por que você 
deveria ficar 
sem cama se eu 
tenho um 
colchão de ar 
extra?



UMA 
PERGUNTA
MAIS BELA

?

… Por que você 
deveria ficar 
sem cama se eu 
tenho um 
colchão de ar 
extra?



UMA 
PERGUNTA
MAIS BELA

?

… Por que os 
jogadores não 
estão fazendo 
mais xixi?

Robert Cade/GATORADE
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AS 2 CARAS DA CORAGEM

SONHE GRANDE COMECE PEQUENO



“Os meus ganhos da venda da PayPal 
foram de USD 180 milhões.

Eu investi USD 100 milhões na SpaceX, 
70 milhões na Tesla e 10 milhões
na Solar City. 

Precisei pedir dinheiro emprestado para 
pagar o aluguel.”

Elon Musk`



Os sonhos de Elon Musk



Os sprints de Elon
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A criatividade 
requer coragem.

Henri Matisse



Todos somos criativos.

Cérebro, em módulo 

executivo, deixa de ser 

criativo.

É só parar.
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A inovação flui mais rápido em uma

rede do que em uma hierarquia.

A inteligência coletiva e a

inovação se baseiam na

multiplicidade e diversidade da rede.



1. Tolerância ao fracasso, mas não tolerância à incompetência

2. Disposição para experimentar, mas altamente disciplinada

3. Franqueza e segurança psicológica

4. Colaboração, mas com responsabilidade individual

5. Nivelamento, mas forte liderança

A dura realidade das culturas inovadoras 

Creative Construction: The DNA of 

Sustained Innovation (G. Pisano)



“Aquele que não aplica novos
remédios deve esperar novos
males; 
pois o tempo é o maior
inovador.”

Sir Francis Bacon



O futuro acabou.

Não dá mais para 

prever o futuro.

É preciso fazer o futuro !



OBRIGADO!

(51) 99982.2515
alfedrizzi@gmail.com


