DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS
INOVADORES

Objetivos do Workshop:
• Ampliar o conhecimento dos participantes sobre inovação
e como gerir um portfolio de inovação na sua empresa;
• Inspirar comportamentos que ajudem a
desenvolver uma atitude e cultura de inovação
(tomar risco, papel do intraempreendedor, etc);
• Oferecer uma oportunidade de experimentar alguns
dos elementos chave do processo de inovação aplicados
a um desafio específico e concreto da empresa.

Formato:
1 dia de
workshop

manhã
• Apresentação da metodologia de inovação
• Realização de dinâmicas lúdicas que ilustram e suportam
na prática o entendimento da metodologia

tarde
• Realização de dinâmicas de aprendizagem com base
em um desafio específico trazido pela empresa
• Dinâmicas para geração de um mapa de oportunidades
com soluções para o desafio proposto
• Priorização e detalhamento de 2-4 soluções
• Entrega de um relatório com o detalhamento das soluções
priorizadas e o mapa de oportunidades geradas

Workshop
de Inovação
DURAÇÃO
• Preparação: 2 semanas
• Workshop: 1 dia inteiro (9:00 às 18:00)

ENTREGAS
• Apresentação com conteúdo sobre inovação
• Mapa de oportunidades com soluções para
um desafio específico da empresa
• Breve detalhamento de 2-4 soluções

Cases

Workshop de Inovação
em Logística

Workshop Experiencial
de Inovação

Workshop Processo
de Inovação

Durante um dia trabalhamos com o grupo
de 25 pessoas da área de Logística da
Natura aprofundando os conhecimentos
sobre o processo de inovação e como
gerí-lo dentro da empresa. E finalizando
com a experiência prática de criação de
uma mapa de oportunidades para um
desafio específico de logística por meio da
aplicação de metodologias de inovação.

Participação de 100 funcionários de
diversos países, em um workshop
experiencial de inovação com um
treinamento de processo criativo.

Evento com a participação de 20 fabricantes
de Coca-cola de diferentes lugares do
Brasil para aprender de forma lúdica
sobre o processo de inovação e aplicalo a um desafio específico e comum
a todos os fabricantes com o objetivo
de gerar soluções para o mesmo.

Quer saber mais?
Entre em contato com a gente:
paula@criaglobal.com

www.criaglobal.com

