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O caderno busca elencar práticas de gestão do 
ambiente de conhecimento, entregando um roteiro 
que serve para dinamizar a criação de conhecimento 
em ambientes de inovação.

Nos capítulos de 1 a 4 o leitor terá uma visão 
abrangente sobre como iniciar um movimento de 
articulação de ecossistemas e como se pode medir a 
evolução ao longo do tempo.

E, à guisa de ilustração sobre a estratégia de 
articulação apresentada, é apresentado no Capítulo 5 
uma descrição sobre a formação e evolução de um 
ecossistema exitoso denominado agora de 
Construimob. Trata-se de um Ecossistema de 
Inovação de Construtechs, Proptechs e Greentechs 
de Curitiba, criado pelo SEBRAE-PR através da equipe 
da vertical de fomento à Indústria da Construção da 
cidade de Curitiba.

Para finalizar, o capítulo 6 
com as considerações finais.

APRESENTAÇÃO

O OBJETIVO DESTE CADERNO É APOIAR LÍDERES 
DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO A TRAÇAREM 
ESTRATÉGIAS E REALIZAREM AÇÕES PARA 
ESTIMULAR OS AMBIENTES EM QUE ESTÃO 
INSERIDOS.
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A tarefa do articulador de ecossistema 
é sem sombra de dúvida uma das mais 
desafiantes da atualidade. Requer 
mapeamento de atores de um 
ecossistema, compreender seus 
interesses e articular suas funções a fim 
de que ocorra ganhos para toda uma 
comunidade.

Exige dedicação profunda para lidar com 
o processo de alinhamento de 
ecossistemas, pois a tarefa tem um pouco 
de ciência, técnica, mas também arte. 
Neste capítulo apresentam-se conteúdos 
sobre os atores de um ambiente de 
inovação e a interação entre eles, bem 
como são sugeridas ações para que se 
consiga estabelecer uma compreensão 
adequada do funcionamento de uma 
comunidade. A partir dessa compreensão 
se torna mais fácil decidir como propor o 
alinhamento entre os participantes e 
sugerir ações conjuntas.

Antes, entretanto, de a gente se debruçar 
sobre os atores de um ecossistema de 
inovação, o alinhamento entre eles e a 
construção de ações conjuntas, vale 
aprofundar um pouquinho sobre 
o que é inovação e o que é um 
ecossistema de empreendedores.

COMPOSIÇÃO 
DE ECOSSISTEMA

ARTICULAR PARA 
GERAR GANHOS 
PARA TODA UMA 
COMUNIDADE

1
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INOVAÇÃO

Há diversos conceitos e tipos de inovação. 
Inicialmente, com base no documento do Fórum 
Econômico Mundial “Accelerating the 
Emergence and Development of Innovation 
Ecosystems through Procurement: A Toolkit” 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF__Innovatio
n_Ecosystems_Toolkit.pdf) pode-se entendê-la 
como o processo de criar valor com base em 
novas ideias, o que pode ser traduzido em novos 
produtos, serviços, modelos de negócio, ou no 
modo como se faz as coisas. 

QUANTO 
AOS TIPOS 

DE INOVAÇÃO 
DESTACAM-SE: 

Inovação incremental: é uma nova técnica, 
tecnologia que melhora produtos e serviços 
(Christensen, 1996). 

Inovação radical: é algo que se opõe ao que já 
existe, algo completamente diferente, como 
colocado por Joseph Schumpeter no livro Business 
Cycles em 1939.

Inovação disruptiva: descreve o fenômeno de 
uma inovação tecnológica, produto, ou serviço, que 
provocam uma ruptura com os padrões, modelos 
ou tecnologias já estabelecidos no mercado 
(Bower e Christensen, 1995). 

A teoria da inovação disruptiva foi introduzida há 
mais de trinta anos por Clayton Christensen 
(falecido em janeiro de 2020), explicando que esse 
tipo de inovação gera uma mudança de 
comportamento de consumo no público, 
resultando em obsolescência na solução anterior 
pela acessibilidade, simplicidade ou conveniência. 
Ela não cria produtos ou serviços mais caros e, sim, 
soluções mais baratas e simples, que atingem um 
mercado mais amplo inicialmente negligenciado 
ou não atingido pelas tecnologias mais recentes e 
caras na sua implementação. Estas são as ditas 
inovações sustentáveis, com atualizações 
constantes para produtos e/ou serviços e que 
servem a clientes de maior poder aquisitivo.
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FIGURA 1

Tipos ou níveis 
de inovação

A seguir, apresenta-se a 
Figura 1, ilustração 
adaptada de Dávila, 
Epstein e Shelton (2007) 
com os tipos de inovação 
ou níveis de inovação de 
acordo como a forma de 
implementar tecnologia 
para atingir o mercado à 
luz dos conceitos 
colocados por 
Christensen (1996).

Disruptivo
(novos mercados,

soluções otimizadas)

Radical
(novos mercados,
novas soluções)

Incremental
(otimização/redução 

de custos)

Disruptivo
(mesmo mercado, 

novassoluções/
abordagens)

TO BEAS IN

ATUAL

NOVA

MODO DE NEGÓCIO
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O
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Fonte: adaptada de Dávila, 
Epstein e Shelton, 2007.

OS NÍVEIS DE INOVAÇÃO

As empresas buscam inovação 
por diversos motivos – seja a 
obtenção de eficiência na 
utilização dos recursos 
produtivos, seja na redução dos 
custos de processos, ganho de 
espaço ou permanência no 
mercado competitivo.

Outro conceito relevante para 
ecossistemas é o de inovação aberta 
criada por Chesbrough (2003), que traz 
a perspectiva de uma mudança na 
cultura de empreendedorismo pelo 
compartilhamento de conhecimento, 
por uma forma de inovação mais 
colaborativa e diversificada. Nela há o 
envolvimento de partes externas a uma 
empresa como clientes, fornecedores, 
instituições de pesquisa, universidades, 
órgãos públicos, startups e outras 
empresas.

Na prática o termo cobre uma ampla 
gama de modalidades de ações e 
projetos. Uma forma frequente de 
inovação aberta é criação de programas 
de pré-aceleração ou de aceleração de 
startups, envolvendo empresas, 
universidades e/ou a comunidade de 
inovação.
 
Como se pode observar, inovação 
não é um termo com uma definição 
finalística, única ou completa. O 
entendimento do termo evolui e varia 
de acordo com os diferentes autores. 
Entretanto, é certo que um produto ou 
serviço inovador deve atender três 
princípios: 

ser único no mercado; 

trazer benefício ao consumidor;

gerar valor para os envolvidos.
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ECOSSISTEMAS

Tornou-se comum no mundo todo falar em ecossistemas de 
inovação ou de startups, mas com pouca frequência se compreende 
o que o termo realmente significa. E já que este caderno trata de 
articulação de ecossistemas, é importante que de início esteja claro 
sobre o que está se falando.

Para começar, pode-se recorrer ao 
dicionário para lembrar que o termo é 
emprestado da biologia – ecossistema é 
um “conjunto formado por um meio 
ambiente e pelos seres vivos que o 
ocupam” (Dicionário Porto Editora da 
Língua Portuguesa). 

Como o campo dos negócios é dinâmico, 
em especial os de tecnologia, há algum 
tempo se passou a fazer uma analogia 
com o conceito que tem sua origem na 
biologia. O termo, então, tem sido 
empregado para compreender as 
relações dos diferentes atores que 
interagem para gerar riqueza 
em um determinado território, 
mas não se restringindo a ele. 

A ideia de ecossistema está consolidada 
inclusive em algumas áreas de estudos 
acadêmicos, como na pesquisa de 
inovação e engenharia de software, por 
exemplo, a ponto de serem propostos 
modelos de maturidade de ecossistemas 
(ver Capítulo. 3).

ECOSISTEMA:
CONJUNTO FORMADO 

POR UM MEIO 
AMBIENTE E PELOS 

SERES VIVOS QUE 
O OCUPAM

8CADERNO DE ARTICULAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO SETORIAL



ECOSSISTEMAS DE EMPREENDEDORISMO
O relatório “How City Networks Drive Civic Entrepreneurship da Innovation That 
Matters” (2015) traz o importante conceito do ecossistema de empreendedorismo, 
pelo qual entende-se que o termo significa “a comunidade de atores envolvidas no 
crescimento e apoio de atividades de startups”.

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO
O Fórum Econômico Mundial, no documento “Accelerating the Emergence and 
Development of Innovation Ecosystems through Procurement: A Toolkit” (2019), 
pontua que a inovação raramente ocorre de forma isolada, pois envolve diversos 
atores, como universidades, empresas, startups, investidores, governos, que se 
relacionam, contribuindo com diferentes tipos de recursos para desenvolver 
novas ideias.

Assim, menciona o documento, o Vale do Silício tem sido inovador com foco no 
consumidor, bem como na criação de tecnologias de telecomunicações, enquanto 
Boston tem se tornado bastante ativa na área de biotecnologia e Londres, por sua 
vez, tem firmado sua reputação não só como centro financeiro global, mas como 
ecossistema de fintechs. O relatório da Innovation That Matters – ITM (2015) aplica o 
conceito de ecossistema cívico-empresarial, que seria constituído pelas instituições 
de apoio, empreendedores e cidadãos e que pode ser compreendido a partir de 
cinco conceitos chave.

Por fim, 
segundo o ITM 
Full Report 
(2015), quando 
as quatro 
condições 
anteriores 
existem, é 
imprescindível 
que ocorra 
uma 
articulação 
forte dos 
atores, com o 
objetivo de que 
empreende-
dores e suas 
equipes 
possam 
superar os 
obstáculos 
em cada 
estágio de 
crescimento. 

O quarto 
trata-se da 
plataforma, ou 
seja, um 
ambiente 
favorável, em 
que qualidade 
de vida, 
pensamento 
criativo, 
diversidade e 
densidade, 
bem como 
ambiente 
regulatório 
favorável, 
permite à rede 
prosperar. 

O terceiro, 
funções de 
apoio, trata 
dos diversos 
atores que dão 
suporte aos 
empreendedor
es. Afinal, 
como se bem 
sabe, o apoio 
às startups é 
crucial para 
que elas 
consigam 
decolar.

O segundo 
deles é 
chamado de 
“triângulo do 
empreendedo-
rismo cívico”, 
pelo qual 
empreende-
dores, 
instituições e 
cidadãos 
interagem. 

O primeiro 
deles é o efeito 
de rede, pelo 
qual se busca 
criar uma rede 
aberta, fluída e 
dinâmica que 
permite os 
atores se 
conectarem de 
forma intensiva 
não só local 
mas também 
globalmente.

1 2 3 4 5
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No relatório The Global 
Startup Ecosystem Report, de 
2020, do Startup Genome, 
Curitiba aparece como um dos 
ecossistemas mais 
promissores do mundo. O 
Startup Genome destaca que 
a capital do estado tem 
verificado avanços em 
energia e transportes 
sustentáveis, com eventos de 
referência mundial como o 
Smart City Expo, além de ser 
sede de empresas como 
Ebanx e Contabilizei. 

CURITIBA: UM DOS 
ECOSSISTEMAS MAIS 
PROMISSORES DO 
MUNDO
The Global Startup Ecosystem 
Report, de 2020

De outro lado, o documento Caracterização do 
Ecossistema de Inovação de Curitiba e RMC, 
produzido em 2020 conjuntamente pelo 
Sebrae/PR, Agência Curitiba e Fundação Certi, 
compara o ecossistema de inovação com o 
biológico e o conceitua como “um conjunto de 
relações complexas que se formam entre os atores 
ou entidades que estão envolvidos para viabilizar o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação” 
(Sebrae/PR, Agência Curitiba, Fundação Certi, 
2020, p. 3).

O documento identifica seis áreas tecnológicas 
prioritárias no ecossistema de Curitiba e RMC – 
Tecnologia de Informação e Comunicação, Saúde, 
Químico e Materiais, Alimentos, 
Eletrometalmecânico e Biotecnologia. O censo 
realizado identificou 385 startups operando na 
região, com 59% delas em fase de operação, tração 
ou escala e 41% em fase de descoberta e validação.

Segundo o mesmo documento, são 883 cursos de 
graduação em Curitiba e RMC, 291 deles em áreas 
tecnológicas (AGCWB, SEBRAE PR e CERTI, 2020). 
Dos 127 cursos de mestrado e 78 de doutorado em 
Curitiba, 100 e 59 respectivamente são em áreas 
tecnológicas. 

Para se citar apenas alguns nichos empresariais, 
há cerca 6.423 empresas de Tecnologia de 
Informação e Comunicação na região, das quais 47 
são grandes companhias. Na área da Saúde foram 
identificadas há 10.825 empresas, das quais 72 são 
grandes corporações. No setor de Químico e 
Materiais, 1.974, 68 delas grandes empresas. A área 
de alimentos totaliza 1.713, das quais 30 delas 
grandes empresas. No setor Eletrometalmecânico, 
das 4.376, 106 são grandes empresas. Esse breve 
cenário é indicativo da magnitude do ecossistema 
de Curitiba e RMC.
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Guedes (2019) em “O que é uma startup? 
O guia definitivo” (em blog da Escola 
Conquer) junta as duas primeiras 
definições e coloca a seguinte 
contribuição para o entendimento: 
“Startup é uma organização temporária 
com objetivo de buscar e validar um 
modelo de negócios repetível e escalável 
para resolver um problema de verdade, 
através da inovação, geralmente 
tecnológica, de um produto, serviço ou 
do modelo de negócios, em condições 
de extrema incerteza”. 
(https://cutt.ly/FhnORD0). Neste seu texto, 
Guedes disseca e detalha a definição 
colocada para melhor entender seu 
significado. Vale a leitura!

STARTUPS

O conceito de startup é bastante fluído, 
com diversos autores estabelecendo 
diferentes definições. 

Uma organização 
temporária em 

busca de um 
modelo de 

negócios escalável, 
recorrente e 

lucrativo. 

Uma instituição 
humana projetada 
para criar um novo 
produto ou serviço 
sob condições de 

extrema incerteza.

Para se ter uma terceira 
visão sobre startups, 
sugere-se conhecer o 
conceito apresentado no 
relatório da Innovation 
That Matters (2015), pelo 
qual startups são novas 
companhias com alto 
potencial de crescimento 
cujo objetivo é usar 
inovação para criar 
modelo de negócio 
repetível.

Blank (2014) Ries (2011

É frequente utilizar o termo também 
para empresas que começaram 
pequenas, com características 
trazidas por autores como Blank e 
Ries, mas que estão em fase de 
crescimento. São muitas vezes 
chamadas de scale ups. Essas 
empresas geralmente estão em uma 
fase de transformação organizacional 
acelerada, passando de poucos 
funcionários a vários departamentos. 
Possuem novos desafios, mas ainda 
não se tornaram empresas maduras, 
com participação de mercado 
consolidado. A scale up é, de fato, 
uma fase do ciclo de vida das startups 
quando uma startup está em rumo a 
se tornar uma empresa madura, 
como bem aponta Crowne (2002).

Ter esses conceitos claros ajuda a 
orientar melhor os trabalhos em 
ecossistemas, em especial porque 
trazem consistência na interação com 
toda a diversidade de atores que 
compõe os ambientes de inovação. 

No próximo tópico, apresenta-se os 
atores típicos de um ecossistema.
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1.1 ATORES, INTERESSES E FUNÇÕES

É fácil de entender a relevância dessa tarefa. Afinal, 
para que um ecossistema seja dinâmico, criativo e 
próspero é preciso que haja um mínimo 
alinhamento de interesses. 

O fundamento teórico para o modelo aqui 
sugerido foi inspirado na Teoria Ator-Rede, cujos 
principais autores são Bruno Latour e Michel 
Callon. Essa teoria é útil, entre outras coisas, para 
analisar as relações entre tecnologia e sociedade e 
como inovações são construídas e aceitas em uma 
rede de relações.

É necessário também que o articulador 
compreenda, além das motivações dos demais 
atores, quais funções eles podem assumir em um 
ambiente de inovação. Identificação de atores, 
mapeamento de interesses e análise de funções 
serão tratados a seguir.

Em um ecossistema 
de inovação, a primeira 

tarefa de todo 
articulador é identificar 

os atores, os interesses e 
as funções que eles têm, 

ou que podem vir a ter, 
para o desenvolvimento 

do ambiente. Esse 
mapeamento pode ser 

feito utilizando técnicas 
de mapas mentais, 

relacionando os atores 
em uma rede de 

interesses e funções.

ATORES

Os típicos atores que estão inseridos em um ecossistema são:

Empreendedores e startups: Não há uma idade mínima ou máxima para 
empreender, tampouco no que se refere a criar uma equipe de startup e 
buscar desenvolver um modelo de negócio. Empreendedores tendem a 
dinamizar o ambiente de inovação.

Empresários e empresas estabelecidas: Podem desempenhar diversos 
papeis, investindo em startups, desenvolvendo programas de inovação 
aberta, criando seus próprios negócios nascentes, firmando parcerias com 
universidades, aceleradoras e outras empresas. Tem grande poder de 
impulsionar inovação, por meio parcerias, de pesquisa ou comerciais.

Universidades: A academia exerce diversas funções, não só na formação 
dos empreendedores, mas, também, na criação de conhecimento científico 
e tecnológico. Podem comercializar propriedade intelectual, transferir 
tecnologia para a indústria, desenvolver programas de incubação e 
aceleração.

Incubadoras: São ambientes cujo objetivo é contribuir para o 
desenvolvimento de novas empresas. Podem ser universitárias, de 
instituições de fomento ou do setor privado. Nos últimos tempos algumas 
delas têm se assemelhado às aceleradoras.

Aceleradoras: São espécie de incubadoras que geralmente oferecem 
programas de capacitação de startups de curta duração, focam no 
desenvolvimento da empresa valendo-se de orientações de mentores e 
rede de relacionamento, podem fornecer espaço de escritório, e, em alguns 
casos, oferecem investimentos em troca de percentual de ações ou cotas da 
sociedade. Tendem a alojar startups por tempo menor que incubadoras. De 
uma certa forma, aceleradoras proporcionam recursos que de outra forma 
seriam de alto custo para empresas nascentes.

Coworkings: Espaços compartilhados de trabalho utilizado por 
profissionais autônomos, startups, e, mais recentemente por grandes 
empresas que iniciaram alguma forma de abertura de suas atividades para 
se conectar mais facilmente com ecossistemas de inovação.

Instituições de fomento/apoio: Podem ser públicas, privadas, com ou sem 
fins lucrativos, cujo objetivo é prestar algum tipo de apoio a 
empreendedores, podendo criar seus próprios programas de aceleração, 
incubação ou eventos de conexão para o ecossistema. 

Instituições cívicas: organizações da sociedade, podem ser comunidades, 
ONGs, institutos, cuja missão é fomentar o empreendedorismo ou 
atividades afins. Geralmente possuem propósito e valores bem definidos e 
ações ou atividades estabelecidas.

Investidores: Em um ambiente de inovação, investidores são importantes 
para alavancar o ecossistema. Exercem geralmente funções financiadores 
de negócios de risco, mediante aporte de recursos. A depender na natureza 
dos investidores, podem oferecer mentoria e rede de relacionamento para 
empreendedores. Há diversos tipos de investidores: 
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ATORES

Os típicos atores que estão inseridos em um ecossistema são:

Empreendedores e startups: Não há uma idade mínima ou máxima para 
empreender, tampouco no que se refere a criar uma equipe de startup e 
buscar desenvolver um modelo de negócio. Empreendedores tendem a 
dinamizar o ambiente de inovação.

Empresários e empresas estabelecidas: Podem desempenhar diversos 
papeis, investindo em startups, desenvolvendo programas de inovação 
aberta, criando seus próprios negócios nascentes, firmando parcerias com 
universidades, aceleradoras e outras empresas. Tem grande poder de 
impulsionar inovação, por meio parcerias, de pesquisa ou comerciais.

Universidades: A academia exerce diversas funções, não só na formação 
dos empreendedores, mas, também, na criação de conhecimento científico 
e tecnológico. Podem comercializar propriedade intelectual, transferir 
tecnologia para a indústria, desenvolver programas de incubação e 
aceleração.

Incubadoras: São ambientes cujo objetivo é contribuir para o 
desenvolvimento de novas empresas. Podem ser universitárias, de 
instituições de fomento ou do setor privado. Nos últimos tempos algumas 
delas têm se assemelhado às aceleradoras.

Aceleradoras: São espécie de incubadoras que geralmente oferecem 
programas de capacitação de startups de curta duração, focam no 
desenvolvimento da empresa valendo-se de orientações de mentores e 
rede de relacionamento, podem fornecer espaço de escritório, e, em alguns 
casos, oferecem investimentos em troca de percentual de ações ou cotas da 
sociedade. Tendem a alojar startups por tempo menor que incubadoras. De 
uma certa forma, aceleradoras proporcionam recursos que de outra forma 
seriam de alto custo para empresas nascentes.

Coworkings: Espaços compartilhados de trabalho utilizado por 
profissionais autônomos, startups, e, mais recentemente por grandes 
empresas que iniciaram alguma forma de abertura de suas atividades para 
se conectar mais facilmente com ecossistemas de inovação.

Instituições de fomento/apoio: Podem ser públicas, privadas, com ou sem 
fins lucrativos, cujo objetivo é prestar algum tipo de apoio a 
empreendedores, podendo criar seus próprios programas de aceleração, 
incubação ou eventos de conexão para o ecossistema. 

Instituições cívicas: organizações da sociedade, podem ser comunidades, 
ONGs, institutos, cuja missão é fomentar o empreendedorismo ou 
atividades afins. Geralmente possuem propósito e valores bem definidos e 
ações ou atividades estabelecidas.

Investidores: Em um ambiente de inovação, investidores são importantes 
para alavancar o ecossistema. Exercem geralmente funções financiadores 
de negócios de risco, mediante aporte de recursos. A depender na natureza 
dos investidores, podem oferecer mentoria e rede de relacionamento para 
empreendedores. Há diversos tipos de investidores: 

Investidores anjo podem atuar sozinhos, como pessoas físicas ou 
em grupos. Geralmente são profissionais experientes que além de 
recursos trazem conhecimento técnico especializado, atuando 
como mentores e proporcionando rede de relacionamento, além, é 
claro, de adquirir geralmente participações minoritárias de 
startups.

Equity crowdfunding é uma modalidade de investimento por 
meio de plataformas de financiamento coletivo, regulados pela 
Comissão de Valores Mobiliários.
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Seed capital são investimentos feitos geralmente por fundos, 
maiores que os de investidores anjo, mas menores que os de 
venture capital.

Venture capital são aportes realizados comumente por 
companhias de participações ou mesmo indivíduos que constituam 
fundos para aplicar em startups que já estão mais estruturadas, 
com base de clientes crescente e resultados financeiros atrativos. Os 
fundos de Venture Capital podem ter interesse em integrar a gestão 
da empresa, normalmente estabelecendo parâmetros de 
desempenho, como metas de retorno sobre o investimento ou 
estratégias para vender suas participações.

Mentores e especialistas: profissionais experientes, com função de 
consultores, que orientam empreendedores no desenvolvimento de seus 
negócios. 

Prestadores de serviço: profissionais integrantes da comunidade 
empresarial que prestam serviços à comunidade empresarial, e podem 
contribuir para alavancar negócios, o que inclui advogados, contadores, 
entre outros.

Estimuladores do ecossistema: oferecem apoio para ampliar a 
conscientização sobre a importância da inovação, do empreendedorismo e 
das startups. Podem ser influenciadores, blogueiros, mídia, associações, 
grupos empresariais ou instituições já descritas acima. Geralmente 
desempenham atividades como organização de eventos, celebrações de 
sucesso de membros do ecossistema, mobilizando e ampliando o alcance 
da comunidade.
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QUADRO 1

Quadro de atores do ecossistema

Tipos de Atores Liste os atores relevantes
Empreendedores e startups

Empresários e empresas estabelecidas

Universidades

Incubadoras

Aceleradoras

Coworkings

Instituições de fomento/apoio

Instituições cívicas

Investidores

Mentores e especialistas

Prestadores de serviço

Estimuladores do ecossistema

Evidentemente, essa classificação não é exaustiva. 
Diversos outros atores podem ser integrados aos 
ecossistemas de inovação. A classificação apresentada 
tem, entretanto, o objetivo de facilitar o trabalho do 
articulador de ecossistemas, que tem um repertório de 
tipos de atores já mapeados à sua disposição, o que facilita 
a ação e permite expandir a lista quando necessário.

Agora que já se tem uma linguagem para classificar os 
atores, o articulador de ecossistema pode por mãos à obra. 
A realização de um mapeamento de atores não precisa 
ser encarada como uma atividade de alta complexidade. O 
melhor caminho é ir estabelecendo mapas mentais 
(mindmaps) que possam ser refeitos sempre que precisar 
– folhas de flipchart, lousas, e canetas coloridas servem 
adequadamente à atividade.

O articulador de ecossistema pode realizar o mapeamento 
sozinho ou com a equipe. O importante é conseguir 
elencar uma grande quantidade de atores relevantes do 
ecossistema. Importante evitar apenas colocar os tipos de 
atores. Pelo contrário, a ideia é bem delimitar quem são os 
atores que atuam em um determinado ecossistema e que 
podem ser contatados.
 
A vantagem de criar um mapa mental é que fica possível 
visualizar as relações entre os tipos de atores existentes. 
Caso não esteja familiarizado com a técnica você pode 
também, inicialmente fazer uma lista (ver Quadro 1), para 
depois fazer o mindmap.

O OBJETIVO DE 
FACILITAR O 

TRABALHO DO 
ARTICULADOR DE 

ECOSSISTEMAS, QUE 
TEM UM REPERTÓRIO 
DE TIPOS DE ATORES 
JÁ MAPEADOS À SUA 

DISPOSIÇÃO
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INTERESSES
Como já mencionado, ao se compreender o propósito, 
os objetivos e os desejos dos atores, fica mais fácil para 
o articulador de ecossistemas trabalhar em busca do 
alinhamento do ambiente de inovação. 

Entende-se por alinhamento de interesses o 
acoplamento das expectativas dos atores. Quando 
os atores estão alinhados, não há ruídos de comunicação, 
nem dificuldades na construção colaborativa do ecossistema. 
O desalinhamento ocorre quando as expectativas não 
se concretizam ou os resultados não saem como o esperado.

Para fazer o mapeamento de interesses há diversas técnicas. Elas podem ser 
documentais ou sociais, formais ou informais, algumas delas apresentadas a seguir.

Análise de documentos digitais: É a 
forma mais simples. A prospecção de 
documentação consiste em análise de 
sites, prospectos empresariais ou 
documentos de quaisquer naturezas 
que permitam avaliar os interesses de 
atores de um ecossistema.

Almoços, cafés ou happy hours: São 
boas maneiras, bastante informais, de se 
compreender na prática o que fazem, 
pensam e quais objetivos, valores ou 
propósito dos atores de um ambiente de 
inovação. Tendem a facilitar o início do 
estreitamento de laços e o início do 
estabelecimento de relações com os 
atores.

Visitas técnicas: Mais formais, são úteis 
para fortalecer laços que até aquele 
momento eram informais e iniciar de 
forma unilateral relações com atores de 
um ecossistema. 

Reuniões de alinhamento de atores: 
Geralmente são mais formais e possuem 
o objetivo de estabelecer relações com 
os diversos atores de um ambiente de 
inovação. Tendem a trazer mais 
resultado quando possuem um objetivo 
específico – como por exemplo, mas não 

se limitando a eles, a criação de um 
evento conjunto, a elaboração de uma 
publicação, a viabilização de 
hackathons, o desenvolvimento 
colaborativo de um programa de 
capacitação de startups, um dia de 
apresentação de startups (também 
conhecido como demo day).

Evidentemente que o processo de 
descoberta dos interesses não se realiza 
do dia para a noite. Leva tempo 
conhecer bem os atores e os propósitos 
que os motivam. Entretanto, é 
importante que isso ocorra de forma 
sistematizada, com o processo sendo de 
alguma forma documentado para que 
toda a organização do articulador possa 
se beneficiar de uma visão ampla sobre 
os interesses envolvidos. 

Alguns aspectos, contudo, podem ser 
por demais pessoais para serem 
incluídos em uma documentação. 
Quando isso ocorrer, o ideal é que seja 
reportado em reuniões com a equipe de 
articulação para que o conhecimento, 
ao menos, não fique restrito ao 
articulador que fez a prospecção. Você 
pode adotar também o Quadro 2, para 
facilitar a documentação da informação.

Com a lista ou mapa de atores criado, 
a segunda fase do trabalho é compreender 
os interesses desses atores.
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QUADRO 2

Quadro de atores e interesses

Tipos de Atores Liste os atores relevantes Interesses de cada ator relevante 

Empreendedores e startups

Empresários e empresas 
estabelecidas

Universidades

Incubadoras

Aceleradoras

Coworkings

Instituições de fomento/apoio

Instituições cívicas

Investidores

Mentores e especialistas

Prestadores de serviço

Estimuladores do ecossistema

Quanto mais informações são acumuladas sobre um ecossistema, mais fácil passa a 
ser o alinhamento e o trabalho conjunto, por que começa a se ter uma consciência 
mais elevada sobre como os mais diversos atores podem desempenhar as funções a 
que se propõem a partir dos interesses e da visão de ganho que terão ao 
trabalharem em colaboração, que é precisamente o próximo ponto de atenção a ser 
abordado.

FUNÇÕES
Os atores possuem funções específicas, geralmente podendo ser 
classificados como já apresentado anteriormente. Porém, muitas 
vezes, pode acontecer de eles não desempenharem suas funções 
de um modo a tornar o ecossistema mais dinâmico. Isso porque 
podem estar trabalhando de forma isolada ou apenas 
estabelecendo poucas relações, quando poderiam ter ganhos 
maiores, em benefício de toda a comunidade, se passassem a ficar 
mais integrados.

Passada a etapa do mapeamento de atores e de interesses, a tarefa 
do articulador é estabelecer, dentro do plano de articulação do 
ecossistema, como dinamizar a função dos atores em suas relações 
no ambiente de inovação. Para tanto, este é o momento de 
reavaliar as funções dos atores não só com base na classificação 
inicial de tipo de ator, mas com um viés mais prático, a partir de 
uma estratégia de possibilidade de atividades conjuntas (para 
exemplos de ações conjuntas, ver o tópico 2 deste capítulo).
 
Para facilitar o articulador a ter uma visão do todo, apresenta-se um 
quadro sinóptico (Quadro 3) em que se estabelece os passos do 
mapeamento de atores, de interesses e de dinamização de funções 
com base em uma estratégia de apoio e conhecimento. 
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Mapeado o ecossistema, por meio da compreensão de atores, interesses e funções 
que podem exercer nas ações promovidas pelo articulador, agora é o momento de 
se analisar a interação dos atores.

1.2 INTERAÇÃO DE ATORES

Encare a articulação da comunidade 
de inovação como um experimento. 
Os atores de um ecossistema interagem 
em uma rede que tem uma base 
territorial, mas não se restringem a ela, 
conectando-se com outros ambientes 
regionais ou em escala global. Neste 
momento, eles já estão interagindo 
antes mesmo de você começar a atuar. 

É por isso que o mapeamento realizado no tópico 
anterior é tão relevante. Ele permite que você 
entenda o que está acontecendo e fornece uma 
série de alternativas para iniciar as atividades de 
articulação do ecossistema, por meio da 
compreensão de interesses e funções que 
podem ser atribuídas a cada ator.

QUADRO 3

Quadro de atores, interesses e definição de funções

Tipos de Atores Liste os atores 
relevantes

Interesses de cada ator 
relevante 

Defina a função de cada 
ator relevante 

Empreendedores e startups

Empresários e empresas 
estabelecidas

Universidades

Incubadoras

Aceleradoras

Coworkings

Instituições de fomento/apoio

Instituições cívicas

Investidores

Mentores e especialistas

Prestadores de serviço

Estimuladores do ecossistema
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Neste momento é importante ter em 
mente o papel do articulador de 
ecossistema. Em partes, ele se 
assemelha ao que Jeremy Heimans e 
Henry Timms chamam de “líder de 
público”, na obra O Novo Poder (TIMMS 
e HEIMANS, 2019). O articulador de 
ecossistemas precisa aprender a liderar 
com o propósito de tornar o seu público 
– ou seja, os agentes do ecossistema – 
mais poderoso.

Heimans e Timms trazem também 
alguns insights poderosos ao afirmar 
que há uma nova forma de exercer 
poder se constituindo no mundo, 

pautada pela governança informal em 
rede, que prima pela auto-organização, 
colaboração, sabedoria coletiva, 
compartilhamento, transparência 
radical, cultura do “faça você mesmo”, 
adesão condicional de curto prazo, mas 
com abertura para participação geral. As 
questões serão trazidas de forma mais 
aprofundada no Capítulo 2, por ora é 
relevante adaptar a figura 2 trazida por 
esses dois autores para o contexto do 
articulador do ecossistema, conforme 
apresentada a seguir:

Note que o articulador do 
ecossistema tem um papel central 
neste modelo. Como a realidade é 
complexa, para cada ambiente o papel 
de articulador pode ser compartilhado 
por vários atores que irão atuar como 
articuladores. Pode ser que a realidade 
do lugar exija a interação de vários 
atores na articulação, com o papel de 
liderança sendo deslocado de acordo 
com a necessidade, conveniência ou 
oportunidade.

O papel de Super-participantes 
refere-se àqueles atores mais engajados, 
que contribuem mais e possuem um 
papel de contribuição intensiva na 
comunidade. 

FIGURA 2

Atores, 
propósito e 
ações para 
articulação e 
participação

PROPÓSITO & AÇÕES

PARTICIPANTES

ARTICULADORES
DO ECOSSISTEMA

PÚBLICO GERAL

SUPER-
PARTICIPANTES
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Os Participantes são atores que também possuem um papel de contribuição, mas 
menos intensa, embora assumam tarefas de execução de atividades. 
 
O Público em Geral é geralmente menos ativo. Na maior parte do tempo tem 
curiosidade, mas se engajam pouco na execução, assumindo um papel de recepção 
das atividades realizadas.

Propósito & Ações são as forças que dinamizam as comunidades. 

Mas, antes de analisar Propósito & Ações, o que será feito no próximo capítulo, é 
importante trazer um segundo modelo, extraído do livro Organizações Exponenciais, 
de Salim Ismail, Michael S. Malone e Yuri van Geest (2015), que trata da análise de 
comunidade e multidão. Ismail e seus colegas consideram Organizações 
Exponenciais aquelas que são 10 vezes maiores que as concorrentes e apresentam 
uma série de elementos que elas têm em comum.

Um desses elementos é comunidade e multidão. Em síntese, comunidade, pela 
visão de Ismail, Malone e Geest (2015), é formada por atores que interagem e que são 
responsabilizados pelo seu desempenho. Multidão, de outro lado, são os atores que 
não fazem parte da comunidade – eles podem estar “nas bordas da comunidade”, e 
são mais difíceis de alcançar.

Entretanto, os integrantes da multidão podem vir a fazer parte da comunidade. E os 
atores da comunidade podem, em algum momento, deixá-la.

Na prática de articulação de ecossistemas, o que se tem observado, é que tanto os 
membros da comunidade como os integrantes da multidão podem mudar de lado 
a qualquer tempo. Com atores, sejam participantes ou super-participantes, se 
afastando da comunidade e outros vindo a nela ingressar. 

No caso da perspectiva exposta por 
Ismail, Malone e Geest (2015), 
comunidade e multidão são tratadas 
com o foco no empreendedorismo e 
na relação entre startups, empresas e 
sociedade. Como a perspectiva deste 
Caderno é a de articulação de 
comunidade, adapta-se para fins 
didáticos a figura trazida por Ismail 
(Figura 3), para que se possa 
compreender as relações entre 
articuladores, comunidade e 
multidão.

FIGURA 3

Relações de articuladores, 
comunidade e multidão

COMUNIDADE
MULTIDÃO

ARTICULADORES
DO ECOSSISTEMA

Fonte: Adaptado de Ismail, 
Malone e Geest (2015).
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Note-se que, assim como integrantes de comunidade e 
multidão podem se aproximar ou se afastar da 
comunidade, o mesmo pode acontecer com articuladores 
de ecossistema em relação à comunidade. Os papéis 
podem ser alterados, com articuladores e membros da 
comunidade mudando seus interesses e adquirindo novas 
funções no ecossistema. 

Para um ecossistema se tornar dinâmico é importante 
criar meios de atrair a multidão para fazer parte da 
comunidade. A entrada de novos membros traz novos ares 
ao ambiente que pode discutir novas formas de pensar e 
criar pontos de vista mais sofisticados.

Isso porque ecossistemas de inovação são, em larga 
medida, espaços abertos de criação de conhecimento. 

O que se busca para esses espaços é integração e 
efetividade, com celeridade para o processo de 
consolidação das empresas inovadoras, permitindo que 
passem pelos estágios de desenvolvimento e se 
consolidem no menor tempo possível, como colocado em 
SEBRAE e CERTI (2019).

Para sua consolidação um ecossistema precisa funcionar 
de forma alinhada, com colaboração e compartilhamento 
de ideias de qualidade que sejam capazes de gerar 
empresas inovadoras de sucesso no mercado. Precisa 
também criar condições de que as comunidades de 
inovação desenvolvam a consciência de que um ambiente 
dinâmico e criativo permite a construção de uma nova 
realidade que torna toda a sociedade mais próspera.

No próximo capítulo, são apresentados elementos que 
proporcionam o desenvolvimento desses ambientes.

ECOSSISTEMAS 
DE INOVAÇÃO 

SÃO, EM LARGA 
MEDIDA, ESPAÇOS 

ABERTOS DE 
CRIAÇÃO DE 

CONHECIMENTO
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

O relatório da Innovation That Matters (2015) considera que 
conectividade é um ativo estratégico no estímulo de ecossistemas. 
Isso significa que ambientes de inovação coesos, pautados pela 
confiança e pelo contato constante entre os atores permite um 
maior desenvolvimento. 

DESENVOLVENDO 
AMBIENTES DE CRIAÇÃO 
DE CONHECIMENTO

2

A cooperação é crucial para a 
articulação do ambiente. 
Evidentemente que sempre vai existir 
competição em ecossistemas de 
inovação. Conflitos, afinal, são 
inevitáveis. Mas a competição pode 
ocorrer em um ambiente aberto, 
transparente, pautado por 
comportamento adequado e desprovido 
de intrigas.

O articulador de ecossistema tem de ter 
em mente, conforme adverte a 
Innovation That Matters (2015), que 
apesar da quantidade de recursos 
disponíveis a regra em um ecossistema 
é os atores colaborarem muito pouco, 
dada as dificuldades de conexão, 
diferenças de comportamento e 
incentivos comerciais. 

Por essa razão, são tarefas do articulador 
promover ações que permitam: a 
conexão e a colaboração entre os atores; 
a competição saudável entre eles; a 
abertura de novas oportunidades de 
mercado; a possibilidade de parcerias, 
em especial, entre empresas e startups; 
propiciar a abundância de investimento 
(Innovation That Matters, 2015).

O palco para a promoção dessas ações é 
o ecossistema de inovação. Nele, 
conhecimento é gerado e traduzido na 
forma de novas tecnologias, novos 
produtos e novos serviços. A 
possibilidade de gerenciar o ambiente 
de construção de conhecimento de um 
ecossistema é bastante útil para o 
articulador. Por sorte, esse é um tema 
que foi muito bem pesquisado e 
documentado nos estudos de Ikujiro 
Nonaka (1994), e depois por diversos 
pesquisadores que o acompanharam 
nas pesquisas sobre contexto 
capacitante ou, como é também 
conhecido, o “contexto de Ba”. 

Nonaka e Konno (1998) emprestaram o 
termo “Ba” da filosofia de Kitaro Nishida, 
e o definem como um espaço 
compartilhado para relações 
emergentes, que pode ser físico, virtual 
e/ou mental, separados ou combinados, 
onde é criado conhecimento.

Esse ambiente é físico – portanto, com 
base territorial –, mas, também, virtual e 
mental, o que o permite ser conectado 
com outros ecossistemas. Virtual porque 
abrange as tecnologias digitais de 

comunicação. Mental porque envolve 
propósito e valores compartilhados
.
A noção de contexto capacitante tem 
sua utilidade porque traz junto com ela 
diversos conceitos que permitem uma 
tomada de decisão sobre quais ações se 
deve tomar para estimular um 
ecossistema, bem como permite induzir 
comportamentos e fortalecer uma 
cultura compartilhada que propicie uma 
maior conexão entre os atores. 

Nos tópicos 2.1 e 2.2 são apresentadas 
algumas ideias sobre o contexto 
capacitante em sua dimensão mental, 
para, em seguida, no 2.3, serem tratadas 
ações de fomento, tema que tem um 
vínculo predominante com as 
dimensões física e virtual do 
ecossistema. Por fim, é proposta uma 
ligeira reflexão sobre métricas, que vai 
permitir o articulador a avaliar a 
evolução do trabalho.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

A cooperação é crucial para a 
articulação do ambiente. 
Evidentemente que sempre vai existir 
competição em ecossistemas de 
inovação. Conflitos, afinal, são 
inevitáveis. Mas a competição pode 
ocorrer em um ambiente aberto, 
transparente, pautado por 
comportamento adequado e desprovido 
de intrigas.

O articulador de ecossistema tem de ter 
em mente, conforme adverte a 
Innovation That Matters (2015), que 
apesar da quantidade de recursos 
disponíveis a regra em um ecossistema 
é os atores colaborarem muito pouco, 
dada as dificuldades de conexão, 
diferenças de comportamento e 
incentivos comerciais. 

Por essa razão, são tarefas do articulador 
promover ações que permitam: a 
conexão e a colaboração entre os atores; 
a competição saudável entre eles; a 
abertura de novas oportunidades de 
mercado; a possibilidade de parcerias, 
em especial, entre empresas e startups; 
propiciar a abundância de investimento 
(Innovation That Matters, 2015).

O palco para a promoção dessas ações é 
o ecossistema de inovação. Nele, 
conhecimento é gerado e traduzido na 
forma de novas tecnologias, novos 
produtos e novos serviços. A 
possibilidade de gerenciar o ambiente 
de construção de conhecimento de um 
ecossistema é bastante útil para o 
articulador. Por sorte, esse é um tema 
que foi muito bem pesquisado e 
documentado nos estudos de Ikujiro 
Nonaka (1994), e depois por diversos 
pesquisadores que o acompanharam 
nas pesquisas sobre contexto 
capacitante ou, como é também 
conhecido, o “contexto de Ba”. 

Nonaka e Konno (1998) emprestaram o 
termo “Ba” da filosofia de Kitaro Nishida, 
e o definem como um espaço 
compartilhado para relações 
emergentes, que pode ser físico, virtual 
e/ou mental, separados ou combinados, 
onde é criado conhecimento.

Esse ambiente é físico – portanto, com 
base territorial –, mas, também, virtual e 
mental, o que o permite ser conectado 
com outros ecossistemas. Virtual porque 
abrange as tecnologias digitais de 

comunicação. Mental porque envolve 
propósito e valores compartilhados
.
A noção de contexto capacitante tem 
sua utilidade porque traz junto com ela 
diversos conceitos que permitem uma 
tomada de decisão sobre quais ações se 
deve tomar para estimular um 
ecossistema, bem como permite induzir 
comportamentos e fortalecer uma 
cultura compartilhada que propicie uma 
maior conexão entre os atores. 

Nos tópicos 2.1 e 2.2 são apresentadas 
algumas ideias sobre o contexto 
capacitante em sua dimensão mental, 
para, em seguida, no 2.3, serem tratadas 
ações de fomento, tema que tem um 
vínculo predominante com as 
dimensões física e virtual do 
ecossistema. Por fim, é proposta uma 
ligeira reflexão sobre métricas, que vai 
permitir o articulador a avaliar a 
evolução do trabalho.

2.1 PROPÓSITO E VALORES

Propósito está cada vez mais na pauta de discussões. Não à toa, o 
mercado internacional vem aumentando o interesse por negócios 
ESG (environmental, social and governance), ou seja, que utilizam 
os critérios ambiental, social e de governança como predominantes 
para a tomada de decisão em investimentos. 

De um lado, negócios socialmente responsáveis, abertos para a pauta de inclusão, e 
que agem com transparência na tomada de decisão começam a atrair a atenção de 
investidores.

De outro lado, estudo da Edelman Trust Barometer publicado recentemente 
(https://www.edelman.com.br/estudos/edelman-trust-barometer-2020), que ouviu 8 
mil brasileiros, indica que nestes tempos de pandemia 97% dos habitantes do país 
esperam que marcas resolvam problemas sociais, 93% que resolvam suas questões 
pessoais e 72% esperam que empresas tomem medidas para apoiar as 
comunidades em tempos de crise. Além disso, 83%, segundo a organização, estão 
mais atentos ao que as companhias têm a comunicar. 

Propósito, de certa forma, move mercados já há algum tempo. Em Organizações 
Exponenciais, Ismail, Malone e Geest (2015) trazem o conceito de Propósito 
Transformador Massivo (PTM) à centralidade da discussão no campo do 
empreendedorismo, ao enfatizar o poder atrativo desse conceito, adotado desde a 
Google ("Organizar a informação do mundo") à TED ("Espalhar Boas Ideias"). O PTM, 
em síntese, permite atrair o público para a sua organização, incentivando a multidão 
a fazer parte da comunidade.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

A força impulsionadora do propósito foi bem captada, inclusive, pelo pesquisador 
Simon Sinek, o que está registrado na famosa palestra Como Grandes Líderes 
Inspiram Ação, proferida em um evento da TED 
(https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?languag
e=pt-br). Para Sinek, organizações que empregam o propósito como estratégia 
podem mais facilmente “cruzar o abismo” que existe entre os adotantes iniciais e a 
maioria pragmática que ainda não aderiu a determinada proposta, produto ou 
serviço.

O conceito serve até mesmo para movimentos. Não à toa, Marins (2019) produziu 
uma obra de grande relevância chamada A Era do Impacto: Movimento 
Transformador Massivo, no qual demonstra como consciência social, tecnologia e 
empreendedorismos são peças chaves na construção de uma realidade mais justa, 
próspera e igualitária.

A reflexão sobre propósito tem raízes no trabalho de Frankl (2008), que começou 
suas observações quando foi submetido às atrocidades de um campo de 
concentração nazista. Daquela experiência saiu Em Busca do Sentido, livro no qual 
traz a ideia do otimismo trágico, pelo qual até mesmo quem vive na realidade mais 
abjeta pode buscar forças sobre-humanas para resistir e sobreviver.

Propósito, portanto, serve para as questões essenciais da existência humana, para 
empreendedorismo, para movimentos. Como a articulação de ecossistemas tem um 
tanto de semelhança com movimentos gestados pela sociedade, é possível utilizar o 
poder atrativo do propósito como estratégia de desenvolvimento de um ambiente 
de inovação.

Agora que está bem justificada a importância do propósito, é preciso saber como se 
pode criá-lo. Ismail, Malone e Geest (2015, p.52, p. 139) trazem questões úteis para 
definir um propósito transformador massivo, que seguem ora reproduzidas ora 
adaptadas aos objetivos deste caderno, adicionadas de uma quinta que permite dar 
um senso de perspectiva à comunidade:

Por que fazer esse trabalho?
Por que a organização existe?
O que realmente interessa para o ecossistema?
O que o ecossistema nasceu para fazer?
Que legado a comunidade quer deixar?
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Uma dica interessante para a criação de PTM é que além de ser uma declaração de 
posicionamento ele precisa: (a) buscar a transformação da realidade de uma forma 
bastante forte (massiva); e, (b) ser inspiradora.

Ao mesmo tempo em que se estabelece um propósito para o ambiente de inovação, 
é igualmente importante apresentar ostensivamente os valores da comunidade. 
Afinal, quando se trata de ecossistemas, não basta dizer que se está conectado e 
colaborando. É preciso se comportar de acordo com o que se afirma. Seja o ator um 
empreendedor em início de carreira, um empresário, seja um empreendedor de 
startup de sucesso. 

Por isso é importante estabelecer valores que tornem a comunidade sustentável ao 
longo do tempo. É radicalmente relevante estabelecer princípios de modo que 
aqueles que foram beneficiados pelo ecossistema desenvolvam a generosidade, 
contribuindo não só em seus negócios bem-sucedidos, mas também, tenham 
abertura para contribuir com o ambiente, em retribuição ao que receberam. 

Dentro de uma visão estratégica de construção colaborativa, um caminho possível 
ao articulador e que vem demonstrando dar resultado é a construção conjunta e a 
celebração constante de renovação de compromisso entre os atores que exercem o 
papel mais ativo, como participantes e super-participantes do ecossistema.

Valores compartilhados orientam condutas e tomadas de decisão dos atores. Ao 
estabelecê-los em conjunto com a comunidade, inicia-se uma ordem que foi 
negociada e que poderá, ao longo do tempo, se tornar a cultura do ecossistema.
Para facilitar a reflexão e a busca de valores, apresenta-se uma lista de alguns deles 
que podem ser adotados:

COLABORAÇÃO
Um ecossistema aberto, com compartilhamento de ideias, torna-se mais 
dinâmico.

TRANSPARÊNCIA
A interação precisa primar pela transparência, pela clareza, sem ocultar 
informações que são importantes para o ambiente de inovação.

AUTO-ORGANIZAÇÃO
Ecossistemas, apesar de necessitarem de articuladores, são por excelência 
constituídos de atores autônomos que podem partilhar a liderança. A 
ética do “faça você mesmo” permite que muitas iniciativas aconteçam. A 
perda de um pouco do controle pode gerar ganhos em intensidade de 
ações.

ABERTURA PARA A PARTICIPAÇÃO
Quando mais fácil for a entrada de novos integrantes, mais denso o 
ecossistema vai se tornando, o que traz retornos positivos a todos.

SOLIDARIEDADE
É o valor que permite não só que os atores se ajudem, mas que os 
campeões do ecossistema não esqueçam dele após obterem sucesso. Nas 
relações pessoais isso se traduz em um comportamento correto, em que 
as pessoas não só se apoiam, mas também não traem combinados, não 
falam pelas costas umas das outras. No campo das relações institucionais, 
significa que empresas ou startups beneficiadas pelo ecossistema 
preocupam-se com a comunidade e podem, por exemplo, possibilitar 
acesso de pesquisadores de universidades, contribuir com programas de 
empreendedorismo, além de se preocuparem com questões sociais.

ÉTICA DO TRABALHO
Quem faz mais em prol da comunidade, assume posições de maior 
responsabilidade. Isso permite a valorização daqueles que se dedicam ao 
ecossistema, o que se torna algo bastante relevante em casos de 
instituição de recompensas sociais ou reputacionais, como a criação de 
cargos simbólicos na gestão do ecossistema.

ÉTICA DE EXCELÊNCIA
Significa que todos contribuem para que o ambiente seja o melhor 
possível. O mais próspero. O mais igualitário. O mais justo. O mais divertido 
de participar.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

COLABORAÇÃO
Um ecossistema aberto, com compartilhamento de ideias, torna-se mais 
dinâmico.

TRANSPARÊNCIA
A interação precisa primar pela transparência, pela clareza, sem ocultar 
informações que são importantes para o ambiente de inovação.

AUTO-ORGANIZAÇÃO
Ecossistemas, apesar de necessitarem de articuladores, são por excelência 
constituídos de atores autônomos que podem partilhar a liderança. A 
ética do “faça você mesmo” permite que muitas iniciativas aconteçam. A 
perda de um pouco do controle pode gerar ganhos em intensidade de 
ações.

ABERTURA PARA A PARTICIPAÇÃO
Quando mais fácil for a entrada de novos integrantes, mais denso o 
ecossistema vai se tornando, o que traz retornos positivos a todos.

Ao estabelecer os valores com a comunidade, é importante, em seguida, 
desenvolver uma ritualística que permita a reafirmação do compromisso com o 
que foi definido.

Há diversas maneiras de se fazer isso, mas a mais simples delas é convencionar com 
os atores que exercem papeis de participantes e os super-participantes que ao início 
de qualquer evento – podendo eles ser palestras, hackathons, programas de 
aceleração, programas de inovação aberta, conferências, lançamentos de 
publicações, happy hours – seja feito um enxuto discurso de abertura relembrando 
os valores e o propósito do ecossistema.

Uma última, mas crucial consideração a respeito do tema – os articuladores 
precisam ser os embaixadores do propósito e dos valores todo o tempo. É do 
exemplo deles, mais que das palavras proferidas em eventos, que os atores – 
participantes e super-participantes – estarão observando. O comportamento dos 
articuladores dá o tom da comunidade. Se ocorrem erros, eles são reconhecidos e 
resolvidos. As decisões precisam sempre ser tomadas com base no propósito e nos 
valores. Isso traz consistência e fortalece a direção para a qual se deseja seguir.

Propósito e valores são excelentes tecnologias sociais para formar um senso de 
pertencimento. Entretanto, só eles não dão conta de tornar os atores mais 
conectados. É importante aprender a trabalhar em colaboração. Para isso, vamos 
apresentar o que George von Krogh, Kazuo Ichijo e Ikujiro Nonaka (2000), na obra 
Enabling Knowledge Creation, convencionaram chamar de “as dimensões do 
cuidado”.

SOLIDARIEDADE
É o valor que permite não só que os atores se ajudem, mas que os 
campeões do ecossistema não esqueçam dele após obterem sucesso. Nas 
relações pessoais isso se traduz em um comportamento correto, em que 
as pessoas não só se apoiam, mas também não traem combinados, não 
falam pelas costas umas das outras. No campo das relações institucionais, 
significa que empresas ou startups beneficiadas pelo ecossistema 
preocupam-se com a comunidade e podem, por exemplo, possibilitar 
acesso de pesquisadores de universidades, contribuir com programas de 
empreendedorismo, além de se preocuparem com questões sociais.

ÉTICA DO TRABALHO
Quem faz mais em prol da comunidade, assume posições de maior 
responsabilidade. Isso permite a valorização daqueles que se dedicam ao 
ecossistema, o que se torna algo bastante relevante em casos de 
instituição de recompensas sociais ou reputacionais, como a criação de 
cargos simbólicos na gestão do ecossistema.

ÉTICA DE EXCELÊNCIA
Significa que todos contribuem para que o ambiente seja o melhor 
possível. O mais próspero. O mais igualitário. O mais justo. O mais divertido 
de participar.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

2.2 AS DIMENSÕES DO CUIDADO

Um contexto adequado 
para o desenvolvimento 

de ecossistemas necessita 
de zelo nas relações 

sociais empreendidas 
pelos atores. Há diversas 
possibilidades, por certo, 

para eleger 
comportamentos 

adequados. Apresenta-se 
aqui o ponto de vista de 

Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2000) em trabalho de 

pesquisa realizado com 
foco em grandes 

empresas. Eles 
identificaram o que 

chamaram de “as quatro 
dimensões do cuidado” 

para que ambientes 
possam incentivar a 
confiança, lealdade, 

criatividade e cooperação. 
São elas, a empatia ativa, 

o acesso à ajuda, a 
suavidade no julgamento 

e a coragem.

Empatia ativa, na visão de Krogh, Ichijo e Nonaka 
se refere à forma consciente e voluntária pela qual 
uma pessoa concentra-se para compreender o que 
os outros sentem e precisam, quais são os 
interesses, desejos que possuem, quais são suas 
habilidades, pontos fortes, dificuldades e 
problemas. Ou seja, não basta falar que está sendo 
empático ou utilizar o termo como figura de 
linguagem em um belo discurso. É empatia em 
toda a sua potencialidade. Como deve ser.

Acesso à ajuda significa que a pessoa está 
disponível para ajudar, dentro das possibilidades de 
cada um evidentemente, àqueles com quem está 
desenvolvendo uma determinada atividade, 
trabalho ou projeto. É também um esforço genuíno 
de atenção para – utilizando a empatia ativa – 
abordar e realmente contribuir com alguém que 
precisa de ajuda. Estar genuinamente disponível.

Suavidade no julgamento trata de se ter uma 
atitude compreensiva com diversos colegas do 
ecossistema. É importante lembrar que cada um 
dá o que tem dentro de si, e muitas vezes as 
pessoas cometem equívocos. Nos ambientes de 
startups e de grandes empresas inovadoras 
frequentemente se houve falar que o erro é 
celebrado. Pode-se tomar esse exemplo como 
forma lembrar que todos têm suas dificuldades e 
podem falhar na forma como agem, cabendo aos 
demais compreender e julgar com suavidade, 
sempre buscando o desenvolvimento dos parceiros 
envolvidos. Em última instância, desenvolver 
ecossistema é desenvolver pessoas.

Coragem, na visão de Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2000) refere-se a: (a) ser audacioso para realizar 
experimentações e permitir que outros às realizem; 
(b) ter a audácia de expor suas ideias e 
posicionamentos a um julgamento intenso; (c) ter a 
serenidade de dar e receber feedbacks sobre 
quaisquer assuntos em debate. A coragem, 
entretanto, precisa ser acompanhada 
especialmente da empatia e da suavidade, para 
que um falar adequado ocorra, a fim de evitar mal 
entendidos ou dificuldades por um modo de 
expressar violento. Coragem de se expressar é 
preciso, sempre com suavidade e com o objetivo 
de que o ambiente permaneça aberto para todos 
contribuírem com suas ideais.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Essas dimensões são premissas importantes de serem introduzidas especialmente 
em reuniões ou conversas informais, mas não se restringem a elas. Quando se trata 
de ambientes em que as pessoas se propõem a criar conhecimento, elas são ainda 
mais necessárias. Dinamizam o ambiente, facilitam a colaboração e construção de 
projetos comuns.
 
As dimensões do cuidado contribuem para ativar o conhecimento nas organizações 
e entre elas, especialmente em ações conjuntas, que vão ser detalhadas a seguir.

2.3 DESENVOLVENDO AÇÕES DE FOMENTO 
AO AMBIENTE DE CONHECIMENTO
Uma corrente da gestão do conhecimento costuma afirmar que é 
impossível fazer a gestão do conhecimento. Segundo essa vertente, 
é possível gerenciar informação, armazenar dados, mas o 
conhecimento é social, relacional e construído de forma 
colaborativa. 

Embora não se consiga gerir 
conhecimento, é possível, entretanto, 
estabelecer práticas de gestão do 
ambiente de conhecimento. E é 
exatamente isso que este Caderno vem 
trazendo até aqui. Um mapa que serve 
para dinamizar a criação de 
conhecimento em ambientes de 
inovação.

Por essa razão que o conceito de “Ba” e 
os diversos conceitos que compõe a 
visão de conhecimento do círculo de 
pesquisadores a partir de Nonaka se 
mostram tão importantes para práticas 
de desenvolvimento de ambientes de 
inovação (NONAKA e KONNO, 1998). É 
possível, a partir deles, estabelecer 
práticas úteis ao manejo dos 
articuladores de ecossistemas.

Inicialmente foi trazido o conceito de 
“Ba” ou contexto capacitante, 
entendido como o ambiente físico, 
virtual e mental que compõe o 
ambiente de inovação. Agora são 
trazidas algumas novas ideias que 
contribuem para articuladores 
pensarem quais serão as melhores 
ações a serem executadas, de modo a 
dinamizar ecossistemas, a partir de uma 
visão estratégica que leve em conta 
objetivos previamente definidos.

 
Criar conhecimento tem um quê de 
ciência, técnica e arte. Experimentação 
é sempre bem-vinda, porque permite o 
aprendizado. Mas é necessário que dela 
derive documentação que possa ser 
acessada posteriormente, registrando 
pontos de melhoria e sucessos. Aliás, 
mais importante que documentar o 
sucesso é importante o registro dos 
erros, porque são eles que definem as 
experiências futuras. O insucesso, afinal, 
precisa ser celebrado a fim que a 
melhoria seja contínua.

Para entender como é possível 
gerenciar ambientes inovação é 
importante entender duas dimensões 
do conhecimento – a tácita e a explícita. 

Por conhecimento tácito se 
compreende aquele cuja natureza é de 
difícil expressão em palavras e está 
ligado a paixões, emoções e visão de 
mundo da pessoa (KROGH, ICHIJO e 
NONAKA, 2000). O conhecimento 
explícito é aquele que pode ser 
expresso por meio da linguagem. Para 
compartilhar o conhecimento tácito ele 
precisa ser explicitado em palavras, 
números ou esquemas (KROGH, ICHIJO 
e NONAKA, 2000).

A compreensão dessa visão, de que conhecimento ora é tácito, ora explícito e de que 
um pode ser convertido no outro resulta em um modelo chamado de espiral do 
conhecimento no qual se estabelece quatro possibilidades de conversão de 
conhecimento. Assim, têm-se quatro formas de conversão, naquilo que Nonaka e 
Konno chamam de modelo SECI ou espiral do conhecimento (Figura 4):
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Embora não se consiga gerir 
conhecimento, é possível, entretanto, 
estabelecer práticas de gestão do 
ambiente de conhecimento. E é 
exatamente isso que este Caderno vem 
trazendo até aqui. Um mapa que serve 
para dinamizar a criação de 
conhecimento em ambientes de 
inovação.

Por essa razão que o conceito de “Ba” e 
os diversos conceitos que compõe a 
visão de conhecimento do círculo de 
pesquisadores a partir de Nonaka se 
mostram tão importantes para práticas 
de desenvolvimento de ambientes de 
inovação (NONAKA e KONNO, 1998). É 
possível, a partir deles, estabelecer 
práticas úteis ao manejo dos 
articuladores de ecossistemas.

Inicialmente foi trazido o conceito de 
“Ba” ou contexto capacitante, 
entendido como o ambiente físico, 
virtual e mental que compõe o 
ambiente de inovação. Agora são 
trazidas algumas novas ideias que 
contribuem para articuladores 
pensarem quais serão as melhores 
ações a serem executadas, de modo a 
dinamizar ecossistemas, a partir de uma 
visão estratégica que leve em conta 
objetivos previamente definidos.

 
Criar conhecimento tem um quê de 
ciência, técnica e arte. Experimentação 
é sempre bem-vinda, porque permite o 
aprendizado. Mas é necessário que dela 
derive documentação que possa ser 
acessada posteriormente, registrando 
pontos de melhoria e sucessos. Aliás, 
mais importante que documentar o 
sucesso é importante o registro dos 
erros, porque são eles que definem as 
experiências futuras. O insucesso, afinal, 
precisa ser celebrado a fim que a 
melhoria seja contínua.

Para entender como é possível 
gerenciar ambientes inovação é 
importante entender duas dimensões 
do conhecimento – a tácita e a explícita. 

Por conhecimento tácito se 
compreende aquele cuja natureza é de 
difícil expressão em palavras e está 
ligado a paixões, emoções e visão de 
mundo da pessoa (KROGH, ICHIJO e 
NONAKA, 2000). O conhecimento 
explícito é aquele que pode ser 
expresso por meio da linguagem. Para 
compartilhar o conhecimento tácito ele 
precisa ser explicitado em palavras, 
números ou esquemas (KROGH, ICHIJO 
e NONAKA, 2000).

A compreensão dessa visão, de que conhecimento ora é tácito, ora explícito e de que 
um pode ser convertido no outro resulta em um modelo chamado de espiral do 
conhecimento no qual se estabelece quatro possibilidades de conversão de 
conhecimento. Assim, têm-se quatro formas de conversão, naquilo que Nonaka e 
Konno chamam de modelo SECI ou espiral do conhecimento (Figura 4):

SOCIALIZAÇÃO
Quando o conhecimento tácito se converte em novo conhecimento tácito. 
É o mundo do compartilhamento de experiências, sentimentos, 
comportamentos e modelos mentais. Exemplo: o artesão que ensina os 
movimentos corretos de um ofício, sem uso de linguagem; o exemplo de 
comportamento de líderes. 

EXTERNALIZAÇÃO
Quando o conhecimento tácito se converte em explícito. É o mund o do 
diálogo, em que modelos mentais são convertidos em conceitos 
compartilhados. Exemplos: Aulas expositivas, palestras.

COMBINAÇÃO
Quando o conhecimento explícito se converte em explícito. É o mundo da 
experimentação, em que se sistematiza conhecimentos na organização. 
Exemplos: Teste de protótipos, afinal, eles são modelos explícitos de 
conhecimento postos à prova e a partir da mensuração de resultados, 
geram novo conhecimento estruturado.

INTERNALIZAÇÃO
Quando o conhecimento explícito se converte em tácito. É o mundo do 
treinamento. Exemplos: Capacitações, onde o conhecimento é 
internalizado pelo indivíduo, que irá utilizá-lo quando necessário.

CONHECIMENTO TÁCITO
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FIGURA 4

Processo de Criação 
do Conhecimento -  
Modelo SECI e o ba
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Esse esquema ocorre sucessivas vezes no ambiente de conhecimento. Derivado dos 
estudos acadêmicos de gestão de conhecimento, é útil porque oferece ao 
articulador um modelo mental de fácil compreensão sobre quais ações serão 
importantes de serem realizadas e que fazem sentido a partir do objetivo que queira 
atingir. 

Embora a literatura popular de empreendedorismo do Vale do Silício raramente 
mencione o trabalho dos pesquisadores japoneses, é importante dizer que esse 
conhecimento teórico é derivado da prática de empresas japonesas muito bem 
sucedidas, como a Toyota e sua metodologia lean.

O modelo da espiral do conhecimento será empregado como um esquema para se 
poder analisar as diversas possibilidades de ação que irão ser apresentadas a seguir. 
Ele permite o articulador ter clareza sobre o que se pode esperar das ações que 
efetivar no ecossistema, evitando criar expectativas equivocadas para ações que não 
são adequadas aos objetivos estabelecidos. 

A seguir apresenta-se algumas ações que podem ser consideradas táticas para a 
persecução de objetivos estratégicos. Elas podem ocorrer tanto em ambientes 
físicos, quanto virtuais, ou mistos. A pandemia acelerou o processo de digitalização 
do mundo e isso tem tido impacto significativo na conexão virtual de ambientes de 
inovação, possibilitando, inclusive, integração entre diversos ecossistemas.

ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.
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comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

2.4 MEDINDO RESULTADOS

Quando se trata de medir resultados, um equívoco comum é que 
nem tudo pode ser mensurado. Isso não é verdade. Muitas vezes 
não se tem parâmetros prévios ou os dados são qualitativos, ou, 
ainda, a questão que se está tratando é singular. Entretanto, tudo 
pode ser medido.
 
Em Como Mensurar Qualquer Coisa, Douglas W. Hubbard (2008) propõe muitas 
formas de aprender a medir resultados. Ele traz quatro úteis suposições para 
começar o trabalho de aferição:

1. SEU PROBLEMA NÃO É TÃO INCOMPARÁVEL COMO VOCÊ PENSA.

2. VOCÊ TEM MUITO MAIS DADOS DO QUE PENSA.

3. VOCÊ PRECISA DE MUITO MENOS DADOS DO QUE PENSA.

4. HÁ CERTA MENSURAÇÃO MUITO MAIS SIMPLES DO QUE VOCÊ PENSA.

É muito provável que alguém, numa posição semelhante à do articulador, já tenha 
realizado algo parecido. É possível também que ele esteja, por descuido, 
negligenciando dados de outras ações similares. Talvez, ainda, o articulador esteja 
olhando o problema da medição por uma perspectiva complexa, e a medição seja 
possível de uma forma muito mais simples. 

Então, é uma questão de estabelecer clareza sobre o que é importante medir e 
escolher um método simples sobre como isso será feito e sob quais parâmetros.
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ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.
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Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Uma forma de abordar métrica de resultados, 
simples e eficaz é trabalhar com os Objetivos e 
Resultados-Chave – os OKRs (Objectives and 
Key Results) –, conforme indicam Ismail, Malone e 
Geest (2015). Objetivos indicam onde se quer 
chegar e os resultados, como se sabe que se está 
chegando na meta. Segundo esses autores, 
objetivos são os sonhos e se traduzem um 
resultado qualitativo. Enquanto os 
resultados-chave são a métrica de que se está 
sendo bem sucedido ao longo do caminho e são 
expressos de modo quantitativo.

Os objetivos precisam estar alinhados ao 
propósito e, por essa razão, geralmente são 
ousados e tendem a ter efeito motivador. Uma 
dica importante que pode fazer a diferença no 
engajamento dos atores envolvidos: definir os 
Objetivos e Resultados-Chave de forma 
colaborativa.
 
Para isso, talvez seja o caso de, no momento do 
planejamento das ações que serão realizadas, 
fazer uma reunião para definir, além do formato 
do projeto, os OKRs. Isso gera sentimento de 
pertencimento e, como os próprios atores se 
dispuseram a estabelecer as métricas, torna mais 
fácil o engajamento ao longo de toda a rede do 
ecossistema. Afinal, sensibilizar, fomentar e 
construir conhecimento colaborativo de forma 
acelerada, a fim de tornar um ambiente dinâmico 
requer uma grande dose de propósito e uma 
vontade de realizar a transformação desejada.

Estabelecer OKRs ambiciosos é muito relevante 
para o desenvolvimento de ecossistemas, que, ao 
longo do tempo, podem ser tornar mais maduros, 
gerando prosperidade para toda a rede. Uma boa 
estratégia é alinhar métricas aos fatores que 
levam ecossistemas à maturidade. Pensando 
nisso, no próximo capítulo, apresenta-se fatores 
de sucesso de ecossistema e um modo de se 
compreender como se chega à maturidade. 

“OBJETIVOS 
SÃO OS SONHOS 
E SE TRADUZEM 
UM RESULTADO 

QUALITATIVO”

“RESULTADOS-CHAVE 
SÃO A MÉTRICA DE 

QUE SE ESTÁ SENDO 
BEM SUCEDIDO AO 

LONGO DO CAMINHO E 
SÃO EXPRESSOS DE 

MODO QUANTITATIVO”
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Ecossistemas possuem um ciclo de desenvolvimento até se 
tornarem maduros. Há alguns fatores já mapeados por estudos 
que inclusive passaram a estabelecer índices para medir o 
progresso de ambientes de inovação de cidades, como o relatório 
do Innovation ITM Full Report de 2017 
(https://www.1776.vc/wp-content/uploads/2017/10/Innovation-that-
Matters-2017-2.pdf ) o faz, em relação à inovação.

Em um relatório que examinou comunidades de startups em 25 cidades dos EUA, o 
Innovation That Matters selecionou seis fatores para classificá-las em um ranking:  

CONSTRUINDO CAMINHOS 
EVOLUCIONÁRIOS3

Capital. Existência de recursos disponíveis para startups, 
des-represamento de capital e recompensa a 
empreendedores por riscos financeiros.

Conectividade. Existência de redes econômicas e de apoio 
à comunidade de startup.

Cultura. Abertura da cidade para novos atores e novas 
ideias, existência ou não de barreiras regulatórias para a 
entrada de novos negócios, bem como qualidade de vida.

Densidade. Concentração de startups e intensidade de 
atividades existentes na cidade, a fim de atrair volume de 
talento e capital.

Especialização da Indústria. Nível de preparação de uma 
cidade para operar a transição para setores cada vez mais 
especializados, bem como a existência de lideranças da 
cidade e da sociedade que entendam a necessidade de 
diversidade industrial.

Talento. Força de trabalho especializada disponível, com 
startups conseguindo preencher funções com pessoas de 
alta qualidade.
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Ao fazer um ranking dos ambientes de cidades 
americanas, a intenção expressa no relatório pela 
Innovation That Matters é que as cidades consigam 
desenvolver conexões e colaboração para tornarem seus 
ambientes mais vibrantes e prósperos. Para tanto, a 
organização traz quatro recomendações:

O relatório do Innovation That Matter (2017) sugere que com a revolução digital 
transformando o cenário econômico, as cidades precisam estar atentas em como 
podem desenvolver ecossistemas dinâmicos e conectados capazes de gerar 
prosperidade para os próximos anos. 

É importante ressaltar, entretanto, que novos ecossistemas podem exercer sua 
capacidade criativa para desenvolver uma nova visão de como são serão 
reconhecidos. Podem aproveitar as potencialidades ou vocações regionais, mas 
podem, e é desejável, que, acima de tudo, consigam estabelecer uma narrativa que 

Compromisso. O relatório lembra que cidades não são 
iguais e já constituíram um sentido prévio daquelas 
características que as tornam únicas, seja pelo nível de 
especialização em algum setor, seja pelo talento 
universitário existente, seja pelas grandes empresas que 
nela estão localizadas. O Innovation That Matters sugere 
que abraçar os pontos fortes pode ser uma boa forma de 
fazer o ecossistema local se destacar e promover a 
emergência de startups que tenham alto impacto, o que 
pode acelerar o ambiente tecnológico e gerar 
prosperidade.

Conexão. Engajamento é estratégico. Eventos de 
sensibilização e mobilização dos atores, com o objetivo de 
fortalecer laços e construir novas conexões precisam ser 
realizados, para criar oportunidades recorrentes de 
conversas e colaboração. É o que mantém a comunidade 
unida.

Cultivo. É preciso cultivar talentos e celebrar o sucesso das 
startups locais. Desenvolver parcerias com universidades, 
organizações sem fins lucrativo, agências de fomento e 
outras instituições é uma boa estratégia para criar 
programas ou estímulos ao empreendedorismo. 

Patrocínio. Os articuladores de ecossistemas precisam 
trabalhar ativamente para colocar seus ecossistemas em 
evidência, tornando público aquilo que seus ambientes 
possuem de especial e possibilitando que os atores locais e 
de outros lugares, percebam que tem algo especial sendo 
desenvolvido e queiram estar próximos.

1

2

3

4

os tornem únicos, com uma estratégia de o que querem ser no futuro. É 
imprescindível que não uma comunidade não fique presa ao passado – a 
capacidade de sonhar grande e construir uma nova realidade tende a tornar o 
ecossistema muito mais pujante e dinâmico, quando se decide ampliar os 
horizontes com base em um propósito bem definido.

A título de complementação, sobre fatores de sucesso, vale a pena trazer também 
documento do Fórum Econômico Mundial 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF__Innovation_Ecosystems_Toolkit.pdf ) lançado 
em 2019 que traz três pontos considerados relevantes para desenvolver 
ecossistemas de inovação:  
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

O relatório do Innovation That Matter (2017) sugere que com a revolução digital 
transformando o cenário econômico, as cidades precisam estar atentas em como 
podem desenvolver ecossistemas dinâmicos e conectados capazes de gerar 
prosperidade para os próximos anos. 

É importante ressaltar, entretanto, que novos ecossistemas podem exercer sua 
capacidade criativa para desenvolver uma nova visão de como são serão 
reconhecidos. Podem aproveitar as potencialidades ou vocações regionais, mas 
podem, e é desejável, que, acima de tudo, consigam estabelecer uma narrativa que 

Sistema. Por esse termo entende-se as regras do jogo e os 
processos que os atores usam para agir, definindo o modo como 
os negócios são tratados em um ecossistema. Conforme o 
Fórum Econômico Mundial, quanto mais abertos à diversidade e 
à mudança, maior se torna a possibilidade de adaptação, 
descobrindo novas forma de trabalhar e processos existentes.

A partir desses três fatores, o Fórum Econômico Mundial sugere 
quatro estágios de maturidade, que numa tradução livre 
seriam: Semeadura, Emergente, Escalando e Amadurecendo.

1

2

3

Liderança. Refere-se ao comprometimento orientado à 
ação com base em uma visão compartilhada de onde se 
quer chegar. É necessário um compromisso dos mais 
diversos atores, que precisam estar engajados em 
trabalhar, dentro de suas áreas de interesse e funções que 
exercem, em favor da comunidade. Segundo o Fórum 
Econômico Mundial, isso pode inclusive envolver 
ambiciosas metas e uma visão compartilhada, construídas 
de forma conjunta com o objetivo de ter um propósito 
comum e uma estratégia para atingir o sonho desejado.

Cultura. Trata-se de se ter diversidade e propósito como 
características que definem um ecossistema. De acordo 
com o Fórum Econômico Mundial, é um dado de realidade 
que ecossistemas bem-sucedidos são acolhedores da 
diversidade e operam com base na inclusão, o que 
significa que a cultura do ambiente é o resultado de todas 
as culturas dos participantes envolvidos. Para estimular 
uma cultura inclusiva e de diversidade é importante, 
segundo a instituição, que comportamentos, normas e 
valores sejam definidos pelos próprios atores, primando 
pela abertura às novas ideias.

os tornem únicos, com uma estratégia de o que querem ser no futuro. É 
imprescindível que não uma comunidade não fique presa ao passado – a 
capacidade de sonhar grande e construir uma nova realidade tende a tornar o 
ecossistema muito mais pujante e dinâmico, quando se decide ampliar os 
horizontes com base em um propósito bem definido.

A título de complementação, sobre fatores de sucesso, vale a pena trazer também 
documento do Fórum Econômico Mundial 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF__Innovation_Ecosystems_Toolkit.pdf ) lançado 
em 2019 que traz três pontos considerados relevantes para desenvolver 
ecossistemas de inovação:  
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Fator
Semeando emergência Escalando  

capacidades locais
Desenvolvendo  

hub global

Semeadura Emergente Escalando Amadurecendo

Liderança Restrita – 
participantes 
estão perseguindo 
suas prioridades 
individuais

Descoordenado 
- a visão para 
o ecossistema 
de inovação é 
inconsistente entre 
os participantes 
e os esforços 
para expandir a 
comunidade local 
são desalinhados

Focado - os 
participantes 
do ecossistema 
estão ativamente 
engajados em 
atividades que 
contribuem 
para uma visão 
compartilhada

Determinado - 
os participantes 
do ecossistema 
estão focados em 
alcançar uma visão 
compartilhada 
e inspirar o 
engajamento de 
novos participantes

Cultura Limitada – a 
diversidade entre 
os participantes 
do ecossistema 
é limitada e não 
representativa da 
comunidade 

No início - a 
diversidade é 
valorizada, mas 
ainda não vivida. 
Existe um interesse 
crescente na 
experimentação e 
na busca de novas 
formas de operar

Diversidade - a 
diversidade é uma 
característica 
comum dos 
participantes 
do ecossistema 
e o sucesso é 
prontamente 
compartilhado por 
todas as pessoas

Definida - a 
diversidade é uma 
característica 
definidora do 
ecossistema de 
inovação, com 
participantes 
altamente 
representativos da 
comunidade local

Sistemas Ad hoc - os sistemas 
são para a finalidade 
específica e não são 
aplicados de forma 
consistente 

Organizado - existe 
uma vontade 
de coordenar 
e gerenciar os 
sistemas existentes 
e fornecer 
consistência na 
aplicação entre os 
atores e prazos

Interconectado 
- um alto grau 
de flexibilidade 
é oferecido aos 
sistemas para 
facilitar novas 
formas de operação 
e parceria com 
um conjunto 
diversificado de 
colaboradores

Melhorando 
continuamente - os 
sistemas evoluem 
para atender às 
necessidades de 
mudança dos 
participantes 
do ecossistema, 
redefinindo como 
as organizações 
operam e 
colaboram com 
outras

QUADRO 4

Quadro estágios de maturidade de um ecossistema de inovação

O quadro é didático para articuladores de ecossistemas porque permite avaliar o 
avanço das ações realizadas ao longo do tempo, dando uma orientação clara sobre 
quais pontos trabalhar. Com o que foi exposto até aqui, é possível se ter uma visão 
abrangente sobre como iniciar um movimento de articulação de ecossistemas e 
como é possível evoluir ao longo do tempo.

Há diversos modelos ou classificações utilizadas para analisar a maturidade de 
ecossistemas. Entretanto, para o fomento e articulação de ecossistemas o modelo 
trazido pelo Fórum Econômico Mundial é um excelente ponto de partida.

A seguir apresenta-se um passo a passo para que os articuladores possam realizar 
suas atividades com segurança. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Fórum Econômico Mundial (2019)
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ALGUMAS AÇÕES TÁTICAS PARA 
A PERSECUÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

PALESTRA, MESA REDONDA OU WEBINAR

Típica ação de externalização de conhecimento, são simples de 
executar, de baixo custo.

O que esperar: Excelentes formas de sensibilização da comunidade. 
Permitem a ativação ou o reforço de redes de relacionamento, 
especialmente quando realizadas em ambientes físicos. 

Atenção: Importante, contudo, estabelecer uma estratégia de 
comunicação intensiva junto ao público que pode estar interessado, sob o 
risco de, ainda mais nestes tempos de oferta abundante de eventos, 
ficarem esvaziadas, com público aquém do esperado.

WORKSHOP

Ação de predominante interiorização de conhecimento, especialmente 
se tiver o objetivo de treinamento. Mas pode ser também de 
externalização se o formato for mais ao estilo palestra, ou de 
combinação de conhecimento se os participantes forem estimulados a 
criar protótipos e testá-los (a espiral do conhecimento, muitas vezes, 
acontece de forma dinâmica, uma mistura dos modos de conversão de 
conhecimento).
 

O que esperar: É uma boa forma de aprofundar um assunto. Tende a criar 
laços mais fortes se os participantes trabalharem em conjunto. 

Atenção: Merece um cuidado maior na escolha do especialista e o objetivo 
que ser quer alcançar – treinamento, sensibilização, geração de ideias. Não 
só a questão de conteúdo, mas a forma de apresentação aqui é importante, 
a fim de evitar o insucesso.

DEMO DAYS

Eventos de apresentação de startups para a comunidade, investidores, 
mentores, empresas consolidadas, enfim para os mais diversos atores 
do ecossistema. Geralmente são realizados de forma avulsa, por vezes 
em eventos maiores, ou como parte de programas de capacitação de 
aceleradoras, incubadoras. São bons eventos para a conversão de 
conhecimento explícito (apresentação das startups) para novo explícito 
(feedbacks de bancas ou de membros da comunidade).

O que esperar: Excelentes eventos para envolver a comunidade de 
inovação, tendem a ser fáceis de organizar e baratos. Dinamizam a conexão 
entre os atores do ecossistema.

Atenção: No momento de feedbacks em demo days é normal não haver 
“suavidade no julgamento” e isso está correto. Afinal, é importante que os 
empreendedores recebam análises francas o mais cedo possível, porque 
isso poupará tempo precioso. Assim, quando estiverem diante de 
investidores para negociar aportes, se já tiverem passado por feedbacks 
intensos, terão aprendido mais e poderão sustentar melhor suas hipóteses 
de modelo de negócio. 

Um segundo ponto de atenção é a necessidade de ter um mapeamento de 
ecossistema bem feito, para que possa ser bem sucedido na escolha das 
startups, dos avaliadores e do nicho da comunidade que se interessará pelo 
evento. É importante que os convidados, startups, banca de avaliação e 
comunidade, entendam bem o propósito específico do demo day para que 
tirem proveito do evento.

HACKATHON E IDEATHON

Competições rápidas de inovação. O primeiro, maratona de 
desenvolvimento de tecnologia da informação, é mais estruturado exige 
protótipo minimamente funcional e validado. O segundo, maratona para 
geração de ideias, tem como produto protótipo de baixo rigor, 
geralmente a apresentação da ideia validada. São mais complexos no 
que diz respeito à conversão de conhecimento podendo envolver as 
quatro modalidades de conversão. Envolvem palestras, treinamentos 
rápidos, criação de protótipos e apresentações das soluções.

O que esperar: Podem contribuir significativamente para uma 
sensibilização mais forte do ecossistema e ativação do ecossistema, 
estimulando uma cultura de empreendedorismo.

Atenção: Contudo, é sempre bom baixar as expectativas em relação ao 
resultado. Há geralmente uma euforia sobre esses eventos, mas muito do 
que se espera pode não se concretizar. Para aproveitar ao máximo o 
potencial de hackathons ou ideathons, é crucial estabelecer de início o 
propósito desses eventos, buscar mobilizar participantes de alto 
desempenho, mentores adequados e especialistas de apoio, com uma 
diversidade de perspectivas. Além disso, é preciso estabelecer um projeto 
bem definido para que alguma forma de conhecimento útil seja ao final 
gerado.

PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO E ACELERAÇÃO

Programas de capacitação estruturados com o objetivo de desenvolver 
novos negócios, que permitem empreendedores desenvolver suas 
hipóteses de modelo de negócio. O primeiro é geralmente atende 
startups em estágio muito inicial, geralmente em fase de ideia. O 
segundo, oferece capacitação a startups já pelo menos com ideia 
validada e, eventualmente, pode aportar recursos ou abrir para rodadas 
de investidores.

O que esperar: Possibilitam que empreendedores trabalhem intensamente 
para identificar oportunidades de negócio, são geralmente bastante 
dinâmicos e interacionais, de modo que é possível encontrar as quatro 
modalidades de conversão de conhecimento. São mais complexos de se 
realizar e podem se dispendiosos não só em termos de recursos financeiros, 
mas de tempo gasto (programas podem durar de três meses a um ano, 
eventualmente mais), especialistas mobilizados e atenção da equipe que os 
desenvolve.

Atenção: Dada a complexidade e o custo que envolve esses programas é 
necessário estabelecer muito bem o propósito e os resultados que se quer 
chegar.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO ABERTA

O termo envolve uma grande gama de modalidades. Parte delas 
assemelham-se a programas de capacitação, com a diferença que 
envolvem empresas estabelecidas no ecossistema. Alguns programas 
optam por primeiramente fazer etapas online mais simples, para ir 
afunilando a prospecção de projetos, com etapas de mentoria e 
capacitação para acelerar negócios. Mais raros no Brasil são os 
programas que estabelecem parcerias para exploração conjunta de 
propriedade intelectual de grandes empresas.

O que esperar: Essa modalidade permite que além de desenvolvimento de 
novos negócios em parceria, funcionários e gerentes de corporações 
aprendam novas técnicas que comumente fazem parte da cultura de 
startups. Em ciclos continuados, podem mudar gradualmente a cultura da 
empresa estabelecida. São bastante dinâmicos e interacionais, de modo 
que é possível encontrar as quatro modalidades de conversão de 
conhecimento.

Atenção: A complexidade e o custo que envolve esses programas é maior 
que o de programas de pré-aceleração e aceleração, por envolver grandes 
empresas. Por essa razão, é necessário estabelecer não só o propósito e os 
resultados que se quer chegar, mas também uma análise aprofundada do 
ambiente organizacional da empresa estabelecida.

CONFERÊNCIAS, FEIRAS E CONGRESSOS

Eventos mais complexos, algumas vezes que ocorrem por vários dias e 
que podem unir diversas das modalidades discutidas acima. 

O que esperar: São versáteis, pois permitem uma grande combinação de 
possibilidades de dinamização e construção de conhecimento para o 
ecossistema. Permitem também a realização de sessões de alinhamento de 
ecossistema em muitos formatos. Custos em termos de planejamento, 
recursos financeiros alocados, horas trabalhadas tendem a ser altos. 

Atenção: Quanto mais complexo o evento, mais importante é entender 
quais são os objetivos e resultados que se pretende atingir. É aconselhável 
realizar o planejamento detalhado, justificando tecnicamente as escolhas 
feitas. Isso permite uma consciência maior se as ações a serem realizadas 
vão conseguir atingir os objetivos apresentados.

Essas ações podem ser virtuais, o ecossistema está se tornando fortemente 
on line nos últimos tempos. Não prescinde o ambiente físico, quando o 
mundo estiver mais seguro, é claro. O contato pessoal continua importante. 
Mas buscar formas criativas de atuar no digital se tornam cada vez mais 
relevantes. 

O importante é não perder de vista os objetivos e os resultados, tema que 
agora passa-se a explorar.

Para que articulador de ecossistemas possa ter uma visão global 
do processo de criação e fomento de comunidades inovadoras, 
segue um passo a passo. Lembre-se que é melhor algo feito que 
uma ideia perfeita nunca concretizada.

PASSO A PASSO4

A graça da articulação de ecossistemas é que o caminho ensina quem está 
promovendo o alinhamento da comunidade. Esse é um processo rico em 
aprendizagem, que requer paciência e determinação. 

Espera-se que o procedimento trazido aqui possibilite aos articuladores clareza 
sobre como podem agir de forma estratégica. Evidentemente que o roteiro aqui 
trazido é uma sugestão de abordagem. A jornada do articulador de ecossistemas é 
muito rica e a experiência, certamente, irá proporcionar novas ideias de abordagens 
criativas.

Passos sugeridos:

IDENTIFIQUE OS ATORES

Descubra quem são os atores do ecossistema de inovação em que 
está atuando. Lembre-se de categorizá-los, conforme estabelecido 
na Seção 1.1.

IDENTIFIQUE OS INTERESSES DOS ATORES

Uma vez identificados os atores, agora é importante descobrir 
quais são os interesses deles. Lembre-se que isso precisa ser feito 
de forma mais aprofundada.
 
Não basta estabelecer o interesse genérico. Exemplo: Se há um 
investidor anjo, não descreva apenas o interesse como “investir em 
startups”. Investidores possuem motivações diferentes, muitas 
vezes são pessoas curiosas, querem também mentorar.

Quanto mais aprofundado for o conhecimento do articulador, 
melhor conseguirá alinhar os interesses dos atores do ecossistema.

1

2
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QUADRO 5

Quadro de atores, interesses e definição de funções 
(Quadro 3 aqui reproduzido)

Tipos de Atores Atores relevantes Interesses de cada 
ator relevante 

Defina a função de 
cada ator relevante Amadurecendo

Empreendedores  
e startups

Empresários 
e empresas 
estabelecidas

Universidades

Incubadoras

Aceleradoras

Coworkings

Instituições de 
fomento/apoio

Instituições  
cívicas

Investidores

Mentores e 
especialistas

Prestadores  
de serviço

Estimuladores  
do ecossistema

IDENTIFIQUE A FUNÇÃO DOS ATORES

Como foi apresentado na Seção 1.1, atores podem ser classificados em uma 
série de papeis – podem ser investidores, empreendedores, mentores, etc. 
Entretanto, para que eles possam colaborar ativamente, é importante que o 
articulador consiga analisar quais são as possibilidades de realização de 
atividades conjuntas, conforme exemplos trazidos na Seção 2.3.

3
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ESTABELEÇA PROPÓSITO E VALORES

Uma vez mapeados os atores, seus interesses, e funções que podem ter nas 
ações a serem realizadas, chegou a hora de criar o propósito e os valores 
que regem do ecossistema. Lembre-se, quando feito de forma colaborativa, 
é muito melhor, porque tende a gerar compromisso entre todos e fortalece 
o senso de pertencimento.

DESENVOLVA AÇÕES DE FOMENTO DO ECOSSISTEMA

Com propósito, valores e mapeamento realizado, agora chegou a hora de 
trabalhar em conjunto. É no trabalho colaborativo que as alianças mais 
fortes nascem. 
Na Seção 2.3 foram listadas algumas ações:

a) Palestra, mesa redonda ou webinar; 

b) Workshop; 

c) Demo days; 

d) Hackathon e Ideathon; 

e) Programa de Pré-aceleração e Aceleração; 

f) Programa de Inovação Aberta;

g) Conferências, feiras e congressos. 

A partir dessas e outras ações, é possível alinhar que funções os atores terão 
em cada uma delas, conforme seus interesses e características.

PROMOVA UM AMBIENTE DINÂMICO E SAUDÁVEL

Quando se começa a desenvolver ações conjuntas, é preciso primar para 
que o ambiente seja adequado para dinamizar o ecossistema. Um 
ambiente que incentive confiança, lealdade, criatividade e cooperação 
geralmente são potencializados quando existentes as quatro dimensões do 
cuidado:

a) empatia ativa;

b) acesso a ajuda;

c) suavidade no julgamento;

d) coragem.

O articulador do ecossistema é, em última análise, o guardião do ambiente 
do ecossistema.

4

5

6

AVALIE OS RESULTADOS

Todas as ações devem ser medidas. É importante estabelecer metas, mas é 
importante também identificar obstáculos e falhar para melhorar. Reuniões 
de avaliação conjunta unem os atores do ecossistema. Registar o 
aprendizado permite disseminar o conhecimento e melhorar nas ações 
posteriores.

PROMOVA A EVOLUÇÃO DO ECOSSISTEMA 
COM NOVAS AÇÕES

Por fim, é importante ter consciência se as ações realizadas estão 
orientadas a desenvolver a maturidade do ecossistema. A seção 3, diversos 
elementos relevantes a serem levados em conta para a evolução de um 
ecossistema: 

a) Capital;

b) Conectividade;

c) Cultura;

d) Densidade;

e) Especialização da Indústria;

f) Talento.

PROMOVA A EVOLUÇÃO DO ECOSSISTEMA COM NOVAS AÇÕES

Por fim, é importante ter consciência se as ações realizadas estão 
orientadas a desenvolver a maturidade do ecossistema. A seção 3, diversos 
elementos relevantes a serem levados em conta para a evolução de um 
ecossistema: 

a) Capital;

b) Conectividade;

c) Cultura;

d) Densidade;

e) Especialização da Indústria;

f) Talento.
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ESTABELEÇA PROPÓSITO E VALORES

Uma vez mapeados os atores, seus interesses, e funções que podem ter nas 
ações a serem realizadas, chegou a hora de criar o propósito e os valores 
que regem do ecossistema. Lembre-se, quando feito de forma colaborativa, 
é muito melhor, porque tende a gerar compromisso entre todos e fortalece 
o senso de pertencimento.

DESENVOLVA AÇÕES DE FOMENTO DO ECOSSISTEMA

Com propósito, valores e mapeamento realizado, agora chegou a hora de 
trabalhar em conjunto. É no trabalho colaborativo que as alianças mais 
fortes nascem. 
Na Seção 2.3 foram listadas algumas ações:

a) Palestra, mesa redonda ou webinar; 

b) Workshop; 

c) Demo days; 

d) Hackathon e Ideathon; 

e) Programa de Pré-aceleração e Aceleração; 

f) Programa de Inovação Aberta;

g) Conferências, feiras e congressos. 

A partir dessas e outras ações, é possível alinhar que funções os atores terão 
em cada uma delas, conforme seus interesses e características.

PROMOVA UM AMBIENTE DINÂMICO E SAUDÁVEL

Quando se começa a desenvolver ações conjuntas, é preciso primar para 
que o ambiente seja adequado para dinamizar o ecossistema. Um 
ambiente que incentive confiança, lealdade, criatividade e cooperação 
geralmente são potencializados quando existentes as quatro dimensões do 
cuidado:

a) empatia ativa;

b) acesso a ajuda;

c) suavidade no julgamento;

d) coragem.

O articulador do ecossistema é, em última análise, o guardião do ambiente 
do ecossistema.

AVALIE OS RESULTADOS

Todas as ações devem ser medidas. É importante estabelecer metas, mas é 
importante também identificar obstáculos e falhar para melhorar. Reuniões 
de avaliação conjunta unem os atores do ecossistema. Registar o 
aprendizado permite disseminar o conhecimento e melhorar nas ações 
posteriores.

PROMOVA A EVOLUÇÃO DO ECOSSISTEMA 
COM NOVAS AÇÕES

Por fim, é importante ter consciência se as ações realizadas estão 
orientadas a desenvolver a maturidade do ecossistema. A seção 3, diversos 
elementos relevantes a serem levados em conta para a evolução de um 
ecossistema: 

a) Capital;

b) Conectividade;

c) Cultura;

d) Densidade;

e) Especialização da Indústria;

f) Talento.

PROMOVA A EVOLUÇÃO DO ECOSSISTEMA COM NOVAS AÇÕES

Por fim, é importante ter consciência se as ações realizadas estão 
orientadas a desenvolver a maturidade do ecossistema. A seção 3, diversos 
elementos relevantes a serem levados em conta para a evolução de um 
ecossistema: 

a) Capital;

b) Conectividade;

c) Cultura;

d) Densidade;

e) Especialização da Indústria;

f) Talento.

7
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Pode ser relevante também dar uma olhada nos quatro estágios de maturidade 
abordados pelo Fórum Econômico Mundial, que analisa ecossistemas a partir dos 
fatores liderança, cultura e sistemas:

QUADRO 6

Fatores de análise para os estágios de maturidade 
de um ecossistema de inovação (Quadro 4 aqui reproduzido)

Fonte: Traduzido e adaptado de Fórum Econômico Mundial (2019)

Esses elementos são pontos de atenção para que o articulador norteie seu trabalho 
rumo a um futuro dinâmico, próspero, inclusivo e criativo de sua comunidade de 
inovação. Veja os passos na Figura 5.

Fator
Semeando emergência Escalando  

capacidades locais
Desenvolvendo  

hub global

Semeadura Emergente Escalando Amadurecendo

Liderança Restrita – 
participantes 
estão perseguindo 
suas prioridades 
individuais

Descoordenado 
- a visão para 
o ecossistema 
de inovação é 
inconsistente entre 
os participantes 
e os esforços 
para expandir a 
comunidade local 
são desalinhados

Focado - os 
participantes 
do ecossistema 
estão ativamente 
engajados em 
atividades que 
contribuem 
para uma visão 
compartilhada

Determinado - 
os participantes 
do ecossistema 
estão focados em 
alcançar uma visão 
compartilhada 
e inspirar o 
engajamento de 
novos participantes

Cultura Limitada – a 
diversidade entre 
os participantes 
do ecossistema 
é limitada e não 
representativa da 
comunidade 

No início - a 
diversidade é 
valorizada, mas 
ainda não vivida. 
Existe um interesse 
crescente na 
experimentação e 
na busca de novas 
formas de operar

Diversidade - a 
diversidade é uma 
característica 
comum dos 
participantes 
do ecossistema 
e o sucesso é 
prontamente 
compartilhado por 
todas as pessoas

Definida - a 
diversidade é uma 
característica 
definidora do 
ecossistema de 
inovação, com 
participantes 
altamente 
representativos da 
comunidade local

Sistemas Ad hoc - os sistemas 
são para a finalidade 
específica e não são 
aplicados de forma 
consistente 

Organizado - existe 
uma vontade 
de coordenar 
e gerenciar os 
sistemas existentes 
e fornecer 
consistência na 
aplicação entre os 
atores e prazos

Interconectado 
- um alto grau 
de flexibilidade 
é oferecido aos 
sistemas para 
facilitar novas 
formas de operação 
e parceria com 
um conjunto 
diversificado de 
colaboradores

Melhorando 
continuamente - os 
sistemas evoluem 
para atender às 
necessidades de 
mudança dos 
participantes 
do ecossistema, 
redefinindo como 
as organizações 
operam e 
colaboram com 
outras
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FIGURA 5

Passo a passo do articulador de ecossistemas

Opcional: 
avaliar a 

maturidade 
pela liderança, 

cultura e 
sistemas

Promova a 
evolução do 
ecossistema 
com novas 

ações

Avalie 
resultados

Estabeleça 
propósito e 

valores

Desenvolva 
ações de 

fomento do 
ecossistema

Promova 
um ambiente 

dinâmico

Identifique 
a função 

dos atores

Identifique 
os interesses 

dos atores

Identifique 
os atores
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Neste capítulo apresenta-se um ‘case’ de implantação de um 
ecossistema de inovação. Trata-se do projeto de fomento ao 
Ecossistema de Inovação de Construtechs, Proptechs e Greentechs 
de Curitiba, hoje denominado Construimob. É um ecossistema de 
inovação setorial criado pelo SEBRAE-PR, por meio da equipe da 
vertical de fomento à indústria da Construção da cidade de Curitiba 
com envolvimento de muitas pessoas da comunidade ligadas às 
áreas de negócios imobiliários, arquitetura, engenharia e construção 
(AEC).

O CASE DE ECOSSISTEMA 
DE INOVAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO DE CURITIBA - 
O CONSTRUIMOB

5

O fomento ao desenvolvimento da cadeia produtiva da construção civil pelo 
SEBRAE-PR acontece desde o ano de 2002 com apoio de lideranças locais em todo o 
estado do Paraná, através de programas setoriais da indústria, comércio e serviços.

Em 2018 a equipe responsável pelo fomento a esta indústria sentiu a necessidade de 
buscar uma outra forma de apoio, algo mais de acordo com o novo contexto social 
(mobilidade, customização, flexível) e mais sustentável. O objetivo da equipe era ser 
mais eficiente e eficaz quanto ao fomento da indústria.

Como resultado das 
discussões para esse novo 
modelo de fomento, foi 
definida o ecossistema de 
inovação. Apesar deste 
modelo já ser difundido ao 
redor do mundo e com 
resultados positivos e 
sólidos, ainda se tratava de 
algo relativamente novo 
para o Brasil, sobretudo 
quando aplicado a um 
setor específico do 
mercado.

CONSTRUIMOB
MAIS EFICIENTE E EFICAZ 

QUANTO AO FOMENTO 
DA INDÚSTRIA.

46CADERNO DE ARTICULAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO SETORIAL



5.1 A ESTRUTURAÇÃO 
(FORMAÇÃO DO PROJETO COMO UMA STARTUP)

Foram realizadas três 
reuniões estratégicas 

entre a equipe de SEBRAE 
juntamente com dois 
atores da cidade que 

estavam comprometidos 
na criação do ecossistema 
local, e assim formou-se a 

Equipe do Ecossistema. 
Nestas reuniões foram 

alinhados o contexto 
estratégico da criação do 

ecossistema, 
benchmarking da criação 

de ecossistemas e os 
primeiros passos 

a serem dados.

Uma das referências encontradas foi em 
Curitiba, o projeto Vale do Pinhão, iniciado 
pela Prefeitura de Curitiba em 2017 com o 
objetivo de fomentar o ecossistema de 
inovação da cidade. Outra foi o trabalho 
desenvolvido em Fortaleza, o projeto 
denominado Inovacon. Neste trabalho 
realizado nos anos 2000, vários atores de 
construção civil da cidade se reuniram para 
fomentar o desenvolvimento tecnológico na 
construção civil da região. O caso é 
emblemático e colocou a cidade como 
referência mundial em Lean Construction.

Para os primeiros passos, definiu-se que a 
execução do projeto seria realizada tal como se 
fosse uma startup, usando o processo definido 
por Eric Ries em seu livro “A Startup Enxuta”. 
Este processo prevê ciclos de evolução do valor 
entregue, operacionalmente criando um 
primeiro entregável, medindo a percepção de 
valor pelos clientes e então formando 
conhecimento sobre o valor entregue. O 
conhecimento adquirido fomenta a evolução 
do primeiro entregável, o qual é atualizado e 
colocado na mão dos clientes novamente, 
formando o segundo ciclo de validação. Estes 
ciclos são realizados até o momento em que o 
valor entregue atende o seu objetivo.

O processo permite que os projetos sejam 
iniciados com menos definições em relação 
aos métodos tradicionais, o que economiza 
recursos e facilita o início da execução. Com 
ele, por exemplo, pode-se iniciar os projetos 
sem necessariamente se ter um planejamento 
completo das ações, mas apenas dos primeiros 
passos.
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5.2 EXECUÇÃO

A execução do projeto do ecossistema pode ser sumarizada 
com etapas de criação, estabilização e crescimento orgânico.

5.2.1 CRIAÇÃO 
Em menos de um mês da primeira reunião estratégica, inicia-se a execução do 
projeto. Este primeiro entregável seria a realização de dois encontros com os 
primeiros interessados em discutir inovação com o objetivo de identificar os 
interesses em comum e fomentar a colaboração.

A Equipe do Ecossistema definiu a data do primeiro encontro e convidou todos 
aqueles atores da construção com os quais tinham contato, com o argumento 
simplificado de se discutir inovação na construção e no mercado imobiliário da 
cidade (Figura 6). Criou-se uma arte para o primeiro encontro e os convites foram 
realizados de forma informal, essencialmente via Whatsapp.
 

FIGURA 6

Convite para os dois primeiros eventos

Fonte: Construimob.

Para fomentar a discussão sobre os primeiros interesses, foi realizado durante o 
primeiro encontro o Mapeamento da Cadeia de Valor, utilizando uma ferramenta 
online, onde os presentes puderam votar online, via seus próprios smartphones, e os 
resultados foram analisados durante a própria reunião. Com base nestes resultados 
a Equipe do Ecossistema fomentou as discussões sobre possíveis interesses em 
comum. Muitos interesses, possibilidades, discussões e oportunidades surgiram 
durante o encontro o que trouxe um primeiro engajamento mínimo suficiente para 
se definir a data do segundo encontro, com a ideia de se continuar as conversas.

Para o segundo encontro, a Equipe do Ecossistema definiu como meta fomentar 
que os participantes definissem uma primeira ação em conjunto, respondendo à 
pergunta: O que podemos fazer como próximo passo para avançarmos na busca 
por todas estas oportunidades? Os participantes definiram que o primeiro passo 
seria realizar o mapeamento dos atores de inovação da cidade para se trazer mais 
pessoas para o debate. Então este foi o primeiro interesse em comum criado e 
identificado pelo próprio ecossistema.

Durante o segundo encontro criou-se o grupo do Ecossistema de Inovação de 
Construtechs, Proptechs e Greentechs de Curitiba no Whatsapp.

Desta forma entendeu-se que se havia encerrado o primeiro ciclo de validação na 
criação do ecossistema, sintetizando o aprendizado sobre o interesse dos 
participantes, e que os próximos encontros deveriam ser focados em realizar o 
desejo do grupo, o mapeamento dos atores.

5.2.2 ESTABILIZAÇÃO 

Uma vez criado o grupo, o objetivo agora era continuar identificando interesses em 
comum e fomentar a realização das definições do grupo. Desta forma seria possível 
manter os participantes engajados e destes surgiriam os ganhos da formação do 
ecossistema.

No terceiro e quarto encontro foi realizado o mapeamento do ecossistema de 
inovação, e novos atores foram convidados, agora diretamente pelos próprios 
participantes (Figura 7).

FIGURA 7

Convites para o terceiro e quarto encontros
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FIGURA 7
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Fonte: Construimob.
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Foram mais quatro encontros até a realização do evento “Construa, Conhecimento 
e Negócios”, que aconteceu dia 26 de novembro de 2019, na SEDE DO SEBRAE 
Paraná (Figura 9).

FIGURA 9

Arte do evento desenvolvida pelo próprio 
ecossistema para o evento

A equipe de coordenação focava 
na realização do mapeamento do 
ecossistema, enquanto se 
preocupava em fomentar que o 
grupo definisse novas demandas. 
Assim, como demanda seguinte, 
o grupo definiu que se precisava 
realizar um evento de inovação, 
com os objetivos de: atrair mais 
participantes, evidenciar as 
inovações já disponíveis na 
cidade e auxiliar na cultura de 
inovação.

A partir do quinto encontro 
(Figura 8), o objetivo era a 
organização do evento, agora 
denominado Construa.

Fonte: Construimob.

Fonte: 
Construimob.

FIGURA 8

Convite para o quinto encontro
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Fonte: Construimob.

Ao término do evento, o público foi contextualizado sobre o movimento do ecoss-
istema de inovação, e que o evento havia sido idealizado e realizado pelo próprio 
ecossistema, com apoio institucional e financeiro do SEBRAE Paraná, e que se 
precisava votar e eleger um responsável pelo ecossistema. 

Todos os presentes tiveram a oportunidade de se candidatar a ser Presidente do 
Ecossistema, bem como todos puderam votar. Foram ao todo quatro candidatos, e 
um deles foi eleito para gerir o ecossistema em 2020.

Desde os dois primeiros encontros para a criação do ecossistema, dos outros sete 
encontros numa fase de estabilização e para a realização do evento de inovação do 
setor, o Construimob possuía um gestor responsável que era do próprio ecossistema. 
Assim, considerou-se que o ecossistema já tinha estabilidade e força suficiente para 
continuar evoluindo sem a necessidade da Equipe do Ecossistema precisar fomen-
tar sistematicamente.

5.2.3 CRESCIMENTO ORGÂNICO 
No início do ano de 2020, o ecossistema decidiu realizar um manifesto do ecossiste-
ma, com o objetivo de criar uma identidade para o próprio grupo Figura 10). 

FIGURA 10

Manifesto criado pelo ecossistema, 
Janeiro de 2020
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Ainda no início de 2020 foi criada pelo 
próprio ecossistema um novo modelo 
de governança, onde seria substituído o 
modelo de um presidente responsável, e 
seriam criados comitês específicos. 
Estes comitês teriam integrantes eleitos 
pelo próprio ecossistema e em conjunto 
seriam os responsáveis pelas decisões 
do grupo.

Ao longo de 2020 foram realizados 
encontros virtuais semanais, foram 
ampliados os canais de comunicação 
das ações, como LinkedIn e Youtube, 
dentre outras iniciativas.

Entende-se como principal resultado 
obtido é o ambiente existente de 
inovação criado. Construtoras, 
Incorporadoras, Imobiliárias, Startups, 
Instituições e demais atores possuem 
um ambiente confortável para a 
discussão, aquisição e desenvolvimento 
de inovações. Quaisquer iniciativas de 
inovação por parte dos participantes se 
iniciam com uma consulta ao 
ecossistema. 

É um ambiente saudável, onde qualquer 
participante pode realizar iniciativas de 
inovação de qualquer espécie, eventos, 
rodadas de negócio, procurar sócios, 
parceiros, fornecedores, buscar 
informações, encontrar contatos, 
discutir um assunto específico. 

Os participantes deste setor na cidade 
hoje conseguem atuar com inovação, 
com muita rapidez e menos incertezas 
por terem reunido em nome da 
inovação vários atores interessados na 
cidade.

5.4 RESULTADOS OBTIDOS
Ações de fomento via ecossistema de inovação trazem resultados 
sistemáticos a médio e longo prazo e de forma sustentável. Após 
dois anos do início das reuniões estratégicas o grupo se movimenta 
sozinho, sem mais um apoio direto e sistemático do SEBRAE Paraná, 
e a rede de relacionamento criada hoje conta com 280 profissionais, 
representando entidades, instituições, empresas, startups, 
profissionais autônomos, universidades, dentre outros.
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FIGURA 11

Mandala Setorial do Ecossistema

Fonte: ????????

IMAGEM EM BAIXA RESOLUÇÃO
(SUBSTITUIR)
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LEGENDA

IMAGEM EM BAIXA RESOLUÇÃO
(SUBSTITUIR)
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5.5 TRAJETÓRIA DO CONSTRUIMOB E A 
ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA DE 
ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO
No sentido de ilustrar a articulação entre conceitos e técnicas da 
primeira parte e a aplicação em contexto real e prático como o que 
está descrito na segunda parte, nesta seção se colocam as 
características e particularidades da trajetória de concepção e 
desenvolvimento do Construimob como um ecossistema de 
inovação tomando como base o passo a passo da seção 4 da 
primeira parte.

Assim, os articuladores do Construimob descreveram o processo de criação, 
crescimento e sustentação do ecossistema realizaram:

PASSO 1, 2 E 3
Identificação de atores, interesses e funções de cada ator – uma 
das primeiras ações foi um mapeamento da cadeia de valor do 
segmento de negócios imobiliários e construção, realizada de 
forma colaborativa e em reuniões do grupo.

PASSO 4
Descoberta ou estabelecimento de propósito e valores – com o 
mapeamento da cadeia de valor foi possível identificar interesses e 
oportunidades que aumentaram o engajamento dos participantes 
para continuidade de conversas e reuniões de construção coletiva 
de uma agenda comum.

PASSO 5
Desenvolvendo ações de fomento ao ecossistema – com 
propósitos comuns e valores elencados no mapeamento, 
prosseguiu o trabalho colaborativo buscando um levantamento de 
atores de inovação na cidade de Curitiba para ampliar o número de 
participantes. Esse foi o primeiro interesse comum levantado no 
próprio grupo/ecossistema em formação e durante a primeira fase 
de criação do ecossistema. Dando prosseguimento ao trabalho 
colaborativo, foram mapeados novos atores e pelos próprios 
participantes foram convidados a participar do novo ecossistema 
de inovação. Nas discussões sobre como fomentar o 
prosseguimento da consolidação do ecossistema, uma ação 
desenhada foi a realização de um evento sobre inovação no setor 
(evento Construa, Conhecimento e Negócios) no sentido de auxiliar 
a cidade no incremento da cultura a inovação. 

PASSO 6
Promovendo um ambiente dinâmico e saudável – durante as 
várias reuniões semanais (pelo menos cinco de desenvolvimento 
colaborativo do evento Construa), se construiu um ambiente que 
primou pela empatia coletiva, cooperação, abertura para 
participação, suavidade de julgamento e corajosa ousadia (no 
sentido do desenho e realização do evento Construa, por exemplo). 
Esses elementos são chave de sucesso para dinamizar o ambiente, 
facilitar a colaboração e construir projetos com propósito comum. 

PASSO 7
Avaliando resultados – com cerca de dois anos de existência, o 
Construimob demonstra maturidade e propósito focado. O grupo 
se movimenta de forma sustentável e é auto-organizado. Além 
disso, a rede de relacionamento criada conta com mais de 280 
profissionais. O ambiente criado é favorável à abertura de 
discussão, aquisição e desenvolvimento de inovações. Todas as 
iniciativas e ações emanam dos próprios participantes. 
 

PASSO 8
Evolução do ecossistema – novas ações – em início de 2020 o 
ecossistema decidiu realizar um manifesto com o objetivo de criar 
uma identidade para o grupo. Ainda durante este segundo ano de 
existência, um ovo modelo de governança na forma de comitês 
específicos foi instaurado. 

Finalizando, pode-se entender que quanto ao posicionamento de 
maturidade (Quadro 4 e 6), o Ecossistema de Inovação na 
Construção de Curitiba ou Construimob tem o seguinte retrato:
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Esses elementos são chave de sucesso para dinamizar o ambiente, 
facilitar a colaboração e construir projetos com propósito comum. 
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Avaliando resultados – com cerca de dois anos de existência, o 
Construimob demonstra maturidade e propósito focado. O grupo 
se movimenta de forma sustentável e é auto-organizado. Além 
disso, a rede de relacionamento criada conta com mais de 280 
profissionais. O ambiente criado é favorável à abertura de 
discussão, aquisição e desenvolvimento de inovações. Todas as 
iniciativas e ações emanam dos próprios participantes. 
 

PASSO 8
Evolução do ecossistema – novas ações – em início de 2020 o 
ecossistema decidiu realizar um manifesto com o objetivo de criar 
uma identidade para o grupo. Ainda durante este segundo ano de 
existência, um ovo modelo de governança na forma de comitês 
específicos foi instaurado. 

Finalizando, pode-se entender que quanto ao posicionamento de 
maturidade (Quadro 4 e 6), o Ecossistema de Inovação na 
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Fator
Semeando emergência Escalando  

capacidades locais
Desenvolvendo  

hub global

Semeadura Emergente Escalando Amadurecendo

Liderança Restrita – 
participantes 
estão perseguindo 
suas prioridades 
individuais

Descoordenado 
- a visão para 
o ecossistema 
de inovação é 
inconsistente entre 
os participantes 
e os esforços 
para expandir a 
comunidade local 
são desalinhados

Focado - os 
participantes 
do ecossistema 
estão ativamente 
engajados em 
atividades que 
contribuem 
para uma visão 
compartilhada

Determinado - 
os participantes 
do ecossistema 
estão focados em 
alcançar uma visão 
compartilhada 
e inspirar o 
engajamento de 
novos participantes

Cultura Limitada – a 
diversidade entre 
os participantes 
do ecossistema 
é limitada e não 
representativa da 
comunidade 

No início - a 
diversidade é 
valorizada, mas 
ainda não vivida. 
Existe um interesse 
crescente na 
experimentação e 
na busca de novas 
formas de operar

Diversidade - a 
diversidade é uma 
característica 
comum dos 
participantes 
do ecossistema 
e o sucesso é 
prontamente 
compartilhado por 
todas as pessoas

Definida - a 
diversidade é uma 
característica 
definidora do 
ecossistema de 
inovação, com 
participantes 
altamente 
representativos da 
comunidade local

Sistemas Ad hoc - os sistemas 
são para a finalidade 
específica e não são 
aplicados de forma 
consistente 

Organizado - existe 
uma vontade 
de coordenar 
e gerenciar os 
sistemas existentes 
e fornecer 
consistência na 
aplicação entre os 
atores e prazos

Interconectado 
- um alto grau 
de flexibilidade 
é oferecido aos 
sistemas para 
facilitar novas 
formas de operação 
e parceria com 
um conjunto 
diversificado de 
colaboradores

Melhorando 
continuamente - os 
sistemas evoluem 
para atender às 
necessidades de 
mudança dos 
participantes 
do ecossistema, 
redefinindo como 
as organizações 
operam e 
colaboram com 
outras
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Este Caderno de Articulação de Ecossistemas de Inovação 
Setorial propôs um método de apoio à articulação de 
comunidades, trazendo um passo a passo que propicia 
torná-las mais dinâmicas, colaborativas e geradoras de 
prosperidade para toda a sociedade. 

Ele é um guia seguro para iniciar o alinhamento de ecossistemas. Seguir as 
etapas propostas permite não só desenvolver uma estratégia de 
colaboração entre os diversos atores, mas, também, trabalhar em conjunto 
de forma muito rápida e documentar as descobertas, o que permite uma 
compreensão ampla do funcionamento e da maturidade do ecossistema. 

O articulador precisa ter em mente, entretanto, que a realidade encontrada 
a partir do mapeamento dita as escolhas de procedimentos, ações de 
alinhamento e atividades desenvolvidas no ecossistema. Isso traz um 
desafio adicional. 

Como a colaboração é feita por pessoas, que possuem interesses e desejos 
diversos, o articulador necessita desenvolver uma sensibilidade aguçada 
para conseguir que as relações entre os atores se fortaleçam. Essa 
sensibilidade precisa ter um caráter orientativo e generoso, sem deixar de 
ser firme na direção do propósito escolhido e coerente com os valores 
estabelecidos. É essa sensibilidade, característica de grandes lideranças, 
que permite que o ecossistema se desenvolva e, ao mesmo tempo, 
possibilita o desenvolvimento pessoal dos participantes.

Como já dito anteriormente, a articulação de ecossistemas é um pouco de 
ciência, técnica e arte. Esses três elementos se entrelaçam e são necessários 
para o sucesso. Este Caderno tem base em estudos de gestão do 
conhecimento, Teoria Ator-Rede e comunidades. Apresenta uma proposta 
técnica bem definida. Mas requer também arte, em especial aquela que diz 
respeito a competência de liderança e trato pessoal. Com diligência para 
executar os passos para desenvolver ecossistemas, com uma postura 
adequada para analisar os resultados e melhorar as ações a partir deles, e 
com sensibilidade para compreender interesses e lidar com pessoas, o 
articulador verá rapidamente os resultados de seus trabalhos florescerem.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS 6

58CADERNO DE ARTICULAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO SETORIAL



REFERÊNCIAS

AGCWB - Agência Curitiba de Desenvolvimento e 
Inovação, SEBRAEPR. Ecossistema de inovação de Curitiba e 
RMC – caracterização do ecossistema – 2019/2020 – Síntese. 2020.

BLANK, Steve; DORF, Bob. Startup: Manual do Empreendedor. 
Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2014.

BOWER, Joseph L.; CHRISTENSEN, Clayton M. Disruptive Technologies: 
Catching the wave. Harvard Business Review, Jan.-Feb., 1995. 

CHESBROUGH, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating 
and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.

CROWNE, M. Why software product startups fail and what to do about it. Evolution 
of software product development in startup companies. In: IEEE International 
Engineering Management Conference, 2002, pp. 338-343 vol.1.

CHRISTENSEN, Clayton M. The Innovator´s Dilemma: When New Technologies 
Cause Great Firms to Fail. Boston: Harvard Business School Press, 1996.

DAVILA, T.; EPSTEIN, M. J.; SHELTON, R. As regras da inovação. Porto Alegre: 
Bookman, 2007.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. Accelerating the Emergence and Development of 
Innovation Ecosystems through Procurement: A Toolkit, out. 2019. Disponível em: 
<http://www3.weforum.org/docs/WEF__Innovation_Ecosystems_Toolkit.pdf > Acesso 
em 18 de dez. de 2020.

FRANKL, Viktor E. Em busca de Sentido. Petrópolis: Editora Vozes, 1991.
HARRISON, J. D.; GORMAN, Siobhan. Innovation That Matters. U.S. Chamber of 
Commerce Foundation, 2017. Disponível em: 
https://www.1776.vc/wp-content/uploads/2017/10/Innovation-that-Matters-2017-2.pdf . 
Acessado em 1 dez. 2020.

HUBBARD, Douglas W. Como mensurar qualquer coisa: Encontrando o valor do que 
é intangível nos negócios. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2008.
ISMAIL, Salim; MALONE, Michael S.; GEEST, Yuri van. Organizações Exponenciais: Por 
que ela são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua. São Paulo: 
HSM, 2015.

ITM Full Report (2015): McAnaney, Patrick. Innovation That Matthers: How City 
Networks Drive Civic Entrepreneurship. U.S. Chamber of Commerce Foundation, 
May. 2015. 

KROGH, G.; ICHIJO, K.; NONAKA, I. Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the 
Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. Oxford: Oxford 
University Press, 2000.

MARINS, James. A Era do Impacto – O Movimento Transformador Massivo da 
Liberdade, das Novas Economias, dos Empreendedores Sociais e da Consciência da 
Humanidade. Voo, 2019. 

NONAKA, Ikujiro; KONNO, Noboru. The concept of “Ba”: building a foundation for 
knowledge creation. California Management Review, Berkeley, v. 40, n. 3, spring 1998.
NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação do conhecimento na empresa: como 
as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
RIES, Eric. The Lean Startup: How Today´s Entrepreneurs Use Continous Innovation 
to Create Radically Succesful Businesses. New York: Crown Business, 2011.

SEBRAEPR e FUNDAÇÃO CERTI. Manual – Metodologia de atuação gestão e 
monitoramento por níveis de maturidade dos Ecossistemas de Inovação. 2019.
TIMMS, Henry; HEIMANS, Jeremy. O Novo Poder. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca 
Ltda., 2019.

WORLD ECONOMIC FORUM. Accelerating the Emergence and Development of 
Innovation Ecosystems through Procurement: A Toolkit. Wolrd Economic Forum. 
Out. 2019. Disponível em: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF__Innovation_Ecosystems_Toolkit.pdf. Acessado 
em: 1 dez. 2020.

59CADERNO DE ARTICULAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO SETORIAL



REFERÊNCIAS

AGCWB - Agência Curitiba de Desenvolvimento e 
Inovação, SEBRAEPR. Ecossistema de inovação de Curitiba e 
RMC – caracterização do ecossistema – 2019/2020 – Síntese. 2020.

BLANK, Steve; DORF, Bob. Startup: Manual do Empreendedor. 
Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2014.

BOWER, Joseph L.; CHRISTENSEN, Clayton M. Disruptive Technologies: 
Catching the wave. Harvard Business Review, Jan.-Feb., 1995. 

CHESBROUGH, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating 
and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.

CROWNE, M. Why software product startups fail and what to do about it. Evolution 
of software product development in startup companies. In: IEEE International 
Engineering Management Conference, 2002, pp. 338-343 vol.1.

CHRISTENSEN, Clayton M. The Innovator´s Dilemma: When New Technologies 
Cause Great Firms to Fail. Boston: Harvard Business School Press, 1996.

DAVILA, T.; EPSTEIN, M. J.; SHELTON, R. As regras da inovação. Porto Alegre: 
Bookman, 2007.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. Accelerating the Emergence and Development of 
Innovation Ecosystems through Procurement: A Toolkit, out. 2019. Disponível em: 
<http://www3.weforum.org/docs/WEF__Innovation_Ecosystems_Toolkit.pdf > Acesso 
em 18 de dez. de 2020.

FRANKL, Viktor E. Em busca de Sentido. Petrópolis: Editora Vozes, 1991.
HARRISON, J. D.; GORMAN, Siobhan. Innovation That Matters. U.S. Chamber of 
Commerce Foundation, 2017. Disponível em: 
https://www.1776.vc/wp-content/uploads/2017/10/Innovation-that-Matters-2017-2.pdf . 
Acessado em 1 dez. 2020.

HUBBARD, Douglas W. Como mensurar qualquer coisa: Encontrando o valor do que 
é intangível nos negócios. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2008.
ISMAIL, Salim; MALONE, Michael S.; GEEST, Yuri van. Organizações Exponenciais: Por 
que ela são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua. São Paulo: 
HSM, 2015.

ITM Full Report (2015): McAnaney, Patrick. Innovation That Matthers: How City 
Networks Drive Civic Entrepreneurship. U.S. Chamber of Commerce Foundation, 
May. 2015. 

KROGH, G.; ICHIJO, K.; NONAKA, I. Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the 
Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. Oxford: Oxford 
University Press, 2000.

MARINS, James. A Era do Impacto – O Movimento Transformador Massivo da 
Liberdade, das Novas Economias, dos Empreendedores Sociais e da Consciência da 
Humanidade. Voo, 2019. 

NONAKA, Ikujiro; KONNO, Noboru. The concept of “Ba”: building a foundation for 
knowledge creation. California Management Review, Berkeley, v. 40, n. 3, spring 1998.
NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação do conhecimento na empresa: como 
as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
RIES, Eric. The Lean Startup: How Today´s Entrepreneurs Use Continous Innovation 
to Create Radically Succesful Businesses. New York: Crown Business, 2011.

SEBRAEPR e FUNDAÇÃO CERTI. Manual – Metodologia de atuação gestão e 
monitoramento por níveis de maturidade dos Ecossistemas de Inovação. 2019.
TIMMS, Henry; HEIMANS, Jeremy. O Novo Poder. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca 
Ltda., 2019.

WORLD ECONOMIC FORUM. Accelerating the Emergence and Development of 
Innovation Ecosystems through Procurement: A Toolkit. Wolrd Economic Forum. 
Out. 2019. Disponível em: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF__Innovation_Ecosystems_Toolkit.pdf. Acessado 
em: 1 dez. 2020.

60CADERNO DE ARTICULAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO SETORIAL




