
Apresentação Comercial



O QUE É A IDEAVUS?



Somos uma empresa formada por 
apaixonados em Inovação e Gestão

da Mudança, que concilia os
grandes avanços acadêmicos e 

tecnológicos e os transforma em
produtos e serviços para a indústria

brasileira.



PRODUTOS E 
SERVIÇOS



Desenvolvimento
de um 

Diagnóstico
de Cultura de 

Inovação

Treinamentos –
Cursos, Palestras 

e Workshops

Implementação 
de Processos e 

Gestão da 
Inovação

Estruturação de 
Projetos e 

Iniciativas de 
Inovação 

“Terceirização” 
da Inovação

DESENVOLVEMOS AS SEGUINTES LINHAS DE PRODUTOS / SERVIÇOS



Como os temas Indústria 4.0, Economia 
Circular, Co-criação, Co-inovação, 

Colaboração, Capitalismo Consciente, 
Empresas Conscientes / Humanizadas, 

Inovação Disruptiva, Empresas focadas em 
Serviço, Servitização / Product-Service 

Systems, Empresas Autogeridas, Organizações 
do Conhecimento, dentre outros, estão 

mudando as organizações?



CULTURA DE 
INOVAÇÃO



Diagnóstico de Cultura de Inovação

O processo e a estrutura de Inovação são fortemente dependentes das pessoas e 
da receptividade do ambiente da organização, tendo o sucesso totalmente 
condicionado ao engajamento destes participantes. 

Uma cultura de inovação adequada é dada pela gestão 
de vários fatores que incluem principalmente os 

aspectos comportamentais, os processos, recursos 
desenvolvidos e as estratégias aplicadas.



Em parceria com o grupo de pesquisa de 
Gestão da Mudança da Escola de Engenharia de 
São Carlos (EESC-USP), desenvolveu-se uma
metodologia para diagnosticar as principais
vertentes relacionadas à Cultura de Inovação
da Companhia.

Através de questionários e entrevistas, 
captamos as informações relevantes para a 
estruturação da construção de uma cultura de 
inovação e apresentamos aos gestores da 
organização os principais pontos relacionados
ao processo.



Treinamentos –
Cursos, Palestras e 

Workshops



Desenvolvemos toda a parte 
educacional de acordo com as 

necessidades do cliente, abordando 
temas pertinentes à realidade de cada 

empresa



Apresentação dos principais conceitos e ferramentas;
Estruturação de Dinâmicas de grupo para maior assimilação 

de conceitos;
Desenvolvimento de dinâmicas e demais atividades em 

alinhamento com as necessidades do cliente.



OBJETIVOS DO WS

Definição do conceito
de Inovação

Capacitação e alinhamento 
da equipe

Definição do caminho 
a ser tomado



Implementação de 
Processos e Gestão 

da Inovação



O sucesso da estruturação de uma área ou de alguma atividade 
inovativa está na implementação dos processos identificados.

Desenvolvemos uma estratégia para identificar e 
estruturar todas as iniciativas relacionadas à inovação, 

seguindo as seguintes etapas:



Venda – Vender um Produto Inovador não é fácil e necessita-se de um processo paralelo inicial para vendas, com 
desenvolvimento do time comercial para a absorção daquela nova tecnologia e consequente oferecimento ao 
mercado. 

Pensamento Estratégico – Identificação dos objetivos de criação de uma vantagem estratégica no mercado, 
criando argumentos de como a inovação vai agregar valor ao propósito estratégico da companhia;

Gestão e Métricas de Portfólio – Identificação de Pipeline de Projetos através da construção ou do 
gerenciamento portfólios de inovação, com o objetivo de equilibrar riscos e sucessos, incorporando a 
receptividade à falha, aprendizado e lançamento; 

Pesquisa - Design do portfólio de inovação ideal é altamente demandante de um trabalho de pesquisa, com a obtenção de 
uma mistura de projetos de curto e longo prazo. Entendendo as métricas, desenvolvemos uma pesquisa para identificar boas 
oportunidades e criar um robusto portfólio de projetos, incluindo as tecnologias emergentes e demais oportunidades existentes
para a companhia;

Insight – Aprendizado e compreensão das melhores formas de lidar com as oportunidades futuras, entendendo qual 
é a proposta de valor certa é para o cliente. Nesta etapa, espera-se que surjam oportunidades oriundas do resultado 
dos processos e atividades anteriores desenvolvidas, não de forma aleatória. 

Desenvolvimento de Inovação - O processo de criação que dará resultado a um produto ou um serviço serão 
estruturados nesta etapa, através do desenvolvimento de um suporte estratégico para a fabricação, distribuição, 
criação de marca e demais atividades multidisciplinares que integram a fase;

Desenvolvimento de Mercado - Planejamento de negócios começa com a identificação de oportunidades 
junto aos clientes e continua com a preparação para clientes entenderem e optarem pela inovação 
apresentada, levando ao crescimento rápido das vendas;



Estruturação de 
Projetos e Iniciativas 

de Inovação 



Em muitos casos, as empresas querem inovar mas não sabem por onde iniciar.

Desenvolvemos todo o dimensionamento necessário para a 
estruturação do projeto:

Obtenção de recursos financeiros
junto aos órgãos financiadores

públicos ou privados

Documentação legal (Contratos, NDA, 
MOU etc) para proteção dos 

envolvidos no processo de trabalho

Investigação legal de documentos para 
avaliar impedimento de desenvolvimento
de iniciativas, ou seja, fazemos a avaliação

de patentes e demais documentos para 
avaliar potenciais infringimentos futuros

Elaboração de patentes

Contratação de mão-de-obra especializada
para o assunto em desenvolvimento –

estreito relacionamento com as principais
universidades e centros de pesquisa no 

Brasil e exterior

Gestão do Projeto, com elaboração
de reportes periódicos à empresa, 

posicionando o status das iniciativas

1 2 3

4 5 6



“Terceirização” da 
Inovação



Neste produto, tomamos conta, 
literalmente, do trabalho de inovação da 

companhia. 

Desenvolvemos uma espécie de “Garage” 
para a empresa, na qual seremos os 

responsáveis por toda a gestão de inovação 
da companhia, administrando recursos 

humanos e financeiros da corporação, como 
também assumindo toda a responsabilidade 

pela administração e resultados da área. 



Muito 
Obrigado!

Ricardo Esposto
ricardo@ideavus.com.br
+55 (11) 99885-7645 / (16) 99750-7645


