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\ABOUT
 O FESTIVAL INNOVATION WEEKEND - 2020 (IW2020) FOI CONCEBIDO PELO INNO-
VATION CENTER (CRIADOR E CURADOR DO FESTIVAL DA TRANSFORMAÇÃO - FT17 E 
DA INNOVATION WEEK ARP 2019) COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O MELHOR 
EVENTO ONLINE DE PENSAMENTOS AVANÇADOS EM INOVAÇÃO E NEGÓCIOS DO SUL 
DO BRASIL. COM REALIZAÇÃO DA ARP (ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE PROPA-
GANDA), O EVENTO TEVE DOIS DIAS CHEIOS DE EXPERIÊNCIAS INCRÍVEIS PARA 
CONSTRUÇÃO DE RACIOCÍNIO INTELIGENTE ATRAVÉS DE CONTEÚDOS PROFUNDOS 
E MINISTRADOS POR SPEAKERS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ASSIM COMO FACI-
LITADORES DO MAIS ALTO NÍVEL ENVOLVENDO INOVAÇÃO, TECNOLOGIA, NEGÓCIOS, 
MARKETING E ENTRETENIMENTO DESDOBRADOS EM 65 DIFERENTES TEMÁTICAS DE 
CONTEÚDO.

 FOI O PRIMEIRO FESTIVAL 100% PHIGITAL (PHYSICAL + DIGITAL: PRESENCIAL 
MEDIADO POR TECNOLOGIAS) DO BRASIL E APRESENTOU OS CONTEÚDOS MAIS RE-
LEVANTES E PROFUNDOS DO SUL DO PAÍS. OCORREU NOS DIAS 26 E 27 DE SETEM-
BRO DE FORMA 100% ONLINE EM UMA PLATAFORMA DIGITAL DESENVOLVIDA ESPE-
CIALMENTE PARA O IW2020. O OBJETIVO FOI EVOLUIR DO FORMATO TRADICIONAL 
COM PALESTRAS, PALESTRAS, PALESTRAS E MAIS PALESTRAS, PARA UM FESTIVAL 
QUE FOI AO MESMO TEMPO B2C, B2B, C2B E C2C E PRINCIPALMENTE OPORTUNIZOU 
RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS PARA GERAÇÃO DE NE-
GÓCIOS.

 O TEMA DO FESTIVAL FOI ``TOMORROW`` (O AMANHÃ) - CONECTANDO MENTES 
PARA CRIAR UM FUTURO MELHOR NO PÓS PANDEMIA, E TODAS AS MAIS DE 300 ATI-
VIDADES AO LOGO DO FESTIVAL, TIVERAM ESTE CONCEITO COMO BASE PARA 
TODAS AS DISCUSSÕES. AS INTERAÇÕES FORAM DISTRIBUÍDAS ENTRE PALESTRAS, 
WORKSHOCKS, BRAINDATES, RODADAS DE NEGÓCIO, LABS DE INOVAÇÃO, DEMO 
DAYS, EXPOSITORES DE MARCAS, SHOWS ENTRE INÚMERAS OUTRAS ATIVIDADES 
100% ONLINE.

 OCORREU TAMBÉM DURANTE O INNOVATION WEEKEND 2020, O INNOVATION 
AWARD GERIDO PELA GROW+ QUE, DESDE 2019, É A MAIOR PREMIAÇÃO DE INOVA-
ÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL.
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3.065
ACESSOS

300
ATIVIDADES

SIMULTÂNEAS

165.024
MINUTOS DE
CONTEÚDO

65
TEMÁTICAS DE 

CONTEÚDO

PARTICIPANTES
DE

14
  PAÍSES

5
PLATÔS DE CONTEÚDO 

EM DIFERENTES 
FORMATOS 

DE INTERAÇÃO



TECNOLOGIA
• Criptomoedas / Blockchain
• Hacking
• Inteligência Articial
• Cybersecurity
• Crypto Warfare
• IoT
• Computação Quântica
• Robótica
• Tecnologias Educacionais
• Big Data / LGPD
• Tech Addiction
• Neutralidade da Rede
• Mercados Devs

EMPREEN
DEDORISMO
• Startups / Unicórnios
• Founder Life
• Oportunidades Emergentes
• Novas Economias / Economia Avatar
• Reconfiguração do trabalho
• Tomada de Decisão com Dados
• Cases do Fracasso ao Sucesso
• Mundo Pós Trabalho
• Modelos de Negócios Inovadores
• Modelos de Emprendedorismo
• Diversidade / Inclusão
• Liderança / Networking
• Formação de Equipes

INOVAÇÃO

• Design
• Metodologias
• Tipos de Inovação
• Futuro da Comida
• Techs (Ag. Ed, Fin, Med, Leg, Deep)
• Novos Materiais
• Ecossistemas
• Métodos / Instrumentos
• Robôs e Carros Autônomos
• Tendências
• Perfil Inovador
• Leis / Incentivos
• Exploração Espacial

ENTRETE
NIMENTO
• Plataformas
• Modelos
• Games
• Comunicação
• Curadoria
• Sistemas de Gestão
• Social Media
• ROI
• Perpetuação dos Negócios
• Tecnologias (AR / VR / MR / XR)
• Escalabilidade
• Captação de REcursos
• HIPs

MARKETING
• Branding
• Comportamentos Emergentes
• Responsavilidade Social / Ambiental
• Influenciadores
• Marketing Direto
• Trade Marketing
• Business Dynamics
• Pontos de Contato
• Projeção de Cenários
• Transmídia
• Processos Criativos
• Gestão de Projetos / Indicadores
• Estratégia

TEMÁTICAS DE 
CONTEÚDO 

ABORDADAS 
NO IW2020



INVESTIMENTO
DE MÍDIA

 \ TV R$ 7.040.000,00
 \DOOH R$ 3.389.000,00
 \OOH R$ 750.000,00
 \RÁDIO R$ 559.000,00
 \JORNAL R$ 90.000,00
 \MÍDIA PROGRAMÁTICA R$ 80.000,00
 \NEWSLETTER R$ 8.000,00
 \REDES SOCIAIS R$ 5.000,00

TOTAL: R$ 11.921.000,00
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A tecnologia bem desen-
volvida pode ser sustentá-
vel e preventiva. O belga 
Tom Motmans, presidente 
da Clear Channel para a 
América Latina e CEO para 
o Brasil, compartilhou 
novas ideias da indústria 
4.0 para facilitar a nossa 
vida em sociedade, que 
vão de soluções preventi-
vas ao isolamento social na 
pandemia a métodos de 
prevenção permanentes 
como um mata mosquito 
inteligente que pode 
ajudar a combater o mos-
quito da dengue. 

Smart Cities apresenta 
soluções inovadoras e 
inteligentes ao mercado, 
mostrando que não esta-
mos tão longe assim do 
futuro.

Apresentando a história e a essência da marca Natura, Renato Winnig, 
Global Head of Branding and Creative Direction da empresa, conta como a 
organização que nasceu há 51 anos já mostrava sua essência e sua inquietu-
de com relação ao mundo desde o início e foi se concretizando com o 
passar dos anos. “Logo no começo, quem entrava na loja da Natura, na 
Oscar Freire, em São Paulo, ganhava um rosa e um cartão com reflexão 
sobre o amor. Algo muito inovador na década de 1960”, sinalizou. Para 
Winnig, marcas de propósito se fazem por meio de quatro palavras: consis-
tência, coerência, consciência e coragem, exemplificando com ações reali-
zadas pela marca, como no Dia da Amazônia e no Dia dos Pais. 

Compartilhando sua experiência 
profissional, Eduardo Diverio, 
líder da área de estratégia e 
planejamento para o nordeste 
dos Estados Unidos na Amazon 
Web Services, contou como 
passou a compreender o princi-
pal diferencial competitivo em 
um mundo cada vez mais conec-
tado, a criatividade. “O ser 
humano conseguiu dominar os 
outros animais porque ele é 
criativo, porque consegue criar e 
desenvolver coisas na sua mente 
para depois concretizá-las”. 

A palavra Wakanda significa “aquilo que 
é nosso por direto”, uma palavra da 
língua Kikongo, destacou Camila de 
Moraes, jornalista e cineasta, dirigiu o 
longa-metragem “O Caso do Homem 
Errado” (2017). Forever, “para sempre”, 
completou. 

Disse que é importante percorrer o 
significado das palavras enquanto 
conteúdo e proposta. Wakanda deveria 
ser o norte que desejamos para o 
mundo, pois nós queremos tecnologia, 
sonhos, e qualidade de vida. A palestra 
estabeleceu um diálogo com a ficção e 
como este filme trouxe inspiração. 

\De Wakanda a 
realidade possível 

A criatividade é uma ferramenta que temos para resolver as coisas de uma forma 
diferente do padrão, exemplificando que a principal forma das empresas se 
diferenciarem, é fazendo coisas que um robô não pode fazer. “Fazer as atividades 
básicas de criatividade e voltar para ações mais simples para resolução de 
problemas”, finaliza Diverio.  

O israelense Ofir Bitron, VP de Ope-
rações Globais na Wenrix, falou sobe 
as aplicações modernas de inteli-
gência artificial e big data para 
aviação. A palestra cobriu uma análi-
se aprofundada das tendências e 
status da aviação internacional 
pré-Covid 19 e os desafios e oportu-
nidades durante a atual pandemia. 
Para sobreviver, as agências de 
viagens precisam mudar velhos 
paradigmas e adotar soluções inova-
doras que acelerem seus objetivos 
de negócios. 

Uma das formas principais é alavancar Big Data e Inteligência Artificial. Durante 
a palestra, alguns pré-requisitos básicos foram estabelecidos a fim de obter uma 
utilização bem-sucedida dessas tecnologias modernas. Além disso, o Wenrix - 
um pacote completo de otimização de passagens aéreas baseado em IA - foi 
introduzido em profundidade. 

\A criatividade como diferencial competitivo 
na Era da Conectividade

\Leveraging Big Data 
Applications for Aviation

\Branding e Inovação de Marcas com Propósito

Ricardo Cappra, é Pesquisador de Cultura Analítica e Cientista Chefe do 
Cappra Institute. O data innovation, ou data driven innovation, aos poucos 
deixa de ser um diferencial e começa a se tornar uma norma em agências de 
marketing, publicidade e outras empresas. Especialistas de dados veem cada 
vez mais a necessidade de comunicar suas informações de forma mais criati-
va, fazendo o uso do storytelling, enquanto profissionais de comunicação, que 
antes possuíam apenas seu repertório de conhecimento e experiências 
prévias, agora possuem uma quantidade imensa de dados para organizar, 

interpretar e decifrar para tomar decisões mais precisas e eficientes.

\No meio do Caos – Olhe para os dados

\Creating the future 
of Smart Cities, 
Out of Home
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“Não existirá o momento ideal, mas precisamos começar de forma responsável, 
mirando em exemplos pé no chão, não nos que existem no Vale do Silício. Eles 
não correspondem à nossa realidade”, comenta ela, finalizando que o pensamen-
to empreendedor deve estar em todos, não somente para quem quer começar 
uma empresa.

Apresentando dados do mercado de empreendedorismo, Greta Paz, jornalista, 
empreendedora e CEO da Eyxo, compartilhou sobre os motivos que a fizeram 
empreender tão jovem e conquistar a Forbes Under 30. “Encontrava no mercado 
de trabalho um cenário que não me agradava. Eu buscava uma vida mais leve e 
respeitosa, onde eu pudesse ressignificar o conceito de trabalho”, explica Greta. 
Compartilhando exemplos de formas da trabalhar da Eyxo, como o EyxoLab e os 
projetos sociais com a comunidade, Greta lembra que não existe um momento 
perfeito para empreender. 

A palestra de Rejane Martins, 
jornalista e gestora de eventos 
com caráter cultural, foi sobre 
o evento phygital, que une 
cinema e gastronomia pela 
internet com delivery de pratos 
inspirados em filmes na casa 
dos participantes. 

Uma ideia de baixo custo com 
alto impacto afetivo e de fideli-
zação dos clientes que pode 
ser adotado por empresas para 
confraternização, presentes e 
treinamento no fim de ano.

A palestra surpresa ministrada por 
Dado Schneider trouxe o debate sobre 
as eras da sociedade, onde são dívidas 
entre a era do ter, do ser, e do parecer. 
Ele é doutor em comunicação pela 
PUCRS. Falou, também, sobre o impac-
to da pandemia na classe média e 
demonstrou sua preocupação com a 
recuperação cooperativa. Segundo 
Schneider, a tendência é de um retorno 
a era do parecer e do ter, na qual as 
conquistas materiais vão ser utilizadas 
como um modo de superioridade.

Fundador da Digital Force, 
empresa de consultoria e men-
toria de dados, Tiago Barra 
evidenciou que não se pode ficar 
dependente apenas do que os 
dados dizem: “É preciso desen-
volver curiosidade, porque o 
dado é só um dado, enquanto 
não se desenvolver curiosidade. 
Melhor ser informado pelos 
dados do que ser guiados por 
eles”. Por isso que Tiago traz um 
frame baseado no Método 
Cartesiano: Comece com a hipó-
tese; com ela, gere experimen-
tos; ao experimentar, vai se ter 
resultados; e assim vem as análi-
ses; o que por fim se saberá que 

ações podem ser feitas. 

Ele defendeu que as startups 
invistam em empresas que 
tenham um bom time, pois não 
pode ficar tudo centralizado 
numa única pessoa: “77% das 
pessoas não estão engajadas no 
seu trabalho, estão desinteres-

sadas”, reiterou.

Tito Gusmão, CEO da Warren e espe-
cialista em mercado Brasil e EUA, 
ressaltou que quanto maior o proble-
ma que você tenta resolver, maior 
pode ser a recompensa, mas maior 
também terá a entrega, o desafio, o 
estresse e as noites mal dormidas. 
Falou sobre a importância de que os 
fundadores precisam ter habilidades 
que contemplem três áreas: um 
fundador com conhecimento profun-
do sobre o produto (não acho que dá 
pra empreender sem conhecer muito 
o produto/serviço que quer entregar), 
outro que é o nerd ninja de tecnologia 
(acredito que não deve se terceirizar 
tecnologia) e o terceiro é o mestre de 
design e UX (experiência digital fluida 
com ótimo design não é firula, é viver 
ou morrer). Adicionou que para 
empresas no mundo de fintechs é 
importante também conhecimento 
grande de regulamentação.

Francis Ricalde, professor e coor-
denador de pós-graduação em Big 
Data e Inteligência Artificial na 
ESPM Porto Alegre, e Caio Paula, 
digital business transformation 
consultant IBM na Espanha, 
trouxeram conceitos e cases com 
novas tecnologias como inteligên-
cia artificial, Blockchain, IoT e 
Edge Computing.

\Pavimentando 
sua jornada de 
crescimento 
através de dados

\Inovação e Novas 
Tecnologias 
Aplicadas aos 
Negócios

\Palestra Surpresa

\A jornada da Warren - 
do zero aos 100k 
clientes

\Mesa de Cinema: 
comer filmes não 
é uma metáfora

\Empreendedorismo de Verdade 

A professora de Storytelling e 
Histórias Transmídias na ESPM 
POA, Fernanda Pandolfi, concei-
tuou o marketing de influência 
como uma estratégia com 
produtores de conteúdos inde-
pendentes, que atingem um 
grande público, de maneira mais 
nichada, direta. O influenciador 
entende muito do seu público e 
pode ajudar a marca na estraté-
gia: “Influenciadores são bons 
divulgadores justamente 
porque estão mais próximos da 
vida real, entregam o conteúdo 
além de produtos”, afirmou. 

\Marketing de Influência Importa

Fernanda elencou os principais motivos do sucesso do marketing de influência: 
custo benefício, leads qualificados, conteúdo estratégico para público-alvo, busca 
por embaixadores da marca, confiança. Para ela, a marca é uma promessa: “Entre-
gue o que prometeu. Levante causas que você possa (e realmente queira) lutar”.



Renato de Faria, 
empreendedor social em 
série, e Gustavo Glasser, 
empreendedor Social do 
Futuro 2019 - Folha de São 
Paulo, sinalizaram na 
palestra que quando uma 
empresa faz um processo 
de inclusão, tem que ver 
realmente o que o merca-
do mostra de recursos. 
Exemplificaram que um 
curso pode ser inclusivo, 
mas no momento pode 
não ser o que as empresas 
estão procurando.

E ressaltaram que se deve tentar colocar as inclusões em posições importantes dentro 
do negócio, gerando impacto para o crescimento da empresa e da própria pessoa.

A privacidade na legislação tem que ser 
empregada desde o início da gestão como 
um padrão, a fim de obter uma melhora 
nas respostas da machine learning. Paulo 
Perrotti, advogado da LGPDSolution, 
presidente da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá, com especialização em 
Direito de Informática pelo IBMEC/SP, 
ensina o quão ativo o desenvolvedor deve 
ser nesses procedimentos, evitando um 
efeito dominó na privacidade de dados. 

Delimitação de dados e dificuldade no 
aprendizado da máquina, são problemas 
muito mais presentes quando o cliente e a 
empresa não estão envolvidos na equipe 
de desenvolvimento para alimentar a 
máquina com informações.

Como agilizar a vida no dia a dia, não depender mais de cartó-
rios, facilitar a vida do cidadão em diversas situações? A moder-
nização do estado, como um governo mais ágil e dinâmico, faz 
com que os serviços prestados por eles melhorem. Esse foi um 
dos principais pontos abordados por Paulo Uebel, ex-Secretário 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 

Ministério da Economia. 

Ele defendeu que o estado brasileiro tem que desburocratizar, 
não criar empecilhos e deixar a sociedade escolher os seus 
empreendimentos. O papel do estado é apenas de fiscalizar se 

esses atos estão dentro da lei.

\A Privacidade de dados como propulsora 
de Inovação e Internacionalização

\Transformando 
o Brasil

Paulo Perrotti e Paulo Reis foram os mediadores da palestra de 
Thais Aun, diretora para Assuntos Econômicos do Escritório do 
Governo do Québec em São Paulo, e o canadense Ed Morais, 
sócio-fundador da Bem Experiences e da Plugn.City. Eles desta-
caram que a economia criativa no Canadá é forte, com contri-
buições anuais de cerca de CAD 55 bilhões, 3% do PIB do país. 

Além de representativo, o setor cresce rapidamente tanto em 
faturamento quanto em novos players de mercado. Segundo 
eles, os clusters criativos de Ontario, Quebec e Colúmbia Britâni-
ca atraem desde startups até grandes empresas de todo o 
mundo. O país sedia mais de 470 empresas de games. Além 
deste setor, produção cinematográfica, tecnologias de realidade 
virtual, design gráfico e tecnologias para eventos e entreteni-

mento são áreas de grande destaque no Canadá.

\Economia Criativa no Canadá 
– Mercado e Oportunidades 

Paulo Reis mediou a palestra de Regina Noppe, co-founder & CEO at Dream 2 Be, com 
os canadenses Marc André, Immigration Lawyer at Exeo, e Leo Gmeiner, co-founder & 
CEO at Filho Sem Fila. Eles ressaltaram que o Canadá é extremamente aberto para 
empreendedores que queiram se estabelecer no país. 

\Empreendendo no Canadá – Sua plataforma 
de lançamento para mercados Globais

Conforme destacaram, as vantagens são inúmeras: facilidade para abertura de negócio, 
baixas taxas de juros, amplo acesso a recursos para P&D, mão de obra qualificada e 
multicultural, acesso a diferentes mercados globais via acordos comerciais (NAFTA 
/CETA / TPP, entre outros) e acesso aos principais hubs globais de inovação.

\Inclusão de Diversidade 
no Mercado de Tecnologia



Gisleine Silveira, Head of 
Global Partnerships at 
District 3 Innovation Centre 
e responsável pelas parce-
rias internacionais do 
District 3 Innovation Center 
em Montreal, incluindo a 
direção do NYC Hub, e Luis 
Barrionuevo, fundador e 
CEO da IDEALITY e 
coaching executivo e 
educação para o empreen-
dedorismo no mercado 
b r a s i l e i r o - c a n a d e n s e , 
destacaram soluções que 
vêm sendo aplicadas e 
testadas em um ecossiste-
ma criado no Canadá pelo 
governo, startups e 
pessoas que pensam de 
maneira sustentável. 

O District 3 é um projeto 
Canadense com intenções 
e portas abertas global-
mente para ações que 
podem contribuir de forma 
sustentável e inovadora. 
Com mais de 300 pessoas 
envolvidas, o D3 foca no 
futuro e na tecnologia.

Marcelo Leite, diretor-geral de Marketing do grupo RBS, destacou em sua pales-
tra como foi lidar com o negócio em tempos de pandemia. Para que o trabalho 
funcionasse, foi importante o engajamento dos colaboradores. 

O grupo RBS se mostrou transparente quando perguntado em relação ao 
tempo que permanência em casa no sistema home office e o que era preciso 
para que não tivessem que parar como suas funções. Assim, mostrou como 
empresas locais fizeram a conexão entre saúde e economia, para garantia da 
saúde dos funcionários e manutenção das atividades.

Como uma região tão pequena está 
sendo umas das responsáveis em rees-
crever a história quando o assunto é 
inovação? O que faz o Vale do Silício ser 
o que é, o que está por trás? Foram os 
principais questionamentos abordados 
por Felipe Giannetti, sócio da Startse, 
em sua palestra. 

Ele é um dos responsáveis pelos 
programas de imersão de brasileiros no 
Vale do Silício.

O mercado de inovação na China e os 
motivos pelos quais o país se destaca 
nos modelos de negócios foram os 
temas tratados na palestra “O que a 
China pode nos ensinar sobre 
inovação?”. 

Conduzido por Felipe Leal, sócio e head 
da operação da StartSe na China, ele 
destacou a relevância daquele país no 
cenário econômico e a volta da crescen-
te desde a década de 70 que levaram a 
China a ter a segunda maior economia 
do mundo atualmente. O comércio 
eletrônico e seu crescimento com o 
advento da tecnologia também foi abor-
dado no painel.

\O que a China pode 
nos ensinar sobre 
inovação?

Luciano Potter, comunicador do grupo 
RBS, abordou sobre a branded content 
como ferramenta de comunicação e 
como está em crescente expansão. 
Como usá-la de forma assertiva, como 
conectar nas estratégias de marca 
gerando conteúdo de qualidade e 
relevância, quais os conceitos vencedo-
res e as possibilidades de soluções de 
comunicação. 

Ele ainda mostrou como o branded 
content é potencializador para resulta-
dos de estratégias 360º e como as 
marcas podem estar ainda mais conec-
tadas aos seus públicos por meio de 
conteúdos proprietários nos mais diver-
sos canais e formatos.

Enfatizando sobre a importância 
do Marketing de Causa, Andréa 
Schüür Macagnan, gestora de 
Marketing da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, 
explica que não conseguimos 
falar sobre o tema sem abordar-
mos a questão do propósito da 
marca. “O propósito é sobre o 
que uma marca faz e não o que 
diz que faz”, afirma. E os consu-
midores estão aprendendo a 
identificar as verdades entregas 
pelas marcas e, inclusive, espe-
ram que as empresas contri-
buam de forma positiva para a 
sociedade, além de fornecer 
bons produtos e serviços. 

Exemplificando suas falas, 
Andréa trouxe os cases da 
Ambev e do Airbnb. A primeira 
transformou sua linha de 
produção de cervejas em álcool 
gel e a segunda, estadia de graça 
para os trabalhadores da saúde 
durante a pandemia para não 
contaminarem suas próprias 
famílias, respectivamente. 

Como crescer em uma economia moldada 
por novos mindsets, novas tecnologias e 
novas organizações? Consultor de negócios 
em inovação, com 20 anos de experiência no 
varejo, Wesley Ribeiro falou sobre as oportu-
nidades que o ecossistema digital vem ofere-
cendo e como os grandes varejistas conco-
rrem cada vez mais com todos os tipos de 
organizações, desde startups até os players 
tradicionais. “É preciso conhecer os entran-
tes digitais e nativos digitais para saber o 
quanto eles podem impactar no seu negó-
cio”, reiterou. 

O palestrante também lembrou que as 
empresas que mais crescem são aquelas que 
usam a tecnologia para resolver os proble-
mas dos clientes, e não os seus: “Precisamos 
deixar de nos apaixonar pelos produtos e nos 
apaixonarmos pelos problemas dos clientes”.

\Vale do Silício - O polo 
mais inovador do mundo 

\Branded Content: 
conectando pessoas 
e marcas  

\Marketing 
de causa: 

Oportunismo 
ou propósito? 

\Proficiência Digital 
no Varejo

\Ecossistemas de Inovação no Canadá

\Comunicação 360 em tempos 
de Crise



Abordando todo o processo de trans-
formações, em virtude do digital e dos 
novos formatos de trabalho, Marcel 
Boff, empreendedor digital e Head de 
Startups, difundiu seus conhecimentos 
sobre o Manifesto Ágil, destacando a 
importância de empreendedores com 
cada vez maior capacidade de se adap-
tar às mudanças. Por meio dos métodos 
ágeis, é preciso entender o desejo dos 
consumidores para, posteriormente, 
compreender se é possível, tecnica-
mente e organizacionalmente, satis-
fazer eles e criar negócios.

Boff ainda destaca a importância de mensurar, porque é nesta hora que 
compreendemos se o desejo está retratado ou não. Para finalizar, ele 
destaca que, “é preciso me adaptar ao mercado, em virtude às mudanças 
dos desejos dos clientes, e eu consigo fazer isso por meio de movimentos 
ágeis”.

Com o objetivo de desmistificar os medos que os pequenos e micro 
empresários possuem com relação ao e-commerce, Odo Reginatto, espe-
cialista em e-commerce para micro e pequenas empresas, abordou os 
pilares essenciais para iniciar uma operação nesse formato, sendo eles a 
validação do produto e do público-alvo, o pagamento, a logística e o frete, 
as plataformas acessíveis e o marketing digital. 

Entre os motivos para começar um e-commerce, Reginatto destacou o 
fato de que este é o único mercado que manteve-se crescendo no atual 
contexto, que possui um baixo investimento inicial e, além disso, é o negó-
cio que está aberto 24h por dia, sete dias por semana.  

Questionando “Por que transformação 
digital?”, Esdras Moreira, CEO e Co-fun-
dador da Introduce Tecnologia para 
Crescer, explica que a Internet influen-
cia milhões de reais em negócios e na 
transformação deles. Os clientes 
passaram a ser usuários e, com isso, 
tornaram-se mais empoderados, e as 
empresas precisam adaptar-se às 
necessidades deles. Exemplificando 
essa situação em grandes empresas, 
Moreira traz cases da Magazine Luiza e 
da Nestlé. 

A primeira mudou seu posicionamento 
para uma empresa digital com lojas 
físicas e com atendimento multicanal, 
enquanto que a última estruturou um 
núcleo interno para a produção de 
conteúdo para TikTok. “A transfor-
mação digital é uma estratégia que 
gera crescimento, e é vital para sobre-
vivência das micros e pequenas empre-
sas”, afirma Moreira, trazendo um 
passo a passo de como realizar a 
digitalização nas mesmas. 

Com a frase “Meu coração é de 
banana”, Fabrício Goulart, chef, CEO e 
consultor da Feitosa FoodTech, com-
partilhou sua experiência na criação da 
empresa que tem como principal 
alimento a banana. E por que essa 
fruta? Ela não é sazonal e, com isso, 
está disponível o ano inteiro. 

É cheia de nutrientes e possui um 
desperdício alto. “A Economia Circular 
te ajuda a inovar com os alimentos, 
porque ela ajuda a olhar para cada 
ciclo do consumo e olhar para o 
resíduo, ou excedente, que pode ser 
utilizado para algo que poderia ser 
descartado”, explica Goualart. 

Questionando quantas marcas de 
sabonete lembramos em menos de 
cinco minutos, Juliano Hennemann, 
diretor-executivo e de novos negócios 
da SPR e professor do MBA e Pós-Gra-
duação da ESPM, afirma que somos 
impactados por mais de três mil 
marcas por dia com o digital. Com isso, 
para as marcas serem memoráveis, 
elas precisam ser ousadas, ter um 
cuidado estético primoroso na comu-
nicação e ter um brandsystem bem 
definido. 

E o método para ter uma campanha 
transmídia estruturada é a sigla OSEP – 
owned, shared, earned e paid. “As cam-
panhas precisam fluir por esses quatro 
eixos. Elas precisam estar presentes 
nos canais próprios da marca; nos que 
podem ser compartilhados de forma 
orgânica, que são reflexo das ações de 
relações públicas e de assessoria de 
imprensa, que, consequentemente, 
refletem nos espaços espontâneos. E, 
por último, precisam estar nas mídias 
pagas, seja on ou off-line”, explica 
Hennemann. 

\Transformação digital 
para Micro e Pequenas 
Empresas 

\Economia Circular 
e a Inovação em 
Alimentos

\Transmídia no Novo 
Normal: Uma ideia, todos 
os meios e um só destino 

\Palestra 5 Pilares Essenciais para 
começar um e-commerce

Palestra Métodos Ágeis

Relatando sua experiên-
cia com o marketing 
digital, Marcus Vinícius 
Tonin, professor e ideali-
zador do projeto Marke-
teiro Confesso, inicia 
destacando a importân-
cia sobre o relaciona-
mento com o cliente no 
ambiente digital. Conver-
sar com as pessoas, com 
os clientes, no ambiente 
digital é a essência de 
toda rede social. “Além 
de ser calor humano, é 
algoritmo! É estratégia. 

\Marketing Digital: Uma 
Estratégia sobre Calor Humano 

O algoritmo entende que aquele conteúdo é bom e, com isso, passa a 
entregar ele para mais pessoas”, explica Tonin. Em virtude disso, segundo 
ele, os influenciadores e, especialmente, micro influenciadores têm tanto 
sucesso atualmente. 



Uma empresa surge de um bom propósito, boas ideias e vivência. A 
vida de uma empresa é cheia de altos e baixos. O principal é saber o 
que os seus clientes querem e fazer disso o propósito dela. Foi o que 
destacou o cofundador e CEO da Exact Sales, Théo Orosco. 

Ele pontuou que de onde surge boas ideias de negócios, surge sempre 
da dor, e que, neste contexto, identificar e solucionar o que é realmente 
um problema. “Cada momento da empresa vai te exigir um tipo de 
foco”, concluiu.

Destacando cinco ações que 
os empreendedores preci-
sam fazer, Thomas Hart-
mann, diretor da Prosperitas 
Consultoria em Marketing, 
explica que a pandemia está 
sendo chamada de “acelera-
dora do futuro”. “Ideias e 
planos que estavam na 
gaveta de muitos empreen-
dedores foram colocadas 
para fora neste momento”, 
afirma Hartmann. 

Com isso, ele pontua de 
forma clara e simples quais 
são as cinco ações para 
nortear esse empreendedor, 
sendo elas: enxergar o 
cenário, experimentar novos 
modelos, transformar-se 
digitalmente, apostar no 
mobile e ter fome (e demitir 
seu ego).  

Apresentando de forma breve o Insti-
tuto Hélice, Thomas Job Antunes, 
gestor executivo da organização, 
difundiu sobre a lógica de abundân-
cia e os novos formatos de pensar e 
de agir. “É preciso entender que não é 
por meio da competição que evoluí-
mos, mas de forma colaborativa”, 
afirma. Com isso, explica sobre o 
formato de atuação do Instituto 
Hélice, onde empresas trabalham 
juntas, colocando na mesa seus 
problemas e buscando soluções em 
conjunto com startups. A partir disso, 
é possível realizar uma troca, as 
empresas conseguem trazer 
inovação de fora para dentro e ter 
fornecedores mais inovadores, além 
de conhecimento sobre o que está 
acontecendo no mercado, enquanto 
as startups recebem um feedback 
estruturado e contínuo, receita reco-
rrente e cases de sucesso. 

O tema principal da palestra de 
Pedro Lins, consultor, mentor, 
conselheiro e palestrante, com vasta 
experiência e vivências pelo planeta, 
foi diversidade dentro das empresas, 
abordando principalmente a 
inclusão em diversos âmbitos. 

O exemplo utilizado foi o de trainne 
do Magazine Luiza, no qual somente 
pessoas negras poderiam se candi-
datar aos cargos. O palestrante mos-
trou a importância da diversidade, 
sendo posta a inclusão como uma 
forma de ampliar o alcance de cultu-
ras, formas de pensamento, entre 
outros aspectos que se criam em 
conseqüência da ampliação do 
campo de visão do negócio. 

As falsas teorias de desenvolvimento, o 
não pensar do desenvolvimento da 
humanidade, perdas gingantes como 
Hiroshima, Chernobyl, Brumadinho. 
Essas foram questões trazidas por Cezar 
Paz, fundador do Coletivo POA Inquieta, 
que justificou que uma sociedade que 
poluiu suas águas não pode se conside-
rar sã. 

O século 20 é hierárquico! Segundo o 
palestrante, ele se devolveu através de 
organogramas, que muitas vezes dificul-
tam a organização de determinado 
setor da sociedade. E um dos caminhos 
seria a formação de redes, pois uma 
rede se forma para que aquele sistema 
tenha uma nova forma, mudando e 
fazendo um novo ecossistema, provo-
cando a inovação, através do senso 
crítico e senso criativo.

\O futuro acelerado pela pandemia: 
5 ações que todo empreendedor 
precisa fazer agora \Instituto Hélice: Inovação 

Colaborativa

\Inclusão e 
Diversidade

\Ecossistemas 
Criativos, uma luz 

na Incerteza

\De ZER0 A 50 MILHÕES: Aprendizados 
Reais de Uma Trajetória Empreendedora

Estimular a autoestima para mos-
trar suas verdades, faz com que 
cada vez mais pessoas pensem 
mais amplamente. Assim, as 
pessoas acabam se empoderando e 
se valorizando, dando uma visão 
positiva de suas próprias conquis-
tas. 

Essas foram algumas contribuições 
que Diego Trindade, produtor de 
moda e creator @labquepadrao, 
apresentou em sua palestra. “Hoje 
cada vez mais a diversidade está 
em voga na moda. Temos que 
valorizar esta nova forma de ver as 
pessoas e o colorismo está nesta 
mudança de não ter um padrão.”

\#SAINDODOARMARIOCOMDITRINDADE  
Moda consciente e criativa 



A colaboração entre os 
profissionais dentro da moda 
faz com que todos cresçam 
como profissionais, cada um 
fazendo parte de um trabal-
ho. 

Esse foi o norte da palestran-
te Rochele Gloor, diretora 
executivo-criativo da marca 
RGLOOR, laboratório de 
negócio de moda do futuro, 
especialista em design zero 
waste. Ela destacou que o 
trabalho com marcas susten-
táveis faz com que se possa 
colaborar com campanhas, 
ajudando as mais diversas 
produções dentro de várias 
profissões. 

Você sabia que cerca de 
285 milhões de pessoas no 
mundo são cegos ou 
deficientes visuais? E que 
80% são evitáveis? Segun-
do a OMS, lutar contra a 
cegueira é evitável e é uma 
das ações mais custo-efeti-
vas para se reduzir a 
pobreza no mundo. 

Os dados foram apresen-
tados na palestra de Ema-
nuela Gonçalves, coorde-
nadora Inovação OPTY e 
membro Medhacker, e 
Renan Oliveira, oftalmolo-
gista, Head de Inovação 
Opty, prêmio MIT Grand 
Hack 2016. E ressaltaram 
que a inclusão digital, 
gerando Smart clinicas, é 
um caminho para a quali-
dade de vida da população 
na luta contra cegueira.

Trazer o mundo dos negócios para mais 
perto das pessoas. Esse foi dos maiores 
fatores para desenvolvimento do aplicati-
vo Warren enfatizou Rodrigo Grundig, 
sócio fundador e CDO da Warren. “As 
indústrias tiveram que ter outros olhos 
para o mundo digital”. 

Ele apontou que durante a pandemia os 
negócios tiveram que se adequar ou se 
incluir digitalmente. “O senso de comuni-
dade esta cada vez mais presente, a 
pandemia acelerou várias lutas que já 
estavam em pauta, o Black Lives Matter é 
o maior exemplo disso onde as marcas 
abraçaram a reivindicação.” 

A colaboração é bem mais importante 
que a competição. Dentro disso, o 
capitalismo consciente está presente, 
segundo o palestrante Guilherme 
Massena, cofundador da Dobra. 

Ele argumentou que o propósito da 
Dobra como empresa é ser irreverente e 
consciente, tendo zero estoque e fazen-
do seus produtos por demanda. Pensan-
do sempre em economia circular, todos 
colaboradores têm os mesmos ganhos, 
assim formando algo mais igual. “Uma 
empresa consciente pensa em uma 
cultura, em seus colaboradores tendo a 
mesma importância que seus superio-
res. A empresa que faz pequenas ações 
que pode fazer uma diferença dentro da 
sociedade, trazendo benefícios sociais.” 

\Dobra e o Capitalismo 
Consciente 

Leandro Tonetto, Pós-doutor em Design e Emoção, e Valentina Marques da 
Rosa, psicóloga e mestre em Design, ministraram a palestra que explorou a 
formação dos vínculos baseados em relações de bem-estar duradouro, conec-
tando as marcas aos valores e crenças dos consumidores. 

Sinalizaram que é preciso entender que bem-estar é uma medida de longo 
prazo. Isso para que suas ações como marca não fiquem só naquele momento. 
“O que a minha marca tem de bom para que possa proporcionar um bem-es-
tar?” Assim se faz necessário oferecer para o mercado algo genuíno como 
marca, que traga uma experiência ao consumidor.

\A importância da UX 
em momentos de crise

A realidade tem mostrado que 
cada vez mais as startups têm 
pecado na questão jurídica. 
Contratam empregados com 
roupagem de prestadores de 
serviço; ignoram todas as impli-
cações legais no trato com 
fornecedores e clientes e descui-
dam na hora de formalizar o 
acordo entre os sócios. 

Essas questões, mais cedo ou 
mais tarde, cobram o seu preço e 
podem inviabilizar a continuida-
de do negócio ou impedir a 
entrada de investidores na 
operação. Assim, a palestra 
ministrada pelo advogado Pedro 
Azevedo de Souza, especialista 
em direito Laboral Empresarial, 
abordou as armadilhas jurídicas 
que podem acabar ou impedir 
que a startup ganhe escala. 

\Armadilhas 
jurídicas que 

podem acabar 
com Empresas

\Como desenvolver vínculos duradouros 
entre consumidores e marcas? 

\HACKVISION
: Vamos 
Hackear a 
Visão?

\A Moda do Futuro: além da realidade 
virtual e do zero waste



Despertar brilho nos olhos é 
saber valorizar sua marca, 
fazer com que seus colabora-
dores acreditem em seu 
negócio foi uma das falas de 
Ricardo Rocha, CEO da Ener-
gia das Marcas, startup de 
branding. 

Ele ainda complementou: “Por 
que nós gostamos tanto de 
marcas? A gente gosta da 
gente mesmo, assim nos 
identificamos como uma 
marca que diz algo sobre 
como somos. Quando cons-
truímos uma marca, se cria 
uma estrutura para que as 
pessoas se identifiquem.”

Uma dose de egoísmo 
pode fazer bem para 
nossa saúde mental. 
Leandro Benincá, 
empreendedor e educa-
dor financeiro da Messem 
XP Investimentos, conta 
que devemos deixar o 
ciclo vicioso dos maus 
hábitos de lado para nos 
desintoxicar. Portanto, ele 
orienta que quando tiver 
um problema, não se 
deve aumentar o proble-
ma, porque isso só vai 
dificultar a solução dele. 

Trabalhar o bem estar mental é o primeiro passo para dar o próximo passo 
e assim seguir em frente. Evitando sempre esbarrar em outras pessoas, é 
claro. “Se você não sabe se salvar, você não está apto para salvar 
ninguém”.

Na busca pela inovação, Carlos Klein, inves-
tidor e mentor de Startups e Diretor Execu-
tivo da SBDC, apresentou os caminhos para 
troca de informação explicando que a 
inovação não vem só da tecnologia, mas 
que parte de diversos fatores para poder 
acontecer sincronia mútua principalmente 
no ramo da saúde. 

Segundo ele, devemos procurar não só 
inovação, mas uma melhoria contínua, 
principalmente no trabalho remoto para 
manter as pessoas unidas nesses novos 
canais da comunicação que tende a nos 
livrar do acúmulo de papel e trazer profis-
sionais capacitados para levar boa infraes-
trutura aos pacientes. “Pessoas dentro da 
saúde com estímulo à inovação podem 
trazer a fazer inovação”.

Não é novidade para ninguém que o mundo está acele-
rando cada vez mais, imprimindo maior volatilidade, 
incertezas, complexidade e ambiguidade no ambiente de 
negócios. A COVID19 tem sido uma amostra deste 
ambiente. 

Como prosperar frente a esta realidade? Leonardo 
Comparsi, com experiência como head de inovação da 
Gerdau, abordou caminhos para esta resposta e como 
enxergar a inovação como uma opção inevitável.

Aloha Boeck é jornalista especializada 
em Convergência Digital e mestre em 
Educação e integra a equipe de 
Comunicação e Marketing do Sindilo-
jas Porto Alegre. Ela apresentou como 
devemos investir na nossa marca a 
partir de interações com o consumi-
dor. Segundo Aloha, não precisamos 
de uma celebridade para conseguir-
mos atrair clientela, mas sim, criarmos 
laços a partir do relacionamento que 
vamos desenvolver com cliente. “Nós 
somos o nó das redes e nós quere-
mos estar na rede. 

Nó esse que só será possível se feito 
de forma natural e cativante, indepen-
dente do meio de comunicação”. Ela 
também trouxe um levantamento 
que indica que 65,8% dos gaúchos 
acreditam que pode ser desenvolvido 
um relacionamento afetivo com as 
marcas.

Trazendo dados recentes da economia, Kellen 
Fraga, doutora em Economia e professora da Escola 
de Negócios da PUCRS, ressaltou o grande cresci-
mento em investimentos globais, principalmente no 
continente Europeu e reforça que não podemos 
deixar o nosso país de lado, principalmente na era 
da realidade compartilhada. “Uma coisa é o mundo, 
outra coisa é o país em que vivemos”. 

Ela salienta que é importante sabermos como fazemos parte da realidade em 
relação a outros países, pois ainda temos dados alarmantes em relação a acessos 
da nova realidade que vivemos e inclusive traz pesquisas que reforçam a desvalo-
rização da moeda brasileira.

\Desafios e Oportunidades 
da Inovação em Saúde 

\Inovação: A competência 
Organizacional para a Era 
Pós-Digital

\Redes realmente sociais: 
a humanização das 
marcas no meio digital

\Cenários para uma 
nova economia

\Rico, feliz e em paz 
Faça as pazes com a sua vida

\Por que alguém 
usaria sua marca?

\Inovação e Aprendizagem
Gostar de aprender em mundo 
diverso e aprender a ser inclusi-
vo, foram temas abordados por 
Janaina Rost, que tem mais de 
15 anos de experiência em 
gestão de pessoas e novos 
produtos. Hoje o aprendizado 
se dá pela colaboração, saber 
equilibrar trabalho e vida 
pessoal. “O que você sabe 
fazer que não está no seu 
LinkedIn?”, questionou. 

Ela explicou que motivação 
todos têm e que temos uma 
linha mestra que nos faz apren-
der. É preciso saber controlar 
melhor a sua forma de aprendi-
zado. “Muitas vezes dividir uma 
tarefa pode fazer com que 
ambos tenham um aprendiza-
do.”



A palestra ministrada por Taisson 
Toigo, doutor em administração, 
gestor de Projetos Sebrae/RS e 
professor universitário, trouxe os 
resultados de sua tese na área de 
redes de inovação e destaca a 
função delas em grandes, médias 
e pequenas empresas e seus 
fenômenos de orquestração. 

Ele explicou: "a orquestração de 
redes de inovação não demanda 
uma empresa gigante, mas uma 
empresa líder, que ancore o 
mercado que está inserido e que 
seja referência", diz.  Ao final, 
ressaltou que toda a empresa 
que tenha interesse em se inserir 
em uma rede tem o dever de 
compreender este fenômeno e 
se adaptar à ele.

Ministrada pelo diretor de 
marketing da Coca-Cola 
FEMSA, Luiz Fernando 
Carvalho de Mattos, a 
palestra mostrou os novos 
modelos de produção e de 
inovação realizados na 
Coca-Cola. Durante a apre-
sentação ele apontou as 
principais evoluções que 
continuam garantindo o 
sucesso da marca, desde 
as mudanças nas garrafas, 
freezers e nas publicidades. 
Ele detalhou: "Não há 
marketing melhor que a 
melhor forma de consumir 
o produto" – em referência 
à Coca-Cola gelada. 

MinExplicou também que a marca está presente em três eventos, consi-
derados pelo palestrante, importantes da sociedade: Natal, Copa do 
Mundo e Olimpíada. Outro ponto levantado na palestra são as táticas 
de promoções e de vendas que a empresa realiza. 

A palestrante Debora Chagas, 
coordenadora Estadual de 
Startups do SEBRAE/RS, trouxe a 
proposta de que o Rio Grande do 
Sul é um estado inovador. Em 
números, o RS representa 6,7% do 
PIB Nacional e cerca de 2,4 
milhões de empreendedores no 
Rio Grande do Sul. 

Ela lembrou que "ter o seu próprio 
negócio é o quarto sonho dos 
gaúchos". Reforça que o RS é o 5° 
em número de empresas no setor 
de tecnologia e o 5° também em 
empregos na área. Além disso, 
explicou que são mais de 130 Insti-
tuições acadêmicas no RS, sendo 
assim, o estado representa 11,5% 
da produção científica do Brasil. 
Por fim, ressaltou que o Rio 
Grande do Sul é o 3° estado com 
maior número de startups do país 
e considera o momento relevante 
e o melhor possível para se criar 
novos modelos de negócios.

Gustavo Lacerda, diretor de marke-
ting da Agência Escala, falou sobre 
sua trajetória como produtor de 
conteúdo, desafios enfrentados e 
realizações em sua carreira. Ele expli-
cou que muitas vezes é interessante 
ser mais assertivo que criativo 
durante as campanhas publicitárias. 
Mas que é sempre bom inovar para 
que as empresas se descolem do 
formato padrão do mercado. "O 
primeiro passo é pensar como gerar 
conteúdo que seja falado pelos 
veículos de comunicação e pelas 
pessoas", cita. 

Sócia da Morya Comunicação, Lara 
Piccoli, atua há 20 anos no mercado 
de posicionamento e estratégia de 
grandes marcas, e abordou três 
pontos importantes para o sucesso 
das equipes de uma organização: 
liderança, criatividade e normalida-
de. "Eu preciso me expor para ser 
criativo", explicou.  Ela disse também 
que a normalidade é o resultado da 
união do senso comum e o senso 
crítico. Portanto, esse é um grande 
desafio das grandes organizações, 
uma vez que, o senso comum é 
muito reproduzido nessas esferas. 
Lara ressaltou que o principal passo 
para se construir uma liderança 
criativa é hackear o nosso próprio 
princípio e ser protagonista, pois o 
avanço da tecnologia alterou nosso 
modo de agir, bem como o perfil de 
grandes CEO’s.

Mestre em design, arquiteto e desig-
ner na Architecture And Strategic 
Design — Brazil, Gustavo Lompa 
Nunes, abordou a relação entre o 
homem e o planeta, trazendo a 
discussão de novos modelos de 
redes de comportamentos organiza-
cionais que deem propósito e sentido 
para a vida, pensando no impacto 
global, meio ambiente e sustentabili-
dade. 

Além disso, a apresentação propor-
cionou uma reflexão sobre o que se 
pensar para o futuro ligando a tecno-
logia, a natureza e a sociedade, nas 
áreas do design e da arquitetura.

Ainda durante seu discurso, o pales-
trante apresenta diversas iniciativas 
criativas que acontecem no merca-
do publicitário e os erros e acertos 
de grandes marcas.

Após estudar os impactos da tecno-
logia na forma como trabalhamos, 
Fernando Barra, autor do livro “Meu 
Emprego Sumiu!”, apresentou seus 
estudos no qual mostra que, histori-
camente, em toda revolução a huma-
nidade mudou a forma como trabal-
ha. A era pós-emprego tem a ver com 
recuperar nossa humanidade e liber-
dade — no sentido mais profundo 
dessas palavras - será criativo e signi-
ficativo e não apenas técnico, como 
montar engrenagens, apertar parafu-
sos ou operar máquinas.

\O RS no mapa 
da inovação

\Criatividade gera 
mídia espontânea

\Liderança Criativa: 
Hackeando a 
normalidade \(Re)Pensando 

ambientes para o 
amanhã

\O futuro e o 
propósito do 
trabalho

\Orquestração de 
redes de inovação

\Uma coca cola 
para todos



Rafael Baptista, doutor em 
Ciências do Movimento 
Humano pela UFRGS, 
professor e pesquisador, 
reuniu uma série de 
demonstrações a respeito 
das inovações no campo, 
especialmente na área de 
tecnologia vestível, como a 
nova tendência. O pales-
trante lidera um grupo de 
pesquisa na Escola de 
Ciências da Saúde da 
PUCRS. 

Ele salientou aparelhos 
como o Apple Watch, que 
realiza diversas tarefas, 
como medir aproximada-
mente o gasto calórico em 
uma atividade física, 
controlar os batimentos e 
a distância percorrida. 
Além disso, tais tecnolo-
gias, segundo Rafael, 
auxiliam no fator motiva-
cional, já que há a possibili-
dade de compartilhar uma 
meta atingida e escutar 
uma música durante o 
trajeto, por exemplo.

A palestra Liderança Hiperconectada tratou sobre as relações 
dentro do ambiente de trabalho. Alexandre Peixoto, formado em 
Engenharia Civil na UFRGS e especialista em marketing pela PUC, 
é superintendente do Sindilojas Porto Alegre. Ele destacou a 
importância de conhecer o processo e a todas as escalas de 
trabalho.  Para isso, salientou seu trabalho frente ao Sindilojas, no 
qual realiza a capacitação dos profissionais, disponibilizando 
aulas de dicção e oratória. 

Além disso, ressaltou os meios digitais como forma de aproxi-
mação, como os aplicativos Zoom, Skype e Google Meet, por 
exemplo, que conectam os profissionais, especialmente em 
época de pandemia, onde o trabalho está sendo mantido em 
home office.

A construção de cenários vem sendo utilizada pela gestão buscado 
"prever" contextos futuros. Em um contexto carregado de incertezas, a 
construção de cenários se faz cada vez mais necessária. Para trabalhar 
nesta realidade mutante, o pensamento em design pode nos auxiliar na 
imaginação destes mundos fictícios, construindo narrativas às vezes com 
um forte caráter especulativo. 

Ricardo Yudi é graduado em Gastronomia 
e mestre em Design Estratégico pela 
UNISINOS. Ele ressaltou a importância do 
design para atingir um impacto positivo na 
vida das pessoas, através da boa estética e 
funcionalidade do produto. 

Segundo Yudi, bons produtos são atempo-
rais, e são utilizados e fabricados por suprir 
exatamente a necessidade do cliente. Além 
disso, a palestra abordou o conceito de 
Food Design, que corresponde a categoria 
do design aplicada aos produtos alimentí-
cios.

\Inove na alimentação sem 
saber cozinhar um ovo

Estas narrativas favorecem a 
crítica sobre o hoje e sobre que 
caminhos seguir. No painel foram 
apresentadas algumas estraté-
gias que o Grupo de Estudos 
Future Lab vem trabalhando no 
PPG Design Unisinos. Celso 
Scaletsky é professor de design 
na UNISINOS e realizou seu 
doutorado em Sciences de Archi-
tecture, no Institut National 
Polytechnique de Lorraine, 
França. Fernando Horlle lidera a 
equipe de planejamento da 
Pmweb.

Uma cidade inteligente é aquela que presta 
serviços de um modo diferente, mais 
eficiente e com apoio tecnológico, buscan-
do mantê-los e, principalmente, qualifi-
cá-los. 

Observar e entender como isso está acon-
tecendo na prática é o desafio que foi 
proposto durante a palestra ministrada por 
Fabricio Tarouco, doutor em Ciências da 
Comunicação e professor na UNISINOS. 
Ele falou, também, sobre tecnologias como 
o reconhecimento facial, aplicativos de 
trânsito e qual seu impacto no dia a dia, já 
que vivemos em uma época onde a cidade 
está conectada e o número de informações 
cresce a cada dia. 

\Smart Cities na Prática: 
Tecnologias + Informação 
+ Design

Igreja do empreendedorismo foi a temá-
tica da palestra “Design, approach, 
target, budget: tudo lindo, só falta com-
binar com os russos”, conduzida por 
Melissa Lesnovski e Marcelo Vianna 
Batista. Melissa é mestre em design, 
professora na graduação dos cursos de 
Design, Comunicação Digital, Gestão 
para Inovação e Liderança da UNISI-
NOS. Já Marcelo é doutorando em 
Design Estratégico pelo Programa de 
Pós-Graduação em Design na mesma 
instituição. 

Durante a apresentação, os 
palestrantes falaram da adap-
tação de termos em inglês e o 
retorno que tal feito tem. Além 
disso, destacaram a importân-
cia da estratégia para alcançar 
seu público, sendo necessário 
entender o que ele realmente 
quer.

\Cenários de design em um mundo incerto

\Design, approach, target, budget: tudo 
lindo, só falta combinar com os russos

\Inovação e 
tecnologia 
em 
movimento 
humano 

\Liderança Hiperconectada



Relacionamento com o cliente e modelo 
de negócios inovadores. Esses foram os 
temas abordados pelo gestor de proje-
tos de inovação e professor na ESPM e 
UNISINOS, Gustavo Moreira. 

O palestrante ressaltou que o modelo de 
negócios precisa estar ligado ao cliente e 
que toda organização deve utilizar 
canais de comunicação para interagir 
com seu público. Além disso, apontou o 
caminho para inovação de forma aberta 
e a validação de modelos de negócio de 
forma construtiva. 

Ministrada por Caroline Damazio, a 
palestra abordou o discurso de 
antirracismo, um tema em alta no 
ano de 2020, especialmente por 
conta dos casos de abordagem 
policial ocorridos nos Estados 
Unidos. Foram tratados, também, 
os racismos estruturais, institucio-
nais e interpessoais, demonstrados 
muitas vezes em números, como 
taxa de desemprego e renda média. 
Caroline é psicóloga clínica e coor-
denadora executiva da ONG 
ACMUN - Associação Cultural de 
Mulheres Negras.

Alcir Cardoso ministrou o painel 
“Diferenciação – Como se destacar 
frente aos concorrentes”. Analista 
de Relacionamento com o Cliente 
do Sebrae RS, ele tratou de temas 
relacionados ao contato com o 
cliente e a importância dos canais 
digitais. Segundo ele, é fundamen-
tal que o empreendimento tenha 
presença digital, disponibilizando 
diversas maneiras de contato com 
o cliente e reforçando a marca 
através de anúncios. 

Durante a palestra “Empreender no 
Brasil: você está preparado?” ministrada 
por Paulo Kruse, foi abordada a temáti-
ca dos desafios que o empresário tem 
para empreender no Brasil. Paulo Kruse 
é presidente do Sindilojas Porto Alegre, 
vice-presidente da Fecomércio/RS e 
empresário do comércio de vestuário 
desde 1978, sendo proprietário das 
Redes de Lojas Patchwork. 

Ele compartilhou sua experiência estra-
tégica e de visão para o negócio, profe-
rindo dicas valiosas para a audiência. 
Paulo ainda ressaltou a importância de 
valorizar os empreendedores de 
pequenos e médios negócios.

Publicitária, creator content e estra-
tegista de marcas, a palestrante 
Patrícia Carneiro conduziu a palestra 
na qual abordou o Marketing 4.0 e 
sua metodologia. Assim, destacou o 
entendimento da influencer 
economy, na qual as marcas passam 
a outra lógica de ativação através do 
creator marketing e a relação com 
um ecossistema que está transfor-
mando o panorama do marketing e 
dos negócios. 

Ela ressaltou a importância em 
desenvolver a marca da organização 
através do engajamento, conectivi-
dade com o público e estilo próprio, 
além da qualidade do produto 
ofertado.  Patrícia utilizou exemplos 
como Magazine Luiza, que aumentou 
sua presença digital, e, consequente-
mente, suas vendas quando lançou a 
vendedora virtual.

Os palestrantes falaram sobre inovação e 
reflexos sobre a necessidade de inovar, 
além de destrinchar os mais diversos mode-
los de inovação. Cristiano Fragoso é head de 
Worry Free Strategist / DO IT, Diego Alegre 
atua como Innovation & Design Strategy da 
Glocal, Juliano Selli é Head de Negócios 
Digitais do Grupo Dimed e o Dr. Filipe Cam-
pelo é professor de Design da UNISINOS. 
Durante a apresentação, os mentores abor-
daram também sobre a criação dos projetos 
de inovação do design estratégico dentro 
das organizações.

\Empreender no Brasil: 
você está preparado?

\Diferenciação – 
Como se destacar 

frente aos 
concorrentes

\Marcas Creators. 
Creators Marcas

\O Amanhã é agora! 
Ei, Design? Que tens 
a dizer?

\Antirracismo na prática: 
Descolonizar é preciso. 
Formação antirracista 
pela Associação Cultural 
de Mulheres Negras

\Criatividade e Inovação 
na Modelagem de Negócios

Para falar sobre a importância 
e o impacto dos jogos na 
sociedade demonstrados 
através do crescimento dos 
espectadores de jogos online e 
a realização de campeonato 
presenciais que lotam estádios 
pelo mundo, Caco Idiart 
conduziu o painel “O mercado 
de jogos e os jogos no merca-
do”. Ele é especialista em gami-
ficação, artista transmídia e foi 
presidente da Associação de 
Desenvolvedores de Jogos 
Digitais do Rio Grande do Sul 
de 2013 a 2018. 

\O Mercado de jogos e os 
jogos no mercado

Caco ressaltou que os jogos não são apenas entretenimento, mas servem 
como publicidade e ensino, como por exemplo simuladores de avião e 
carros utilizados para a obtenção de habilitação. Além disso, destacou o 
crescimento em gastos com games principalmente com a pandemia.



Abordando uma serie de dicas 
práticas para startups, o pales-
trante Denys Hupel conduziu o 
painel “TownSq”, no qual 
ressaltou a importância de 
valorizar os profissionais 
dentro da organização. Denys 
é cientista da computação e 
atua como-founder & CMO da 
TownSq. Ele contou sobre a 
origem da empresa, surgindo 
através de sua veia empreen-
dedora. 

Compartilhou dicas para ter 
sucesso no seu empreendi-
mento, como estar atento ao 
mercado, buscar soluções 
inovadoras, ter uma mentalida-
de positiva e buscar ajuda de 
profissionais do ramo. 

Para tratar sobre o design 
estratégico como forma 
auxiliar no processo de 
mudança na educação, 
Gustavo Borba comandou 
o painel “Educação orien-
tada pelo design”. Ele 
possui graduação em 
Engenharia Elétrica pela 
Universidade Federal de 
Santa Maria, mestrado em 
Engenharia de Produção 
pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e 
especialização em Design 
Estratégico pela UNISI-
NOS. 

“90% das startups não estão 
prontas para buscar capital”, 
afirmou Amure Pinho, presiden-
te da Associação Brasileira de 
Startups, na palestra “O jeito 
certo de buscar investimento 
anjo”.

 Para ele, investimento é uma 
consequência de um cresci-
mento que faz sentido para o 
investidor. Por isso, entende 
que as startups precisam passar 
por algumas etapas a fim de 
conseguir o investimento: 
“Investimento não é a solução 
para o seu desconforto de 
empreender. Serve para que 
você cresça, aumentar uma 
curva que já deve estar para 
cima”, ressaltou.

“A liderança eficaz é resultado da combinação de competência e caráter - 
porém, se for preciso escolher apenas um, fique apenas com o caráter”. É o que 
afirma Tatiana Tregi, CEO na Tregi Governança e Integridade, ao se referir que 
governança tem relação com ética. Durante a palestra, Tatiana conceituou que 
a governança corporativa é a forma que um dono escolhe para dirigir a própria 
empresa. 

E essa governança tem como ponto de partida estes princípios: transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Ela reitera que 
estes princípios dão base para os pilares: propriedade, administração, condutas 
que regram a empresa, controle e fiscalização. Ela também entende que o 
principal motivo para conflitos na governança é a falta de clareza do propósito.

Ele abordou a experiência do grupo de pesquisa da UNISINOS, no qual 
atua na área de design voltado a educação. Destacou que a atuação 
dos professores se transformou: antes do advento da internet, havia 
apenas o período de aula para ensinar; hoje, os portais online abriram 
oportunidades do aprendizado em maior escala.

\Educação orientada pelo design \O jeito certo 
de buscar 

investimento 
anjo

\Governança para 
Micro e Pequenas 

Empresas

Dona da JM Consultoria Digital, Jaiza 
Manara, que já trabalhou em alguns 
projetos do Google, contou as vantagens 
que os serviços do Google podem trazer 
para o negócio a partir de três serviços: 
Google Meu Negócio, Google Maps e 
Google Ads: “Só o Google Ads é respon-
sável por 90% do faturamento do 
Google”, afirmou. Jaiza enxerga que no 
Ads é possível alcançar a pessoa no 
momento certo, representando 96% das 
pesquisas no Brasil. 

Quanto ao Google Meu Negócio, ela 
entende que, além de um cadastro, é um 
recurso que permite que você conecte 
com quem está buscando no Google. 
Outra ferramenta que ela destacou é o 
Google Maps, que além dos mapas, agre-
gou outros serviços, como de recomen-
dação, por exemplo.   

\O melhor do Google para 
empresas - Google Maps, 
Meu Negócio e Ads

\TownSq

Leonardo Farias atua na gerencia de competitividade setorial do Sebrae 
RS e apresentou a nova plataforma da empresa: a plataforma Nexo, da 
qual ele é o Product Owner. O objetivo principal é proporcionar a peque-
nos empresários e posicionar pequenos negócios a ter um melhor 
processo de tomada de decisão. Ele contou que já veio de uma família de 
empreendedores, o que o incentivou a entrar no meio. 

A plataforma foi pensada em três pilares: performance, análises e dicas, 
além de boas práticas. Leonardo reiterou que já são mais de 1300 empre-
sas cadastradas na plataforma, que, neste momento, ainda é gratuita. 

\Dados a 
favor do seu 

negócio - 
Programa 

Nexo



“Cada fundador deve entender 
como é o próprio negócio. 
Quanto mais segurar para pedir 
um investimento, melhor. 
Quanto mais capital de vendas, 
melhor”. É com essa fala que 
Olavo Bevilaqua, portfólio 
manager da Bossa Nova Investi-
mentos, falou sobre como e 
qual o momento para as 
startups buscarem investimen-
tos. Ele reiterou da importância 
de saber o objetivo do investi-
mento, além de já estar em 
contato e apresentando relató-
rios para o investidor, antes de 
solicitar a rodada. 

Ele também mostrou o que a 
própria empresa leva em consi-
deração quando avalia um 
investimento: time de fundado-
res, produto, máquina de 
vendas, resultados, rodada, cap 
table. Assim, é possível enten-
der o tamanho do cheque. 

O sócio do site Vakinha, Flavio Steffens, e o gestor de relacionamento do 
Tecnopuc, Rafael Chanin, se juntaram para contar seus negócios que não 
foram bem sucedidos: “Sucesso nos inspira, mas só o fracasso nos 
ensina”, afirmam. Em 2010, cada um começou o seu negócio: Flavio criou 
a Woompa, que consistia em um criador de sites para o mercado imobi-
liário; enquanto Rafael começou o KiZuada, que era uma rede social para 
zoar o futebol. Durante a palestra, elencaram inúmeros problemas que 
tiveram: perfeccionismo, falta de plano B, mercado e clientes, entre 
outros. 

Além disso, completaram: “Todo problema tem uma solução, mas nem 
toda solução tem um problema”, ao se referirem que uma falha do 
empreendedor é focar na solução e não no problema. 

“No RS, são mais de 2 milhões 
de pessoas com mais de 60 
anos. 7 de outubro de 2019 foi o 
dia que a linha de crescimento 
dos mais velhos ultrapassou a 
dos jovens até 14 anos”. É assim 
que Martin Henkel, fundador do 
SeniorLab, evidencia o quanto é 
preciso pensar em conteúdo 
para esta faixa etária. Ele enten-
de que essa faixa etária não 
gosta de ser rotulada, pois 
apesar do corpo de velho, o 
espírito ainda é de jovem: “Não 
diga que um produto é 60+, 
venda o atributo pra ele, enten-
da o que passa na cabeça do 
idoso”. 

Analisando o comportamento 
de consumidor deles, Martin 
enxerga que as estratégias de 
marketing devem ser bem 
pensadas, pois eles têm tempo, 
experiência, são críticos, seleti-
vos e sensíveis, além de terem 
dinheiro.. 

Fundador do Grupo de Profissionais Negros 
na Indústria Criativa (GPNIC), Felipe Rocha 
deixa claro seu lugar de fala e o quanto a 
diversidade se tornou um objeto de estudo: 
“homem negro, gay, veio da periferia, publi-
citário, mestrando do programa de pós-gra-
duação de Escrita Criativa da Universidade 
Feevale”. 

Felipe também apresentou dados de que a 
performance das empresas melhora em 
21% quando investem em diversidade de 
gênero, e em 33% quando investem em 
negros. Para ele, há outros ganhos: ativação 
de talentos mais diversos, qualidade da 
tomada de decisão, insights sobre os clien-
tes e funcionários motivados. Além do que, 
na escrita criativa, Felipe enxerga como 
essencial esta diversidade, pois se conse-
gue evitar estereótipos na construção dos 
produtos.

Magnor Muller, da DGS (consultoria de 
gênero, diversidade e sexualidade), 
Fernando Seffner, professor da Facul-
dade de Educação da UFRGS, e Sidinei 
Rocha de Oliveira, professor da Escola 
de Administração da UFRGS, se uniram 
para falar a respeito de pessoas trans 
nas empresas. “É preciso olhar para a 
sua firma e pensar se a diversidade está 
presente nela”, afirmou Fernando, ao se 
referir que a visibilidade trans nas 
empresas é muito recente. 

É de consenso entre eles que as 
empresas deveriam investir em políti-
cas de visibilidade das pessoas trans. 
Comentaram o quão próximo é esta 
realidade das pessoas e não só no meio 
artístico. Além disso, enxergam que os 
banheiros são um dos lugares em que a 
sociedade marcou por gênero, o que é 
preciso desdramatizar este aspecto.

\Empreendendo 
e Fracassando

\O Aging in 
Market e os 

60+2.0 do 
pós-pandemia

\Tem homem trans na firma! E agora?

\Diversidade e 
Inclusão na 
Indústria Criativa 
Gaúcha

\Startups no olhar 
do investidor

CMO da 4all, Antônio Gornatti 
conceituou a inovação disruptiva 
que define como aquela que 
quebra a lógica usual dos negó-
cios, invadindo assim um mercado 
já estabelecido. Para ele, este 
conceito nasceu com Clayton 
Christensen, que pensa que as 
empresas de sucesso serão 
bancadas por outras mais novas 
por conta da inovação, o que é um 
mantra da inovação disruptiva: “As 
grandes empresas focam muito 
em resultado, mas não acompan-

ham as inovações. 

A maioria de nós busca evidências 
para provar crenças. Clayton fazia 
o contrário: entendia as evidências 
para criar as crenças”, afirmou. Ao 
final, Gornatti deu dicas para 
procurar mercados disruptivos: 
estude seus clientes, foco na 
inovação e no modelo de negó-

cios e encontrar o próprio ritmo. 

\Inovação Disruptiva 
- onde mora, do que 

se alimenta



Em um mundo que passa 
por inúmeras crises, a 
inclusão de grupos sub-re-
presentados nas organi-
zações não é apenas 
urgente, mas também 
estratégico, pontou Filipe 
Roloff, um dos 50 Futuros 
Líderes LGBT+ Globais 
pela Financial Times. 
Incluir é se perguntar não 
apenas como e para quem 
fazemos design, mas quem 
está fazendo. 

Durante a palestra ele 
explicou como as estraté-
gias de inclusão da diversi-
dade nas organizações 
podem encontrar no 
design seu próximo nível 
de evolução.

Mesmo quem não é mãe pode enxergar o mundo sob a ótica do cuidado, da 
empatia e dos atributos que estão fortemente associados ao maternar, afirmou 
Luciana Cattony, cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. 

Sob a perspectiva do cuidar, ela destacou que o design se apresenta como uma 
importante ferramenta para cocriação de estratégias que contribuem para a cons-
trução de um local de trabalho inclusivo em que a parentalidade possa ser acolhi-
da e valorizada e que todos se sintam respeitados e ouvidos, podendo exercer o 
seu potencial ao máximo. Funcionários prósperos e ambientes seguros contri-
buem para resultados melhores do negócio.

A transformação digital tem alterado 
as relações de pessoas, organizações, 
governos e da sociedade, destacou o 
diretor geral do escritório de Desen-
volvimento de Projeto do Governo do 
RS, Hiparcio Stoffel. 

Conforme ele, levar mais e melhores 
serviços ao cidadão por meio da estra-
tégia digital é um grande desafio para 
colocar o governo à palma da mão 
das pessoas e ressignificar a relação 
do governo com o cidadão. 

\Estratégia e 
Governo Digital

Anderson Diehl, mentor e líder de comuni-
dade do InovAtiva Brasil, falou sobre como 
o ecossistema de inovação e o uso de 
novas tecnologias estão impactando cada 
vez mais no dia a dia das pessoas. Segundo 
ele, atualmente, estamos vivenciando o 
ponto de intersecção do analógico e o 
digital, mas é apenas uma questão de 
tempo para 100% das nossas atividades 
estarem diretamente ligadas ao uso de 
tecnologia. 

Neste aspecto, o empreendedorismo se 
tornou protagonista desta transformação, 
com um ecossistema rico, com diversos 
atores prontos para dar apoio necessário, 
proporcionando o surgimento de milhares 
de novos negócios.

\1000 Startups em 10 anos | A jornada do Tecnopuc

A palestra de Luis Lamb, doutor em Computação pelo Imperial College London e secre-
tário de Inovação, Ciências e Tecnologia do RS, relatou os impactos da inteligência artifi-
cial na sociedade. A Inteligência Artificial é uma tecnologia transversal, com impacto 
sobre todos os setores da economia, incluindo agricultura, indústria, comércio e 
serviços. 

Destacou que ela terá impactos na vida das pessoas, alterando as formas como nos 
inserimos no mercado de trabalho, bem como terá influência nas economias mais 
desenvolvidas, sendo estratégica para as organizações públicas e privadas.

\Inovação, Trabalho e Tecnologia pós-Covid 

Rafael Prikladnicki, diretor do Tecnopuc e professor da Escola 
Politécnica e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Compu-
tação da PUCRS, e Leandro Pompermaier, professor da PUCRS e 
líder da área de Startups do Tecnopucm, co-fundador da e-Core 
falaram que o Tecnopuc tem como propósito gerar 1000 startups 
em 10 anos. 

O objetivo, segundo eles, está alinhado com o movimento da cidade 
de Porto Alegre no âmbito da Aliança para Inovação e do Pacto 
Alegre, que é construir um ambiente propício para que as novas 
gerações enxerguem na cidade um local para se desenvolverem 
pessoal e profissionalmente. Foram abordados os caminhos perco-
rridos pelo Tecnopuc para atingir esse objetivo, sempre destacando 
as pessoas, a criatividade, a inovação e o impacto, que são norteado-
res desse processo.

\MOM ROCKS! Maternidade como lente 
para inovação dentro das empresas

\Entenda como o InovAtiva Brasil tem auxiliado 
startups com conexões, visibilidade e mentorias

\Quando todos 
fizerem design



O modelo é popularmente conhecido 
como “o jeito Disney de encantar o 
cliente”, mas pontou que a empresa 
criou um método que busca construir 
uma experiência genuína e consistente 
para o cliente. Isso porque, segundo ela, 
a empresa acredita que produtos e 
serviços possuem forte tendência a 
“comoditização” no mercado atual, e 
que a forma como uma empresa entre-
ga seus produtos e serviços precisa se 
dar de forma diferenciada, priorizando 
o atendimento.  

Jacqueline Ferreira, especialis-
ta em experiência do cliente, 
certificada pelo Disney Insti-
tute, abordou o tema expe-
riência do cliente sob a ótica e 
conceitos de uma das maiores 
referências em experiência no 
mundo, que é a Disney. 

A palestra ministrada por Lúcio 
Amaral, profissional em agências na 
área de criação, professor de publici-
dade, além de prestar serviços como 
copywriting, teve como foco a palavra 
como forma de persuasão. A partir 
disso, trouxe insights importantes 
sobre a comunicação como um todo, 
tanto no que diz respeito na relação 
entre pessoas com pessoas, quanto 
de marcas e pessoas. 

Amaral trouxe um breve resumo da 
história da comunicação e como ela 
foi evoluindo dos primórdios da 
linguagem fonética culminando até a 
atualidade com a internet, em que ela 
agrupa diversos meios - tal como a 
informação, fotografia, vídeos e 
outros -, podendo ser utilizados para 
vários fins, inclusive para persuadir. 

Marília Silveira, é business developer, 
facilitadora e estrategista, criadora da 
metodologia Elevante, Innovation 
Lead da Sustainary no Brasil e abor-
dou o elo entre estratégia, cultura e a 
nossa responsabilidade diante das 
transformações que incitamos. 

Ela ressaltou de que forma os negó-
cios podem se tornar mais humanos e 
criativos, criando conexões genuínas 
com seus públicos interno e externo. 
Pontuou que Biz Rev é ser rebelde 
com causa, sobre subverter padrões 
com método e, principalmente, sobre 
(r)evolução. 

Apresentando o cenário das Fintechs, 
André Gusmão, Co Founder and CTO 
at Warren Brasil, destacou que as 
startups de tecnologia buscam resol-
ver os problemas do mercado finan-
ceiro de maneira geral e contextuali-
zou o cenário atual da China, com 
relação aos sistemas bancários. “O 
país não tinha um sistema adequado 
para as transações bancárias e as 
empresas de e-commerce notaram 
esse vácuo, entendendo a necessida-
de da carteira digital”, argumenta. 
Com isso, surgiu aplicativos como o 
AliPay e o WeChat Pay, que revolucio-
naram o cenário e, inclusive, especu-
la-se que em cinco anos o país não 
terá mais dinheiro circulando nem o 
uso de cartões de crédito. No cenário 
brasileiro, Gusmão cita como cases o 
PIX e o Open Banking, que tem o 
objetivo de facilitar as transações 
bancárias.

\A constante 
inovação das 

palavras 
persuasivas 

\Biz Rev - A próxima 
revolução do seu 
negócio será humana 
e criativa

\A tecnologia como pilar 
para evolução dos 
investimentos dos 
brasileiros 

\Conceitos Disney 
para Atendimento 
e Serviços

Yago Martins, Fundador & CEO da Funnil, explicou a metodologia Growth 
Hacking e trouxe exemplos de como aplicá-la no dia a dia das empresas, 
independentemente do tamanho. 

É uma metodologia baseada em estratégias que são usadas para metrifi-
car os negócios, permitindo escalar o mesmo de forma rápida e com 
baixo investimento. “A base dessa metodologia é o casamento de três 
pilares: Marketing, Ferramentas e Vendas. As três precisam atuar juntas”, 
explica Martins, apresentando as seis bases para escalar qualquer negó-
cio: Gestão, Processos, Estratégia, Métricas, Pessoas e Treinamentos. 

\Growth Hacking na prática 

Luiz Fernando Saraiva é CEO da plataforma Sqed e conduziu sua palestra com foco na 
teoria da fala e da ação e como o contexto ao redor de um indivíduo pode influenciar 
na tomada de decisões fazendo com que ele saia da zona de conforto e busque uma 
mudança na sua vida. Fator determinante, segundo o palestrante, para um indivíduo 
alcançar uma maior qualidade de vida. 

O que ele chama de “worklife integration”, no qual acontece uma sinergia entre todas 
as áreas que definem a vida, tal como o trabalho, a casa, família, comunidade, bem-es-
tar pessoal e saúde. 

\O 
desequilíbrio 
entre o 
discurso e a 
ação 



“O mais legal dos processos 
criativos é que, mesmo com o 
caos no nosso cérebro, ele tem 
um método. Muitas vezes, as 
etapas estão fora de ordem”. 
Com essa frase, o vice-presiden-
te da Associação Riograndense 
de Propaganda, Cado Bottega, 
demonstrou que é bom ser 
caótico o processo criativo, pois 
entende que a linearidade não é 
muito eficaz. Além disso, argu-
mentou que quanto mais gente 
participar de um processo criati-
vo, melhor é. 

E evidenciou isso com o Festival 
de Cannes, que fez um estudo 
no qual apontou que os mais 
vencedores eram os que tinham 
a maior ficha técnica. Ele 
conceituou a criatividade como 
uma técnica de resolver proble-
mas, na qual sua primeira etapa 
é o desafio, assumindo duas 
formas: a invenção (incremen-
tação) e a descoberta (quando 
se verbaliza aquilo).

Patrick da Silva, CEO da Paes Digital, 
apresentou quatro perguntas que o 
profissional deve se fazer antes da 
implementação de um projeto digital 
visando entender qual o seu nível de 
preparação para não se frustrar com 
o resultado. 

Segundo ele, que também é especia-
lista em performance e inbound 
marketing, esse processo de imple-
mentação de um negócio deve 
passar pelas perguntas: “pra quem?”, 
“por quê?”, “por onde?” e “como?”. 
Patrick destacou que o pilar do 
marketing digital é entender sobre 
pessoas e que o processo de cons-
trução de uma marca deve ser feito 
“step by step” e ter consistência.

O coordenador do curso de Publicidade 
e Propaganda da ESPM POA e Professor 
do Ano pela ARP, Alessandro Souza, 
estudou alguns padrões da categoria 
Cyber do Festival de Cannes, extinta em 
2018: “Aprender com o digital premiado 
em Cannes é importante para as marcas 
e agências”, afirmou. 

E seu estudo proporcionou cinco 
padrões que aumentam as chances de 
sucesso: ainda é preciso ser grande 
(importante ter uma grande marca); 
gravar com linguagem de vídeo e Youtu-
be (filmmakers, produtoras, videoclipes); 
consumidores que produzem para cam-
panhas (comprar histórias de consumi-
dores); campanhas viram notícias (apare-
cer em mídias); conteúdos baseados em 
narrativas (storytelling está muito conso-
lidado). Alessandro também acrescentou 
uma nova categoria: o uso de dados. 

Eduardo Prange, CEO da Zeeng, 
a primeira plataforma de big data 
no Brasil, enxerga hoje uma 
produção enorme de dados e a 
todo instante: “Isso faz com que 
o marketing se transforme numa 
disciplina muito mais profissio-
nal, tornando o profissional mais 
analítico, que saiba utilizar tudo o 
que os dados oferecem”. Ele 
compara que ficar sem dados 
seria o mesmo que andar sem 
GPS, o que faz, também, que o 
profissional seja muito mais 
multidisciplinar. 

“O empreendedorismo corporativo 
precisa de uma cultura aberta. Mas 
precisa ter propósitos alinhados: o 
teu e da empresa. Não se pode 
olhar apenas para o próprio 
mundo”, afirmou o diretor de 
vendas e marketing da Lojas Lebes, 
Otelmo Drebes Jr. Para ele, o 
intraempreendedorismo acontece 
quando se permite que o colabora-
dor tenha uma iniciativa empreen-
dedora dentro da organização. 

Otelmo reiterou que é preciso estar 
atento à jornada do cliente e a 
algum possível atrito, que daí 
podem vir as oportunidades. Esta 
jornada é vista como essencial por 
ele, ao dar o exemplo da Lebes 
Bag, que consiste em um mínimo 
produto viável (MVP), que leva 
produtos à casa do cliente, e foi 
pensada a partir da jornada do 
cliente.

Com vários insights sobre o futuro do 
varejo pós-pandemia, Fabiano Zortéa 
trouxe sua experiência como coorde-
nador de varejo no SEBRAE/RS para 
falar sobre os desafios e vantagens de 
aderir ao e-commerce. “As empresas 
estão entendendo que o digital é um 
meio para reduzir custos e aumentar a 
produtividade, e o consumo mudou 
em função das novas possibilidades 
de escolha dos clientes”, afirmou. 

O palestrante apresentou diversos 
dados que apontam as mudanças nos 
hábitos de consumo das pessoas, 
contribuindo para o crescimento 
acelerado no número de varejos 
tradicionais que estão movendo suas 
operações de compra para o meio 
digital. Contudo, é sempre importante 
focar naquilo que o consumidor quer 
e em oferecer o atendimento mais 
humanizado possível. “Varejo é sobre 
gente, digital é apoio”, ressaltou.

E, assim, constrói uma pirâmide, que parte dos dados, passando pela informação, 
seguindo do conhecimento e terminando na sabedoria. Para Eduardo, o diferen-
cial não está na base da pirâmide, que seriam os dados: “Nosso ponto principal 
está em transformar a informação em conhecimento”. 

Diretor de inovação da Orgânica Digital, Lauro Becker compartilhou seus 15 anos de expe-
riência trabalhando no universo digital ao falar sobre como se tornar, ou continuar sendo, um 
profissional relevante no mercado em meio a tantas transformações e inovações. 

O palestrante ressaltou o fenômeno do ‘darwinismo tecnológico’, no qual profissionais e 
organizações que não se adaptam a essas mudanças não conseguem sobreviver – sobretudo 
no contexto da pandemia. Ele também abordou os riscos da automação para aqueles que 
realizam trabalhos repetitivos, bem como a revolução gerada no mercado e nas relações 
sociais a partir da Inteligência Artificial. “O futuro já chegou, ele só está mal distribuído”. 

\Quem é você na fila do marketing digital \Empreendendo 
dentro da empresa

\Gestão de Mídia 
Programática 
na Prática

\Leões à solta: o que as 
categorias digitais de Cannes (e 
o legado Cyber) têm a nos dizer

\Processos Criativos\Transformação 
Digital no Varejo

\O Futuro 
do 
Trabalho



Por isso que Samantha entende que um 
projeto hoje precisa de: propósito, 
conteúdo, mídia, métricas e a pessoa, 
que é onde precisa estar o foco. “Na 
verdade, mobile somos nós. Não é o 
aparelho que sai andando”. 

 Por isso, ele defendeu que as marcas estão se voltando cada vez mais 
para um modelo de negócio direto para o consumidor, criando um 
relacionamento direto.

Cristhian Groff, sócio do Cabanellos 
Advocacia e professor da ESPM  POA, 
falou sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados, que entrou em vigor no dia 18 de 
setembro de 2020. “O objetivo principal 
é trazer transparência, rastreabilidade, 
prestação de contas”. Cristhian divide os 
dados como: pessoais, pessoas sensí-
veis (genéticos/biométricos), anonimi-
zados (Redes sociais - quantidade de 
interações), pseudoanonimizados (crip-
tografia).  Para ele, as empresas preci-
sarão atender os direitos dos titulares: 
direitos de confirmação e direitos de 
acesso aos dados pessoais, além de que 
deverão justificar a coleta de dados 
(execução de contrato; consentimento - 
específico para um propósito; e legítimo 
interesse). Além disso, o controlador de 
dados pessoais é aquele que comanda o 
que fará com estes dados. 

Diretor de Pós-Graduação e 
Extensão da ESPM POA, o profes-
sor Genaro Galli tem vários proje-
tos na área de estratégia e bran-
ding. Ele entende que este termo 
está voltado para o comporta-
mento do consumidor. Com a 
pandemia, destacou que pessoas 
adotarão um novo estilo de vida e 
outras permanecerão com prati-
camente o mesmo comporta-
mento, utilizando como exemplo 
o ciclismo: “Vendas de bicicleta 
no Brasil mais que dobraram em 
época de pandemia”. Além disso, 
Genaro elencou novas tendên-
cias: a simplicidade importa; o 
protagonismo do formato vídeo; 
mais empatia na comunicação; as 
lives vieram para ficar; Tik Tok é a 
rede da quarentena; entre outras.

“O grande foco da entrega 
da comunicação móvel é a 
boa experiência. Assim, a 
gente vai tendo uma 
relação muito mais orgâni-
ca com o celular”, afirmou 
Samantha Carvalho, 
professora da Pós 
Graduação em Marketing 
Digital e BIG Data da ESPM 
POA. Para ela, essa relação 
mais orgânica com o 
celular tem dois lados, pois, 
ao mesmo tempo em que 
a tecnologia evolui (inter-
net 5G, inteligência artifi-
cial, blockchain), se vive em 
uma internet muito polari-
zada, tornando mais difícil 
o diálogo, além das fake 
news e manipulação de 
informações. 

 “O fator principal de compra 
não é o produto, mas quem está 
vendendo. A maioria vai atrás 
de quem melhor está venden-
do”, é o que defendeu Guilher-
me de Bortoli, SEO da empresa 
Orgânica Digital, uma entre as 
10 agências de inbound marke-
ting do Brasil em 2019. Ele 
justificou sua percepção com 
uma pesquisa que mostra que 
os consumidores não se impor-
tariam se 77% das marcas desa-
parecessem. Conforme Bortoli, 
as pessoas são programadas 
desde que nascem para prestar 
atenção e registrar histórias, 
reforçado com o conceito do 
marketing de que as pessoas 
compram com o coração e 
justificamos pela razão. 

Ele evidencia isso explicando as 
tomadas de decisão do cérebro: 
5% acontecem no Neocórtex 
(pensamento racional) e 95% 
no Sistema Límbico 
(emoções/sentimentos, hábi-
tos, memória).

Fabio Tolfo Ribas, adminis-
trador, doutorando e mestre 
em Administração, pontuou 
que a inovação social se 
destacou, porque as políticas 
não conseguem fazer total-
mente seu papel em temas 
sociais. “É um processo 
coletivo de criação onde os 
membros de um certo coleti-
vo/grupo inventam novas 
regras para resolver confli-
tos, e assim criam práticas”, 
conceitua. Para ele, é um 
processo dinâmico, que, por 
meio de uma nova ideia, 
transforma o comportamen-
to do meio que está inserido.

 A inovação social traz protagonistas, que são nominados como atores 
sociais. Este processo de inovação envolve: prompt, propostas/ideias, proto-
tipagem, sustentação, escala e difusão, mudança e transformação.

\Smartphone, o Protagonista das 
Estratégias de Comunicação 

\Histórias 
que Vendem

\O processo e os exemplos de inovação social

Fundador da 1001 Ideias, Treinamentos e 
Palestras, Fernando Kimura entende que 
há mudanças na sociedade digital quanto 
a forma de consumir, pagar, relação de 
negócio, relações e os valores das 
pessoas. Por isso, sustenta que os consu-
midores estejam mais racionais hoje 
evidenciando algumas preocupações da 
parte deles: 42% dos consumidores 
mudam os hábitos de consumo para 
reduzir impactos no meio ambiente; 30% 
dos consumidores estão atentos ao 
ingredientes dos produtos; 58% não 
compra de produtos testados em animais 
e 65% não compram de empresas asso-
ciados a trabalho escravo. 

Além disso, ele julga que as pessoas 
saíram da mentalidade de ganho para a 
de manutenção: “As pessoas vão 
começar a pensar mais do que elas preci-
sam e do que não precisam”.

\Futuro do 
comportamento dos 
consumidores e 
empresas

\Brand Strategy: 
Como tornar as 
marcas relevantes em 
ambientes de crise

\O que os Profissionais de Marketing 
Precisam Saber sobre a LGPD?



Frederike Mette, agente de 
inovação da Escola de Negó-
cios da PUCRS, em conjunto 
com o Tecnopuc, argumentou 
que a educação financeira é 
baseada em 4 pilares: gastar, 
ganhar, investir e doar, que 
muitos deixam de lado. 

O ganhar está ligado ao 
vender, a partir de fontes de 
receita e precificação, engaja-
mento, retenção e captação 
de clientes. O gastar está 
ligado ao que, sendo que o 
ideal é não ter um fornecedor 
único. O investir traz a ideia de 
“onde”, o que deve acontecer 
depois de se fazer uma reser-
va. E o doar, que traz a ideia do 
“para que”, demonstrando 
uma responsabilidade social 
por trás, uma contribuição da 
pessoa e do próprio negócio 
para a sociedade.

Apresentando o Tecnopuc como um 
ecossistema de inovação e empreen-
dedorismo da PUCRS, as jornalistas 
Liana Rigon e Julia Aguiar, responsá-
veis pela comunicação do parque 
tecnológico, compartilharam as 
mudanças estratégicas que foram 
realizadas para que o protagonista da 
comunicação institucional passasse a 
ser os empreendedores que trabal-
ham no local. “Alguém que vive o 
ecossistema do Tecnopuc todos os 
dias consegue comunicar muito 
melhor a nossa realidade”, explica 
Liana.

 Com isso, os canais de comunicação 
do Tecnopuc passaram a apresentar 
o empreendedor, mostrando as 
histórias dos negócios que estão 
sendo desenvolvidos. Exemplifican-
do, as jornalistas apresentaram o 
Instagram do Tecnopuc, com 
conteúdo de vídeos dos empreende-
dores, bem como fotos dos eventos 
que acontecem, e cases de assesso-
ria de imprensa.  

Apresentando duas situações extre-
mas do “efeito manada” na economia, 
como a Quinta-feira Negra, em 1929, 
Gustavo Ermel, diretor de estratégia e 
inovação da SPR, explicou o quanto a 
ação de repetir outras atitudes sem 
pensar pode ser prejudicial para os 
negócios. 

Ele afirmou que inovação é o contrário 
disso, é tomar decisões polêmicas. “O 
efeito manada nos negócios não 
permite que a gente aprenda o motivo 
de ter dado errado, ou o motivo de ter 
dado certo”, exemplificou. E quais os 
caminhos para fugir disso? “Tentar 
olhar para o sim”, afirmou, apresentan-
do como o Google e a Apple, que 
foram na contramão do mercado, 
inovaram com seus produtos. 

\A Educação 
Financeira como 
pilar do seu 
negócio

\Tecnopuc – Protagonismo do 
empreendedor na comunicação institucional 

\Sem Incomodação e 
Sem Inovação: 
Quando parar para 
pensar parece ser 
triste demais 

Abordado sobre como o isolamento 
trocou hábitos e, consequentemente, 
reduziu experiências externas, Nicolas 
Barbosa, co-founder da Why, trouxe 
um estudo sobre as marcas que as 
pessoas mais sentem falta. Contudo, 
primeiramente, ele relembrou como 
ter uma marca bem construída. “É 
importante ter um propósito conecta-
do ao negócio, um posicionamento 
bem definido e uma linguagem que 
expressa tudo isso, além de proporcio-

nar experiências”, explicou. 

Com toda a saudade que as pessoas 
têm das marcas, como elas podem 
lidar? Para Barbosa, “é preciso recon-
hecer e abrir-se para o diálogo, tendo 
sensibilidade e cuidado com o 
momento que todos estamos vivendo. 
Além de, claro, tentar gerar novas 

experiências aos consumidores”.  

\Saudade de Marca – Uma 
estudo sobre marcas que 

deixaram vazio na mente e 
coração dos consumidores 

que ganharam espaço 
Questionando sobre a existência 
ou não de criatividade autêntica, 
Fábio Henckel, diretor de criação e 
estratégias digitais na SPR, apre-
sentou o estudo de Barbara 
Fredrickson, coordenadora do 
núcleo de psicologia e neurociên-
cia da faculdade da Carolina do 
Norte (EUA), na qual a pesquisa-
dora afirmou que emoções positi-
vas ajudam a construir repertórios 
de pensamentos e, a partir deles, 
temos ações mais ricas e abrimos 

nossa personalidade. 

A partir disso, Henckel destacou 
que os ambientes com emoções 
positivas constantes, ajudam a 
realizar mais e a construir mais, e 
para finalizar, afirma: “Seja feliz, 
seja autêntico, seja criativo e salve 

o mundo”.  

\ICriatividade 
Autêntica: O que 
sabemos sobre a 

relação criatividade e 
felicidade 

Apresentando as mudanças 
que aconteceram no 
mercado da Comunicação, 
Gustavo Bachin, Co-Foun-
der & COO da Cadastra, 
contou como as agências 
se transformaram em 
empresas, com foco em 
performance de serviço 
digital, com a chegada do 
digital, ou phygital. “O 
consumidor e a jornada de 
compra se transformaram. 
O funil de comunicação 
passou a ser o funil de 
tomada de decisão”, expli-
cou Bachin. Antes, o com-
portamento dos consumi-
dores era previsível, linear 
e idêntico, sendo igual para 
todos. 

\A Nova Agência não é uma Agência

E, com a chegada do digital e da multicanalidade, a jornada de compra se 
tornou pessoal e única. Com isso, a comunicação passou a ser o objetivo 
de negócio. O produto, a ideia e a campanha não são mais o centro. “O 
consumidor é o centro”, sintetizou.



O professor titular da UFRGS, Maurício Moreira e Silva Bernardes, destacou a 
condução do projeto ICD (inovação, competitividade e design), que durou quatro 
anos e que envolveu uma grande quantidade de agentes intervenientes. 

Foram identificados 12 diretrizes para integração: criar condições para a 
integração; entender como cada um pode dar o melhor de si; incentivar rotina 
para reflexão; criar rotina para reuniões; explicar de forma clara a função de cada 
membro de equipe; lembrar que você faz parte do projeto e não o contrário; 
atuar rápido na correção de problemas; preparar meios de comunicação 
adequados; conferir visibilidade ao projeto; fazer de cada evento um aconteci-
mento; fazer a diferença e reconhecer e valorizar cada conquista.

O letramento em design 
foi o tema da palestra de 
Fabiane Wolff, founder 360 
Graus - Conhecimentos em 
Design, que definiu como a 
inserção dos conhecimen-
tos em design gera vanta-
gem competitiva em uma 
organização. 

A partir da teoria da gestão 
estratégica do Design, a 
ideia do Literacy é alavan-
car a estratégia das empre-
sas que se beneficiam do 
processo, capacitando a 
organização para o uso de 
ferramentas, técnicas e 
estratégias de Design nos 
mais variados níveis, de 
acordo com os objetivos 
estratégicos. Como resul-
tado, a performance supe-
rior. 

A palestra de Melissa Pozatti, desig-
ner de produto e pesquisadora em 
design, apresentou os resultados de 
um estudo realizado com empresas 
desenvolvedoras de produtos sobre 
fatores críticos de sucesso na 
implementação de métodos de 
design para inovação. 

Essas descobertas incluem não 
apenas sugestões relacionadas aos 
métodos de design, como diretrizes 
para seleção e forma de aplicação, 
mas também sugestões de ações 
que devem ser tomadas nos níveis 
cultural e estrutural de empresas 
que desejem inovar.

Trazendo sua teoria baseada 
em três pilares, Estevão Stumpf 
apresentou o Customer 
Success, onde é aplicado um 
conjunto de estratégias a partir 
de uma equipe que trabalha, 
ensina e aprende com colegas e 
clientes. 

Com a nova economia, veio a 
autonomia que passou o poder 
da decisão para a mão do clien-
te e mesmo assim algumas 
empresas persistiram em 
manter maus costumes ligados 
aos hábitos tradicionais. Stumpf 
ensinou como não ficar estag-
nado em legados, mas em adap-
tações. “O ideal aqui é atacar a 
cultura da empresa e não 
começar algo por um setor”.

\Como adotar a 
Cultura de Sucesso 
do Cliente

\Como estimar 
esforço e modelar as 
atividades do design

A palestra de Paula Görgen Radici Fraga, 
administradora, mestre em Design e consul-
tora empresarial, abordou como o design 
vem sendo reconhecido por proporcionar 
benefícios econômicos, sociais e ambientais 
significativos e, à medida que se torna parte 
do processo de gestão, ele pode impactar no 
desempenho dos negócios. 

Para tanto, destacou que o compartilhamen-
to de informações, por meio de sistemas de 
indicadores que contemplem fatores gera-
dores de informações fidedignas e quantifi-
cáveis, se torna fundamental. Sob esta pers-
pectiva, foram apresentados o processo e os 
resultados alcançados com a implemen-
tação de um sistema de indicadores de 
inovação, competitividade e design em 
empresas desenvolvedores de produtos.

Roberta Selister, Head de Mídia na Escala e professora no MBA de Marketing Digital na 
ESPM POA, iniciou a palestra apresentando Walter Mercado, ícone da televisão na 
década de 1990, que se especializou em vender consultas astrológicas. “Ele entendeu o 
que era importante para as pessoas, e trabalhava com conteúdo, relacionamento e 
influência”, explicou. 

E atualmente, qual o contexto? As pessoas querem se relacionar com as marcas, e 
buscam por aquelas que conversam e que se exponham aos seus consumidores. “As 
pessoas estão no centro do processo. A jornada não é mais de compra, é de gente”, 
destacou ao exemplificar a Magalu como o maior case de omnichannel do Brasil.

\Como Montar uma Estratégia de Mídia Multicanal 
para Aumentar os Resultados 

O CEO da ACT4Growth e doutor 
em design, Henrique Benedetto, 
falou sobre duas atividades de 
alta complexidade: a estimativa 
de esforço e a modelagem das 
atividades do design. Ambas 
podem se estabelecer como de 
alto risco para os profissionais 
que não apresentem domínio 
sobre os temas. 

O modelo desenvolvido pela 
pesquisa apresentada ofereceu 
uma visão que possibilita que 
tais aspectos sejam simplifica-
dos ao longo do tempo e que as 
informações correlatas estejam 
disponíveis sempre que neces-
sárias, evoluindo sempre, como 
as próprias soluções do design. 

\Métodos de design para inovação: fatores-chave 
para implementação em empresas

\Integrando múltiplos agentes em projetos de design e inovação

\Sistema de Indicadores de Inovação, 
Competitividade e Design

\Design 
Literacy e a 
implementação 
da vantagem 
competitiva



Difere dos antropólogos ou sociólogos 
por vislumbrar significados e experiên-
cias que não existem e por compreender 
a tríade tecnologias, necessidades e 
negócios. Traduz conhecimento científi-
co, questiona a normalidade, produz 
narrativas que as pessoas possam amar e 
transforma a estratégia de inovação do 
desenvolvimento de produto e geração 
de ideias para como as empresas dão 
sentido às oportunidades.

Fernando Souza Ferreira, mestrando em 
Design, e Júlio van der Linden, professor 
associado da UFRGS, destacaram que o 
conhecimento valioso para inovação 
reside fora dos limites da empresa. E que 
a colaboração com designers externos 
segue uma tendência de inovação aberta 
e ecossistemas. Assim, argumentaram 
que o designer catalisador é intérprete 
externo da produção de sentido das 
pessoas para as coisas na relação consu-
midor-empresa. 

Tiago de Abreu falou que 
transformar ideia em 
inovação, ou resolver desafios, 
exige um certo nível de criati-
vidade e conhecimento. Para 
ele, engenheiro e mestre em 
design pela UFRGS e diretor 
de Conhecimento para 
Inovação, Ciência e Tecnolo-
gia/RS, designers têm resolvi-
do desafios como estes há 
décadas e algumas caracterís-
ticas se sobressaem. 

Tiago apresentou como este conceito pode ser aplicado em 
situações extremas, como o desenvolvimento de startups e a 
criação de políticas públicas. Com o mindset correto e 
método, tudo é possível.

Giovani Simão De Luca, João Luis Rieth e 
Fabiana Maria Bonesi De Luca apresenta-
ram que as Diretrizes do MEC para a 
Extensão no Ensino Superior (Res. nº 7 de 
18 de dezembro de 2018) mostram que 
existe uma tendência para que os cursos 
de graduação se envolvam cada vez mais 
no contexto da sociedade. Em atividades 
de projeto, esse envolvimento pode ser 
feito em torno de problemas reais de 
empresas. Conciliar os objetivos dos repre-
sentantes das empresas e das universida-
des pode ser problemático se não for bem 
gerenciado. 

Com o objetivo de incentivar empresários, 
professores e alunos a realizarem com 
maior frequência e qualidade este tipo de 
colaboração, um modelo de referência foi 
apresentado para servir de ponto de parti-
da para essa relação ganha-ganha.

Através do método de cocriação Frame Creation, Guilherme 
Cardoso da Silva, mestre em Design e analista de articulação 
de projetos no Sebrae/RS, ressaltou que foram reunidos 20 
especialistas de áreas diversas ligadas a segurança pública 
para pensar em conjunto soluções para segurança pública. 

O problema apresentado foi: Amenizar as percepções extre-
mas de risco de assaltos em Porto Alegre. A palestra mostrou 
os perfis identificados em pesquisa, como esses especialistas 
abordaram o problema através do método e, como 
conclusão, as diretrizes identificadas para direcionar futuros 
estudos.

\Criando cultura de inovação pelo 
design: de startup a políticas públicas 

\Educação em design 
através da relação 
universidade-empresa

\Métodos 
de 
cocriação 
para 
segurança 
pública

\O designer como um 
catalisador de inovação

Os atrasos em projetos de design são frequentes, afetando o desempenho de empre-
sas e causando prejuízos para as partes interessadas, afirmou Júlia Pires, designer e 
mestranda em Design. 

Nesse sentido, foi apresentado na palestra um estudo sobre atrasos no desenvolvi-
mento de projetos de design com o propósito de compreender as principais causas de 
atrasos, bem como propor diretrizes para evitá-los e corrigi-los.

\Diretrizes para 
correção de 
desvios de prazo 
de projetos de 
design 

Por que certos projetos possuem 
mais alterações do que outros, ques-
tionou Gustavo Andrighetto, mestre 
em Design e sócio do 303 Design. Na 
palestra, ele abordou os motivos 
pelos quais as alterações ocorrem e 
o papel do designer e do cliente 
neste contexto. 

Foram apresentados resultados de 
uma pesquisa de mestrado realizada 
no PGDesign da UFRGS que têm 
forte aplicação na prática e podem 
contribuir para o sucesso do projeto. 
Essa pesquisa gerou modelos que 
demonstram: interações no proces-
so de design, revisão de projeto e 
matriz com diretrizes para a atuação 
do designer. 

\Alterações de projeto e a 
relação designer-cliente



Em sua apresentação, Luís 
Canabarro Cunha, CEO da 
Inbeauty Brasil, falou sobre a 
luta para criar a startup, os 
processos de criação, financia-
mento, prototipação, primeiras 
vendas, ganho em escala, e 
todas as etapas para que uma 
startup nasça e cresça.

Vendas não é um jogo de sorte, 
carisma ou boa oratória. Vendas 
é um processo com métricas 
claras e escalável. Vendas é 
ciência. Foram pontos destaca-
dos por Caio Vidal, coordenador 
do time de vendas em uma das 
maiores Startups do Brasil, a RD 
Station.

Marcelo Paes, CMO no Sindilojas 
Porto Alegre e membro do conselho 
e líder do comitê de Inovação na 
Câmara Brasil-Alemanha ressaltou 
que, hoje em dia, um hub de 
inovação já é quase coisa do passa-
do. 

As universidades dominam o assun-
to, as grandes empresas têm os 
próprios laboratórios e o ecossiste-
ma se encarrega de avançar. Mas o 
pequeno negócio fica à margem, 
sem acesso. Conceber e dar vida a 
um hub num ambiente pouco prová-
vel pode ser um sucesso? A palestra de André Flores, publicitário, 

pós-graduado em ciências do consumo 
e especialista em liderança para cresci-
mento e mudança, fez um apanhado 
bem humorado sobre uma trajetória 
empreendedora com os erros e aprendi-
zados que fizeram parte dessa jornada. 
Sempre usando histórias verídicas para 
ilustrar as lições, ele falou desde pontos 
mais práticos como a escolha de sócios, 
até pontos mais profundos como 
intuição e conhecimento. 

E trouxe a reflexão de que os erros são 
inerentes a todo processo de crescimen-
to. Não devemos enxergar os tropeços 
como "fracassos" e que devemos refletir 
constantemente sobre quais erros 
cometemos e principalmente quais 
foram as lições aprendidas ao longo do 
processo. 

A palestra da professora e pesquisado-
ra da Escola de Negócios da PUCRS, 
Edimara Luciano, tratou da importân-
cia da cidadania ativa para que se 
tenha cidades inteligentes e sustentá-
veis. Segundo ela, a cidadania ativa é 
fundamental para o atendimento da 
sustentabilidade social e institucional. 

Porém, muitos brasileiros estão excluí-
dos digitalmente e não tem condições 
- seja por não possuírem dispositivos 
de tecnologia de informação, por não 
terem acesso à Internet ou por não 
saberem usar - de fazer parte da dinâ-
mica de uma cidade inteligente.

A estética é um dos mercados que 
mais cresce no Brasil, e em grande 
parte pela evolução tecnológica de 
equipamentos e tratamentos 
oferecidos, aumentando a deman-
da e a capacidade profissional 
envolvida. 

Durante a palestra, Dênis Barnes, 
professor universitário e especialis-
ta em inovação tecnológica na área 
da estética, falou sobre os impac-
tos causados por essa evolução e o 
que se pode esperar nos próximos 
anos para a área. 

Flávio Steffens, sócio e diretor de 
relacionamento do site Vakinha, 
mentor no Tecnopuc Startups, 
apresentou sua jornada de 
empreendedor, mas de uma 
maneira diferente. A jornada foi 
discutida sob a ótica do fracasso, 
trazendo uma discussão sobre os 
principais erros que cometeu no 
lançamento de um produto que 
quase quebrou sua startup. 

A abordagem do fracasso permitiu 
alertar os novos empreendedores 
de que errar faz parte do processo 
de inovar, e que não temos como 
controlar se iremos acertar ou não 
(apesar de termos a tendência de 
sermos sempre otimistas). O 
palestrante terminou com a men-
sagem de que o fracasso precisa 
fazer parte do nosso dia a dia, 
como uma forma de aprendizado 
e crescimento. E que o sucesso 
inspira, mas o fracasso que ensina. 

O BS Project sempre teve como 
essência a democratização da 
inovação entendendo que ela é 
transversal e deve fazer parte do dia a 
dia de todos - seja através da tecno-
logia, do comportamento humano, 
da cultura e do empreendedorismo, 
destacou João Ramos, Relações 
Públicas e pós-graduado em Sociolo-
gia e co-founder do Black Sheep 
Project. 

E durante a Pandemia, ele destacou 
que foi criado um material no qual foi 
desdobrado em diversos formatos, 
refletindo sobre o atual contexto que 
a humanidade se encontra e procu-
rando uma maneira de nos reinven-
tar. “E, se esse período de pandemia 
antecipar uma Nova Era?”, questio-
nou. “É hora de pensar no agora e no 
daqui para frente, em soluções práti-
cas, funcionais e humanitárias que 
nos trazem esperança de dias melho-
res!”, concluiu. 

\Lojista, tenha um hub pra chamar de seu! \O impacto da 
inovação 
tecnológica nos 
tratamentos 
estéticos 

\Cidades 
inteligentes, 
Cidadania Ativa e 
Exclusão Digital 

\7 lições de uma vida errante

\Vem aí, uma nova era?  

\Como criar e 
fazer crescer a 
sua Startup! 

\Seu produto vai 
fracassar (e isso 
pode ser incrível)

\Playbook 2.0: as 
vendas por meio de 
processos metrificados
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O workshock de marca 
empregadora, ministrada 
pela jornalista Denise 
Polidori teve como foco a 
importância da cultura da 
marca para o ambiente 
interno e externo de uma 
empresa. Denise falou 
sobre como construir uma 
boa cultura em meio as 
adversidades do mercado, 
necessidades do cliente e 
insatisfações. Segundo ela, 
a relação de uma marca 
com o cliente pode ser 
idealizada, pensada e 
construída da melhor 
forma possível. 

Também foi abordado a 
transparência em prática 
que uma marca deve ter 
para atingir o sucesso. 
Além disso, foi feito um 
exercício para solucionar 
uma das dificuldades do 
mercado e conscientizar 
sobre a importância de um 
estudo da região onde a 
marca se estabelecer.

O contato entre marcas e influenciadores digitais é cada vez mais frequente nos 
dias de hoje, e é preciso que tanto as agências de marketing quanto as empresas, 
saibam como trabalhar essa relação para que seja o mais proveitosa possível. 

Hoje atuando como Master Planner Digital na agência Spark, Bruna Veronezi 
reforçou a importância de fazer com que a estratégia de campanha, o trabalho 
do influenciador e a mensuração dos dados e resultados estejam alinhados para 
que a ação da empresa atinja os objetivos pretendidos

Há quem pense que gamificação tem 
relação somente a games. Elenise 
Rocha apresentou, por meio da mine-
ração de dados, que os conceitos vão 
muito além disso. Dividindo-se entre 
jogo, estratégia e entretenimento, a 
gamificação utiliza mecânicas e dinâ-
micas que lembram a lógica dos 
jogos, as quais são aplicadas em 
contextos de não jogo. Ela engaja 
pessoas, motiva ações, soluciona 
problemas, promove uma aprendiza-
gem imersiva e envolvente, fornece 
feedback imediato e permite mediar e 
acompanhar o desenvolvimento. 

O que é preciso para acessarmos a nossa criatividade? Como construir um ambiente 
onde ela seja utilizada de forma constante e eficiente? Quais os comportamentos que 
facilitam seu surgimento e desenvolvimento? Mr. Wolf desafia os participantes a explora-
rem essas e outras questões através de um Jogo Estratégico desenhado especialmente 
para o Innovation Weekend. 

Cada rodada está recheada de desafios, discussões e aprendizados que pretendem trazer 
diversas respostas – e novas perguntas! – a respeito desse tema tão importante quanto 
fascinante.

Por Mr. Wolf
\Jogos Estratégicos: criatividade aplicada à solução de problemas

Por Júlia Barros

A estrategista ainda contou sobre os 
principais gurus da gamificação, 
aplicou em contextos de engajamen-
to, diferenciou a gamificação de jogos 
em recompensas extrínsecas e intrín-
secas e desvendou o passo a passo 
da construção de um jogo. Para com-
pletar o workshock, ainda interagiu 
com os participantes da sala ao 
relatar dados chocantes sobre o 
número de horas que jovens passam 
em frente ao videogame e indicou 
filmes como Jogador Número 1. 

Os profissionais das mais diversas áreas 
se depararam, nos últimos 20 anos, com 
o aumento de suas demandas e a neces-
sidade de serem ágeis em seus ambien-
tes de trabalho. Para encarar essa reali-
dade, Dario Kosugi, consultor empresa-
rial, mentor de mudança de hábitos e 
head de conteúdo da Escola Conquer, 
revelou a importância do conceito de 
learning agility, ou a soma de habilidade e 
vontade de aprender com experiências 
passadas. 

Foram destacados pelo palestrante 
conceitos que rodeiam o autoconheci-
mento, tais como agilidade mental, 
agilidade para resultados, agilidade de 
mudanças e agilidade pessoal. 

Por Leonardo Colato

Por Luiza Schirmer

Também foi enfatizada a tomada de algumas atitudes, como desaprender para 
aprender, assumir erros e tentar superá-los e não transformar opiniões próprias 
em fatos.

\Gamificação
 e Learning 
Analytics: 
mineração 
de dados 

\Learning Agility – a habilidade mais valiosa do século XXI \Marca 
empregadora:  
a força da 
cultura para um 
mercado  em 
transformação 

\Como criar 
uma 
campanha 
de Marketing 
de influência 
de Sucesso!

Por Vinícius Dias Valiente Umann



Alessandro Jacoby, profissional 
de inovação e liderança com mais 
de 20 anos de experiência com 
marcas regionais e nacionais, 
postula no workshock "Liderança 
Ambidestra: Como lidar com a 
sustentação e ao mesmo tempo 
inovar?" a necessidade de moldar 
uma renovadora e decisiva 
liderança. Jacoby apresenta o 
conceito "VUCA", que define o 
mundo pós revolução tecnológi-
ca como um mundo volátil, com-
plexo, ambíguo e incerto, o que 
requer uma equalização entre 
desempenho e exploração.

Assim, é possível equilibrar inovação e eficiência bem como ambientes 
de mudança e estabilidade dentro das empresas. 

Cozinha, auto-realização e experiência. Cami Souza e Paulo Rizzardi abor-
daram como a comida e o ato de cozinhar tem uma dimensão importante 
da transformação trazida pelo Covid-19. Ou seja: Passamos a cozinhar 
mais em casa, a nos importarmos mais com o que comemos e as transfor-
mações serão sentidas para sempre. Destacaram ainda os desafios e o 
ambiente fértil para inovação, trazendo como componente importante a 
nova economia e a economia da experiência.

Por Tatiana Tregi

Por Cami Souza e Paulo Rizzardi

O Workshock teve o objetivo de 
compartilhar conteúdos e ferra-
mentas que poderão auxiliar às 
pessoas a diferenciar-se no 
mercado de trabalho através da 
construção de marca pessoal. Os 
temas abordados contribuem na 
ressignificação da carreira de 
quem está buscando definir seus 
objetivos e metas, novos espaços 
profissionais ou melhorar a 
situação na própria empresa em 
que atua. 

O foco principal é ensinar às 
pessoas a perceberem-se como 
uma marca e consequentemente 
agregarem valor a si mesmas 
tornando-se desejáveis, reconhe-
cidas e diferenciadas em um 
mercado competitivo. Afinal, 
quem constrói uma marca 
pessoal sólida, atrai melhores 
oportunidades na carreira

Por Carlos Totti
Por Aleksia Dias

Por Luiza Schirmer

\Cozinhar será um ato central para 
o novo normal

\Marca pessoal: saiba tudo que precisa 
para se destacar na carreira 

\Transformação Digital e Inovação com Cloud 
Computing ou Desafios e vantagens da Cloud 
Computing 

\Liderança Ambidestra: Como lidar com 
a sustentação e ao mesmo tempo inovar? 

“Startup é uma organização 
escalável, de alto potencial 
econômico e inovadora.” Mas 
seu caminho de crescimento é 
longo, intenso e sujeito a diver-
sos percalços até se atingir um 
estágio de desenvolvimento 
mais avançado, no qual a 
empresa tem capacidade de 
escalar e crescer, tornando-se 
scale-ups. Na prática, porém, 
esse caminho de transição não 
é simples. 

Muitas deixam de atingir seu 
pleno potencial por razões 
mercadológicas, societárias, 
de produto, de gestão ou de 
regulamentação. São negócios 
que, não raro, enfrentam a 
dificuldade de desalinhamento 
entre os sócios sobre temas 
estratégicos. Nesse momento, 
a governança corporativa 
pode ser o grande aliado do 
empreendedor. 

\Governança Corporativa 
para STARTUPS & SCALE-UPS 

No workshock, Tatiana Tregi, CEO na Tregi Governança e Integridade, 
apresentou práticas de governança que podem contribuir para se atingir a 
maturidade e chegar à fase de escala/ crescimento do seu negócio facili-
tando, inclusive, a captação de recursos de investidores.

Desenvolvedor de software e 
Senior Developer Advocate 
na IBM, Sergio Gama sabe 
tudo sobre a misteriosa 
“nuvem” onde salvamos 
nossos arquivos e aplicações. 
Durante o workshock Trans-
formação Digital e Inovação 
com Cloud Computing, ele 
trouxe vários ensinamentos 
valiosos e dicas importantes 
para programadores, desen-
volvedores e todos aqueles 
que desejam modernizar 
digitalmente suas organi-
zações. Contudo, antes de 
introduzir o Cloud Computing 
em uma empresa, ele reco-
menda: “ir para a nuvem não 
deve ser uma necessidade, 
mas sim um momento. 

Tem de haver uma cultura empresarial voltada para o digital”. Ele também ressal-
tou a importância de “errar rápido”, isto é, realizar experimentos e descobrir as 
falhas a fim de não perder tempo – nem dinheiro.



Lucas Cesar, consultor do 
SEBRAE nas metodologias de 
criatividade e inovação, apresen-
tou, durante o workshock, como 
as tendências influenciam no 
cenário futuro. A partir da inter-
pretação desses sinais, é possível 
transformá-los em uma narrati-
va, auxiliando na avaliação das 
mudanças de mercado. Além 
disso, também foi dito que as 
tendências são o primeiro passo 
para o entendimento geral do 
cenário que está sendo construí-
do, sendo elas o primeiro passo 
para ter uma visão clara do 
futuro. Quanto ao cenário em si, 
o palestrante mostrou que esse 
está alicerçado em três pilares: 
visão (“como seria se…?”), moti-
vação (“por que o cenário é signi-
ficativo?”) e, por fim, a proposta 
(“que elementos foram usados 

para explicar a ideia?”).

Eduardo Albuquerque, co-founder da Conquer Labs e responsável por 
diversos projetos de educação em transformação digital e inovação 
ressalta no Workshock "A revolução não é digital, a revolução é 
humana" a importância da empatia, vulnerabilidade, adaptabilidade e 
da colaboração. 

Conceitos que constituem um conjunto essencial para transcender a 
barreira cultural e viabilizar a revolução digital. Além disso, destaca a 
necessidade de uma mudança de mindset e aprendizado: uma nova 
cara para as organizações tradicionais. Por fim, Eduardo enfatiza que o 
mundo não vai parar de mudar e é necessário saber adaptar-se às 
novas ferramentas. 

O workshock “Humanos 
Digitais, Mídias Sintéticas e 
Nova era das comunicações 
por IA”, apresentado por Carlo 
Gigel, Alexandre Akira e José 
Aragão a partir da parceria 
entre o Grupo Plan e a Velip, 
trabalhou em cima da linha do 
tempo da tecnologia neces-
sária para a criação de uma 
persona digital. Iniciando pelo 
processo de mensagem por 
voz, no ano de 2004, a criação 
do humano digital completo 
se deu somente em 2020. 
Conforme mostrado na 
apresentação, a junção da IA 
com sistemas complexos 
possibilitou tal avanço, garan-
tindo um processo de criação 
baseado no desenvolvimento 
de uma personalidade, no 
processamento da inteligên-
cia artificial, bem como na 
seleção da voz e na geração 

de um material visual. 

Por Cassiano Taffarel

Por Aleksia Dias

Por Vinícius Dias Valiente Umann

Por Luiza Schirmer

Por Lucas Cesar

Por Cassiano Taffarel

\A revolução não é digital, 
a revolução é humana 

/Humanos Digitais, 
Mídias Sintéticas e 

Nova era das 
comunicações por IA 

\Produtividade e Autogestão 

No workshock Desmistificando a produção de 
conteúdo digital, Andy Rodrigues, produtor de 
beleza, ofereceu inúmeras dicas sobre como 
alavancar marcas nas redes sociais. Maquiador 
profissional com milhares de seguidores no 
Instagram e no Tik Tok, o palestrante ressaltou a 
importância de desenvolver uma identidade 
nessas redes a fim de fazer com que as pessoas 
simpatizem com o perfil e comprem a ideia da 
marca. “Identidade gera legitimidade, depois 
que você consegue essas duas coisas seu perfil 
decola”, ressaltou. 

Ele também enfatizou algumas ‘estratégias’ que 
devem ser evitadas, como comprar seguidores e 
interpretar personagens que não condizem com 
a personalidade da empresa ou do indivíduo. 
“Nós já estamos vivendo em uma era digital 
cheia de hipocrisias, as pessoas estão cansadas 
disso. Temos que ser verdadeiros com o nosso 
público”, reiterou.

\Desmistificando a produção 
de conteúdo digital

O workshock: On_Learning - 
Inovação Centrada no Cliente foi 
ministrado por Lucas Cesar, sócio 
fundador da Perspective. Ele 
abordou que as possibilidades de 
criação de valor para o seu negó-
cio através da inovação são 
inúmeras quando se coloca o 
cliente no centro. 

E ainda, a importância de enten-
der como construir uma expe-
riência memorável para o seu 
cliente e mapear ações claras de 
implementação no seu negócio.

\On_Learning - 
Inovação Centrada 
no Cliente

\On_Learning - 
Tendências e 

Construção de 
Cenários

O workshock de Produtividade e Autogestão, 
ministrado pela Daniela Israel que trabalha há 6 
anos exclusivamente com educação executiva e 
desenvolvimento pessoal e profissional, teve 
como foco apresentar formas e ferramentas 
para uma pessoa ser bem sucedida em sua vida. 
Ela apresentou exemplos, autores e livros sobre 
o assunto do workshock. Daniela ressaltou a 
importância de conhecer cada vez mais a si 
mesmo para ter produtividade e autogestão 
efetiva. Além disso, foi falado sobre a saúde 
mental, física e espiritual como fontes para o 
sucesso.

\On_Learning - 
TTransformação 
Digital 

Sócio fundador da Perspective, 
Lucas Cesar abordou como 
melhorar a experiência do clien-
te, otimizar processos e desen-
volver um novo modelo de negó-
cio estão sempre na pauta do 
empreendedor contemporâneo.

Por Lucas Cesar



O workshock de governança 
colaborativa foi ministrado por 
Frederike Mette e Edimara Lucia-
no. Elas focaram na função do 
nudge (arquitetura da escolha no 
contexto da economia comporta-
mental) e sua repercussão no 
ramo empresarial. Foram usados 
exemplos reais para ilustrar essa 
ferramenta corporativa que pode 
ter tanto consequências positivas 
quanto negativas. Também foram 
abordados aspectos de inovação 
e trabalho em equipe para o 
desenvolvimento profissional.

Consequência, causas e motivos 
do nudge foram discutidos mais 
profundamente, com o foco de 
disseminar uma consciência 
positiva e boas instruções para o 
uso da ferramenta. De acordo 
com Frederike e Edimara, os 
nudgings podem influenciar 
diretamente no comportamento 
do consumidor.

O consultor Pedro Lins e o velejador Beto Pandiani conduziram sua 
plateia virtual por uma viagem marítima de Ushuaia à Antártica para 
ilustrar como se dá o processo de tomada de decisão. Em sua expe-
dição pelo mar que divide América do Sul e Antártica – o pior de se 
velejar –, Beto Pandini enfrentou várias adversidades e incertezas ao 
longo da viagem, sempre contando com uma equipe para lhe dar todo 
o apoio necessário. 

Questões de logística, gestão de tempo e gestão de recursos foram 
alguns dos desafios encontrados durante percurso, e só puderam ser 
superados com confiança, discussões, análise de opções e informações 
precisas. “O sucesso é uma experiência coletiva, assim como a tomada 
de decisão. Não tenha receio de pedir ajuda para quem sabe mais do 
que você”, lembrou Pedro Lins.

Por Aleksia Dias

Por Júlia Barros

“Pode ser a ideia mais genial do universo, mas se não puder ser posta em prática, 
de que adianta?” Essa foi a reflexão imposta por Alessandro Carlucci, Cado 
Bottega, Dreyson Queiroz e William Mallet, co-fundadores do Clube de Criação 
do Rio Grande do Sul (CCRS) durante o workshock Nunca mais eu vou dormir - 
Michael Douglas. O quarteto formado por publicitários e designers falou sobre a 
importância de usar a criatividade para abordar discussões sociais e culturais de 
uma forma que sensibilize as pessoas. 

Além disso, abordaram a necessida-
de de encontrar a singularidade do 
ser no meio digital que cada dia se 
torna mais utilizado, e dessa forma, 
poder balancear os malefícios e os 
benefícios que a internet nos 
proporciona. 

Como exemplo, os palestrantes citaram o programa “Aluguel Solidário” realizado 
pela Prefeitura e que contou com o apoio criativo do CCRS. “Nós criamos coisas 
que sabemos que podem feitas. Não precisa ser a ideia mais genial do universo, 
mas tem que ser algo que gere valor para os envolvidos e que faça sentido”, 
reforçou William Mallet.

Por Luiza Schirmer

Por Vinícius Dias Valiente Umann

A jornalista e atriz Janaína Azevedo e 
a economista e psicanalista Mariana 
Peringer ressaltaram no Workshock 
intitulado "Como cuidar da saúde 
mental em tempos de mídias sociais" 
a importância do autoconhecimento, 
considerando a intensa presença da 
internet em nossas vidas. Ao pontuar 
grandes filósofos do campo como 
Carl Jung e Sigmund Freud, as pales-
trantes destacaram a necessidade 
de mergulhar dentro de si mesmo e 
primeiro entender a própria identida-
de, para depois compreender verda-
deiramente qual imagem desejamos 
retratar em nossos perfis digitais. 

\Tomada de decisão \Como cuidar da 
saúde mental em 
tempos de mídias 
sociais. 
Autoconhecimento 
e Comportamento 

\Nunca mais eu vou dormir - Michael Douglas

\Governança colaborativa: 
nudging a inovação
 na sua organização

“Criatividade não é inventar algo do nada. É transformar o que já existe.”, a citação de Dr. 
David Eagleman foi responsável pela introdução e embasamento do workshock Na 
Panela de Pressão. Ministrado por Alessandro Carlucci e seus colegas conselheiros criati-
vos do Clube de Criação RS: Cado Bottega, Dreyson Queiroz e William Mallet, a proposta 
do evento foi tratar os processos de criatividade por meio da demonstração de cases de 
sucesso em propagandas e projetos de grandes marcas.

Por Natália Valduga
\Na Panela de Pressão



Em um primeiro momento, foi importante 
ressaltar que o Tiktok hoje não se considera 
uma rede social e, sim, uma plataforma – 
enxergando muito mais o Youtube/Netflix 
como seus concorrentes do que o Insta-
gram, diferente do que todos pensam. Em 
relação à produção em si, foi ressaltado a 
importância de ter um planejamento de 
conteúdo baseando-se em editorias e 
sempre comunicar isso na bio - além de 
estruturar bem suas headlines. Por fim, foi 
falado da relação com as marcas dentro da 
plataforma: já existem recursos pagos para 
inserir a sua, mas, Nathália, ainda considera 
muito mais válida a inserção ‘natural’ 
através de produção de conteúdo artístico 
de creators da plataforma.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 
ARTÍSTICO NO TIKTOK

Carolina Trois, relações Públi-
cas pela UFRGS e pós 
graduada em Brainding de 
Conexão, atua há 20 anos 
com produção de eventos e 
há 2 anos é responsável pela 
Feira Brasileira do Varejo. No 
braindate, destacou que a 
Feira Brasileira do Varejo é 
realizada pelo Sindilojas 
Porto Alegre desde 2013. 

Reúne em um só espaço 
diversas iniciativas em tecno-
logia, gestão, segurança, 
marketing, além de indústrias 
da Moda, Franquias, Congres-
so Brasileiro do Varejo e a 
Trend Store. Assim, a FBV é 
uma referência em Inovação 
para o setor varejista.  

Elaborado com o objetivo de proporcionar novas 
perspectivas e estratégias para projetos pessoais 
e profissionais, o braindate Life Design: Crie a sua 
Carreira com o Design Thinking, ministrado por 
Luciana Madrid, cofundadora da plataforma de 
desenvolvimento de carreira Self Guru , traçou 
planos com os espectadores para que esses tives-
sem a coragem de colocar em prática até mesmo 
os seus desejos mais utópicos. 

Segundo Luciana, o Life Design se relaciona com 
a possibilidade de se permitir experienciar novas 
vivências, baseado em estágios, prototipagens e 
progressos. Nas palavras da palestrante: “A vida é 
sobre criar a si mesmo”.

Arturo Garziera, Gerente de 
Projetos na Grendene, falou 
que em um contexto repleto 
de incertezas, velocidade, 
ruídos e complexidade, cons-
tantemente são desenvolvi-
dos através de novos méto-
dos para lermos os proble-
mas e agirmos diante deles. 

Ele destacou que no mundo 
dos novos negócios, esta 
realidade se mostra desafia-
dora e uma questão de 
sobrevivência. O objetivo do 
braindate foi de não somente 
demonstrar formas de 
interpretação, mas, principal-
mente, sugerir ações práticas 
diante deste contexto de 
dúvida e transformação.

Gustavo Fragoso, mentor e consultor de 
empresas e diretor de mercado e operações 
digitais na IMED, trouxe que é preciso que os 
times de uma empresa testem, errem e apren-
dam muito no menor espaço de tempo e no 
maior volume possível. Pois experimentar e 
não ter medo de errar – com poucos recursos – 
é o que traz crescimento e inovação para a 
empresa. 

Ele enfatizou a importância dos profissionais 
não se preocuparem somente com as vendas 
dentro de uma empresa, mas também com o 
encantamento do consumidor ou do cliente, 
sua retenção e a espera de que ele indique o 
produto ou serviço experimentado a outras 
pessoas. Gustavo também falou sobre a estru-
turação das empresas em times nos setores de 
marketing, vendas e produto e da necessidade 
de se fazer a medição de resultados para se 
entender realmente o modelo de negócio da 
empresa e então exponenciar seu crescimento.

Apresentado por Thais Del Pino, cientista 
social, especialista em marketing e, atual-
mente, analista de pesquisa no Sindilo-
jas/POA, o braindate tratou acerca da 
importância da pesquisa e os benefícios 
que podem ser trazidos ao utilizar tal recur-
so, além de analisar a capacidade de auxílio 
que a mesma tem para com o lojista na 
hora da tomada de decisões. 

Por fim, Thais falou sobre o Núcleo de 
Pesquisa, suas funções, quais foram as suas 
principais ações durante o ano de 2020 e 
suas inserções na mídia tradicional.

Por Cassiano Taffarel

Dados que mudam o jogo: 
O fortalecimento do varejo 
através do Núcleo de Pesquisa

Por Cassiano Taffarel

Por Leonardo Colato

Por Leonardo Colato

Por Nath Severo

Marcelo Paes, CMO (diretor de 
marketing) do Sindilojas Porto Alegre 
apresentou o projeto Co.nectar Hub: 
o Hub de inovação do Sindilojas para 
o varejo da cidade de Porto Alegre, 
com um espaço físico localizado no 
Centro Histórico. 

Segundo o palestrante, a proposta foi 
originada com o objetivo de conectar 
os pequenos negócios com soluções 
inovadoras que ainda não detém ou 
usufrui. 

A co-criação exposta no braindate 
está revolucionando o comércio local 
por meio da humanização e digitali-
zação das empresas envolvidas no 
projeto.

Por Natália Valduga 

Por Natália Valduga 

Growth Framework – como construir times 
exponenciais de crescimento

Co.nectar Hub 
Unidos para Transformar 

Rise Above. Uma forma 
contemporânea de 
interpretar e executar

FBV, você se inspira, 
você transforma

Life Design: Crie a sua Carreira 
com o Design Thinking
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A palestra foi fundamentada em conceitos do estudo sobre inteligência 
emocional. Propondo questionamentos sobre decisão, ação e foco, Fernando 
encerra seu discurso com o seu clássico bordão: nada é por acaso!

Baseado no questionamento de 
Juan Pablo Boeira, Criador e 
Curador do Festival Innovation 
Weekend, “O que você pode 
fazer hoje, que impactará positi-
vamente o seu futuro?” - o 
braindate “O Amanhã é Agora” 
foi idealizado e ministrado por 
Fernando Tepasse, profissional 
multidisciplinar, educador de 
teatro, palestrante e sócio da 
expansão da Contel Telecom. 

Em um debate amistoso, Aline 
Klemt, apresentadora do Jornal da 
TV Pampa e influencer, compartil-
hou suas experiências profissio-
nais e a sua análise da modernida-
de perante seu cotidiano. 

Com uma história recente na TV e 
uma vasta gama de seguidores no 
Instagram (mais de 73 mil), Ali 
Klemt conclui a conversa de seu 
braindate observando que o 
necessário é o retorno ao essen-
cial, a valorização do que é impor-
tante para si, e uma dosagem 
controlada entre o tempo viven-
ciando e a vida real explorando o 
meio digital.

Coach e Mentora de Carreira, Jake 
Sormani é graduada em Gestão de RH 
pela Fadergs, MBA em Desenvolvi-
mento Humano na FGV, 

Coach e Analista de Perfil Comporta-
mental. Ela abordou no braindate 
como conquistar uma carreira ou um 
negócio do seu jeito, encontrando um 
trabalho que tenha a ver com o seu 
estilo de vida e fazer uma transição de 
carreira com segurança.

Em uma conversa descontraída, Esdras 
Moreira, CEO na Introduce e investidor 
de startups, conduziu o braindate 
apresentando nove passos para iniciar a 
mudança de micro e pequenas empre-
sas. Em ordem cronológica, têm-se: 
analisar a realidade do seu negócio; 
desenhar uma estratégia digital; escolher 
uma plataforma da web; treinar os 
colaboradores; otimizar a experiência do 
cliente; recrutar profissionais para o 
futuro; entender porque e onde o consu-
midor quer comprar; abraçar os riscos; e, 
por fim, apostar em novos modelos de 
liderança de negócio. 

Ao finalizar a apresentação, o palestrante 
propôs um debate sobre as novidades 
que empresas de diferentes segmentos 
estão oferecendo.

Por Júlia Barros

Por Leonardo Colato

Por Leonardo Colato

Magaly Mota, participante do time de 
relacionamento e novos negócios do 
Sindilojas/POA, ministrou o braindate 
tendo como foco as diversas maneiras 
que o órgão pode auxiliar o empresário 
no crescimento do seu estabelecimen-
to. 

A palestra contou com uma breve 
explanação sobre as realizações e 
transformações que ocorreram no 
último ano, analisadas por meio de um 
prisma comercial. E, também, foi abor-
dado pela palestrante os diversos 
benefícios exclusivos que os associa-
dos possuem, como é o caso dos 
planos de saúde e odontológicos.

Por Cassiano Taffarel

Por Natália Valduga 

Por Natália Valduga 

Com mais de 10 anos trabal-
hando na área de empresas, 
a psicóloga Bianca Romani 
listou os tipos de feedback e 
como eles podem afetar o 
colaborador, o chefe e, 
principalmente, o desempen-
ho da empresa. Dentre esses, 
trabalhou conceitos como 
“feioback”, na qual sua única 
colaboração é ser destrutivo. 
Nesse caso, a figura do 
supervisor critica desrespei-
tosamente o funcionário, 
desvalorizando o seu esforço 
e a sua dedicação. 

Por Cassiano Taffarel

Além disso, pontuou quais são os passos fundamentais para ajudar na gestão do 
feedback positivo, sendo eles: um momento de conexão, a fim de que a pessoa se 
sinta confortável para conversar; permitir que o funcionário expresse sua versão e 
contribua com seu ponto de vista. Por fim, frisou a importância de ter um plano de 
ação para evitar que as coisas ruins não se repitam.

Transformação digital 
para Micro 
e Pequenas Empresas 

Carreira do seu jeito

A transformação do 
sindicato: 
os novos negócios e 
relacionamento com o 
empresário

Feedback 
Assertivo: 
A verdade 
precisa ser 
dita e com amor

Influência Real 
em um Mundo Digital

O Amanhã é Agora

"Não será o digital que irá matar 
o seu negócio, mas a forma de 
agir com a lógica do passado". 
Bruno de Lacerda, empreende-
dor, professor, colunista e pales-
trante, tratou exatamente sobre 
essas transformações digitais 
que estão cada vez mais exigin-
do adaptação por parte das 
empresas nessa era pós-digital 
onde as pessoas não sabem 
mais separar o que é offline do 
que é online. 

Para ele, as marcas que não 
trabalharem com o mundo 
digital ou que não pensarem seu 
negócio físico integrado ao 
digital ficarão para trás.

Mindset digital

No entanto, o mindset digital, ou mentalidade digital, é muito mais do que 
simplesmente migrar para os canais digitais: é, como foi enfatizado por Bruno, 
uma estratégia que deve passar por pontos como agilidade, adaptabilidade, 
mudança de mentalidade e omni channel – que é a integração entre as 
diferentes plataformas que a empresa administra.



Tania Baldissera Giacobbo, consul-
tora nas áreas de Propósito, Estra-
tégia e Comunicação, questionou 
"Por que temos falado tanto em 
propósito nos últimos tempos?” Ela 
apresentou exemplos de empresas 
e investidores que tem procurado 
empresas com propósito e impacto 
social para investir e dados sobre 
este tema. 

E ainda destacou conceitos e linhas 
de pensamento sobre propósito e 
como aplicá-los em uma empresa. 
A palestrante falou, também, sobre 
as vantagens de uma empresa ter 
um propósito claro e aplicável, os 
impactos e resultados para a 
marca e os negócios. E encerrou o 
braindate com dicas de como 
identificar o propósito de uma 
empresa e como compartilhar.

Eugênio Correa, co-Fundador do Planeta Atlântida e sócio Gestor DCSET, e 
Ilton Carangacci, CEO da Carangacci Música, abordaram as próprias trajetó-
rias no setor de entretenimento. Destacaram, entre outros, que deixaram 
carreiras promissoras em uma das mais importantes empresas do setor de 
comunicação no Brasil para abrirem a própria empresa de intermediação de 
negócios nas áreas de marketing e comunicação. 

Lembraram o processo de incorporação pela produtora DC Set Promoções, 
na qual passaram a atuar como gestores também de grandes eventos e 
operações de entretenimento. Por fim, defenderam que nada substitui a 
experiência da participação presencial nos eventos.

A estrutura organizacional das empresas está 
passando por mudanças devido à multiplicidade de 
gerações que estão hoje no mercado de trabalho. 
Para falar sobre isso, os palestrantes Bruna Figini e 
Matheus Dubin da Silveira, ambos do setor de TI da 
empresa de engenharia de software Poatek, 
trouxeram ao público uma explicação sobre as 
diferenças e proximidades entre as gerações dos 
Veteranos, dos Baby Boomers, X, Y (ou Millenium) e 
Z, enfatizando, no entanto, a necessidade de não se 
apoiar em estereótipos para julgar um indivíduo 
que possui sua própria personalidade. Por Leonardo Colato

Por Júlia Barros

Novas dinâmicas são implantadas 
diariamente em relação as tendências 
de inteligência artificial. Para atender 
ao conceito de qualquer compra 
realizada via plataforma, seja ela site, 
rede social ou aplicativo, aplica-se a 
definição de mídia programática. No 
braindate, Márcia Budke, professora e 
especialista em mídia programática, e 
Alex Andrade, Head de Mídia Progra-
mática na Publya, ensinaram como 
gerenciar este modelo de publicidade 
digital. 

Além disso, os dois 
falaram sobre as possibili-
dades de composição de 
uma equipe dentro de 
uma empresa, indicando 
que uma equipe que é 
composta por indivíduos 
de gerações diferentes, 
conectados por alguém 
de uma geração interme-
diária, é mais produtiva e 
mais comunicativa.

As explicações e as estratégias apresenta-
das auxiliaram os participantes a compreen-
der os conceitos por trás da cadeia de mídia 
programática e sua utilização. Privacidade 
de dados, principais KPIs de uma campan-
ha, bloqueio de brand safety e viewability 
estão entre os principais estudos apresenta-
dos por Márcia. Para o planejamento de 
estrutura das mídias, Alex conclui o brainda-
te com a definição de momentos, objetivos 
de campanhas, público-alvo e mensagens. 

Por Leonardo Colato

Por Leonardo Colato

Empreendedor de Entretenimento Como ficam 
equipes e 
empresas 
em um 
mundo XYZ?

Gestão de Mídia 
Programática na Prática

PURPOSE AT WORK: porque identificar 
e atuar com propósito é um bom negócio



INNOVATION 
AWARDS
GROW+
O GROW+ Innovation Awards premiou e reconheceu os atores impor-
tantes do ecossistema de inovação. Com abrangência nacional e ins-
crição gratuita, a premiação recebeu inscrições de casos em diversas 
categorias. Confira abaixo os grandes vencedores.

Cultura de inovação:

\Arcelor - Mittal DNA Inovador

\UNIMED FED - Hackathon 
o "Novo" Novo

\Enel - Chatbot Mari de 
monitoramento e alertas

Melhoria de produtos e serviços:

\ENEL - Cortador "minitrator"

\3M - PaceSetter

\UNIMED VS - Hospital Digital

Conexão com Startups:

\MWM - Inspeções em realidade 
aumentada

\Tenaris - Soldagem de tubos 
de aço

\Tigre - Prova de Conceito 
com Startup Sirros

Inovação aberta:

\Unimed Seguros - Super App

\BRF - Programa Inovação Aberta

\Panvel - Prescrição eletrônica

Novos produtos, serviços 
e modelos :

\Nestlé - Vem de bolo

\Marcopolo - Biossegurança

\Enel - Mobilidade corporativa
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Por Cassiano Taffarel

Dados que mudam o jogo: 
O fortalecimento do varejo 
através do Núcleo de Pesquisa

DESAFIO NOVAS ROTAS
INGRAM IBM

A Ingram Micro, maior distribuidor mundial de tecnologia e líder 
global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositi-
vos móveis, cloud, automação e soluções de logística, em par-
ceria de longa data com à IBM contribuindo na jornada da trans-
formação digital de inúmeras empresas, desenvolveram o Pro-
grama Novas Rotas durante o Innovation Weekend 2020.  
 
Foi um programa que trouxe como proposta de trabalho a iden-
tificação de problemas de negócios nas empresas com resolu-
ções a partir de oportunidades por meio do ecossistema de Ino-
vação Tecnológica. O desafio teve como missão unir competên-
cias e tecnologias inovadoras para entregar soluções através 
do conceito da Indústria 4.0.

E como ganhadora do desafio, a  WHITE MIRROR SOLUTIONS, 
trazendo  a tecnologia e todos seus benefícios a serviço das 
pessoas, de forma acessível, consciente e solidária, foi a 
grande vencedora do concurso.  

Integrantes da White Mirror Solutions: Daniel Correa, Fabricio 
Bertoluci, Lorenzo Bertoluci, Mateus Ferla e Matheus Benethi.

Além do Desafio Nova Rotas, a Ingram Micro apresentou em seu 
estande palestras incríveis dos seus parceiros de negócio e 
clientes como a  SOFTPLAN, RENAULT, SOFTPLAN e AGRES.
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