21/22 .MARÇO. 2018
PALESTRA & WORKSHOP

INOVAR NAS EMPRESAS
COMO NAS STARTUPS
TRANSFORMAR IDEIAS INOVADORAS EM MODELOS DE NEGÓCIO DE SUCESSO

workshop
palestra

“Aplicar as Práticas de Inovação
das Startups às Empresas”

“Transformar Ideias Inovadoras em
Modelos de Negócio de Sucesso”

dirigido a Empresários, CEO’s, Diretores
e Gestores de Inovação e Marketing,
Diretores e Gestores de Recursos
Humanos e outros responsáveis

dirigida a CEO’s e Diretores de startups,
Empreendedores e Jovens Empresários

21 de março de 2018
20.30 hrs às 22.30 hrs

22 de março de 2018
09.30 hrs às 17.30 hrs

*Eventos dinamizados em inglês.

A Paradoxo Humano convida-o para dois
eventos* únicos com Tendayi Viki, o maior
especialista da atualidade na transformação
de ideias inovadoras em modelos de
negócio sustentáveis.

Tendayi Viki

É fundador da Benneli Jacobs, uma empresa de consultoria em
estratégia e inovação que ajuda as empresas a desenvolver sistemas
internos de inovação como as startups. É doutorado em Psicologia e
possui um MBA. É autor dos livros: The Corporate Startup e The
Lean Product Lifecycle. Trabalha como consultor de empresas como
a American Express, Pearson, Standard Bank, The British Museum,
The World Bank, General Electric e Whirlpool. É colaborador regular
da Forbes Magazine. Co-desenhou e apoiou a implementação na
Pearson, a maior empresa de educação do mundo com 35.000
colaboradores espalhados pelo mundo, o Pearson’s Product Lifecycle,
uma ferramenta de inovação que venceu o Best Innovation Program
2015 no Corporate Entrepreneur Awards em Nova Iorque. No início
da sua carreira foi professor na Universidade de Kent, no Reino
Unido, instituição a que continua ligado como Honorary Senior Lecturer
in Organizational Psychology, tendo ainda sido Research Fellow na
Universidade de Stanford e Research Assistant na Universidade de
Harvard. Foi ainda co-fundador de várias empresas como
Tasksauce, Book Editions and Research Innovations. Nos seus
“tempos livres” mentoriza e aconselha startups para várias
aceleradoras e incubadoras de empresas, incluindo a Rockstart
Accelerator, The Startup Foundation e Blue Whale Ventures.

palestra
Nesta palestra o Prof. Tendayi Viki, irá mostrar como é que as startups e os
empreendedores podem transformar as suas ideias e práticas de
inovação em modelos de negócio de sucesso. Para isso, ao longo da
palestra, serão mostrados os aspetos críticos que estão na base dos modelos
de negócio sustentáveis, nomeadamente:
• como é que as ideias e as tecnologias cool devem ser utilizadas para
criar valor para os consumidores;
• o que é que as startups e os empreendedores devem fazer para
desenvolver a inovação certa, para que os novos produtos e serviços
sejam vendidos de forma lucrativa e rentável;
• como é que pode ser otimizada a relação entre os princípios e práticas
nas empresas e as ferramentas resultantes da inovação criadas;
• como testar previamente o modelo de negócio para aumentar a
probabilidade de uma ideia inovadora vir de facto a escalar no mercado.

workshop
Este workshop combina, de forma equilibrada, os aspetos conceituais
e instrumentais relativos à aplicação das práticas de inovação das
startups em empresas já implantadas no mercado, tendo em vista o
reforço dos respetivos modelos de negócio. Os participantes serão
treinados para saberem como desenvolver e implementar nas suas
empresas uma cultura e sistemas de inovação baseados nas
práticas que caracterizam as startups. Para isso, ao longo do
workshop, os participantes serão convidados a desenvolverem um
método para testarem de forma rigorosa e objetiva, com base na
metodologia Startup Way e no método Startup, as ideias inovadoras
geradas nas suas empresas, tendo em vista o reforço e a implementação
de modelos de negócio sustentáveis.
Com dinamização do Prof. Tendayi Viki pretende-se que este workshop
seja um evento marcante para todos os participantes.

valores
1 inscrição
palestra

workshop

€ 192,50

€1.062,50

2 ou mais inscrições
palestra & workshop
€1.192,50

palestra

workshop

palestra & workshop

€182,50

€1.010,00

€1.132,50

ORGANIZAÇÃO

Tlf: +351 213 536 021 | +351 919 288 287
Email: paradoxo@paradoxohumano.com
Website: www.paradoxohumano.com

