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Aula 03 – 22/03 ou 01/04 

 

UNIDADES 2 E 3 – INOVAÇÃO E VANTAGENS COMPETITIVAS / DESIGN THINKING 



  
  

INOVAÇÃO 

A palavra inovar deriva do latim in+novare, que 
significa “fazer novo”, renovar ou alterar. De forma 
simples, inovação significa ter uma nova ideia ou, 
por vezes, aplicar as ideias de outras pessoas em 
novidades ou de forma nova”. 

 
(SAKAR, 2007, p. 115) 
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Atividade em grupo 

Responder  

2 perguntas de categorização:  

classificar primeiro 3 tipos e depois 2 tipos (1 ponto 

cada, total de 5 pontos); 

Criar uma nova cena (5 pontos).  



ATIVIDADE 

QUESTÃO 1 - Determinem quais tipos de inovação (produto, 
processo, posição ou paradigma) são para cada exemplo. 

A - Uma empresa que compra uma máquina para preencher um 
cheque com mais rapidez, facilitando a vida do cliente. 

B - Uma embalagem que não suja as mãos ao carregar uma 
pizza. 

C - Um restaurante que vai até a sua residência e faz todo o 
cardápio para servir aos seus convidados. 
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ATIVIDADE 

QUESTÃO 2 - Determinem quais tipos de inovação (incremental, 
aberta, radical e disruptiva) são para cada exemplo. 

A - A marca GOL entrou no mercado de transporte aéreo 
oferecendo serviços mais simples do que seus concorrentes: 
poucas rotas, baixa flexibilidade de alterações, barras de  
cereais. Em contrapartida, oferecia um preço que permitia a 
diversos consumidores o conforto de viajar de avião. Isso gerou 
até uma possibilidade de concorrência com empresas de ônibus. 
Nesse caso, a GOL representa algo inédito, um serviço 
inteiramente novo para o consumidor. 

B - As indústrias de carros, que mantêm por anos uma marca 
no mercado, mas atualizam anualmente o produto com as 
tendências do momento. 



  
  

DESIGN THINKING 

Design thinking é um processo de geração de algo 
inovador (inovação). Um processo de mapeamento, 
que se aproxima mais do aspecto “humanístico” em 
que são analisadas as características dos 
stakeholders. 
 
Stakeholder refere-se aos públicos, ou partes 
interessadas que de alguma maneira 
influenciam as operações da empresa. 
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ETAPAS DO DESIGN THINKING 



 
Criar uma nova cena para um episódio de Black Mirror do NETFLIX. 

 

Atividade 



  
  

Trecho do episódio 

 

Basear a história do episódio Nosedive (S03E01 - 2016) 

“Nosedive” nos apresenta uma realidade distópica em que os 

indivíduos são constantemente avaliados por suas condutas na esfera 

pública. Certas pessoas têm mais privilégios por serem melhor 

avaliadas, o que gera uma pressão social em que é preciso estar 

sempre de acordo com certos padrões estéticos e de comportamento 

-- ou seja, algo não muito diferente do que já vivemos atualmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Wi8pFlQl0 

QUESTÃO 3 - Montar uma nova história usando algum tipo de inovação ou de 

processo de desing thinking  a partir da cena. Explique qual tipo foi usado. 
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