
Sobre o Curso
O objetivo desta oficina é mostrar aos profissionais a importância de manter os investimentos em períodos 

de recessão e capacitá-los nas principais etapas que a empresa deve seguir para inovar em momentos 
difíceis: como exportar inovações de baixo custo para novos mercados; como combinar o baixo grau de 
novidade para o mercado e o baixo grau de novidade tecnológica; como harmonizar o Bom, Bonito e Barato 
para atender os consumidores. Esclarecer as reais possibilidades de inovar com pouco ou nenhum recurso, 
por meio de estudo e análise de casos reais implantados e bem-sucedidos no mercado. Conhecer os três 
métodos aplicados nesta área, segundo Valter Pieracciani, Sócio Fundador da Pieracciani Desenvolvimento 
de Empresas: Inovação em Custos; Good Enough (boa o suficiente) e Inovação frugal.

Conteúdo Programático

Metodologia
• Aulas expositivas
• Estudos de caso
• Cinelogia
• Exercícios práticos utilizando as 

ferramentas apresentadas

Este tema está disponível nas 
seguintes modalidades:

• Introdução ao tema: A inovação como 
ferramenta de conquista de mercado.

• Como inovar em tempos de crise: a importância 
de manter os investimentos em períodos de 
recessão.

• Inovação de Custo: a combinação de baixo grau 
de novidade para o mercado e baixo grau de 
novidade tecnológica.

• Good Enough Innovation: a combinação do Bom, 
Bonito e Barato para atender aos consumidores.

• Inovação Frugal: inovação radical com alto grau 
tecnológico focada no consumidor com poucos 
recursos.

• Inovação reversa: como exportar inovações de 
baixo custo para novos mercados.

INOVAÇÃO NA RECESSÃO

• A estruturação do processo nas Organizações: 
principais etapas que a empresa deve seguir 
para inovar na recessão.

• Atividade prática dirigida: resolução de case 
com mentoria, utilizando as ferramentas da 
inovação.

• Atividade em grupo: resolução de case em 
grupo.

• Fechamento: considerações finais sobre o 
curso e as atividades práticas realizadas; 
avaliação..
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