
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION - BOOTCAMP 

LEAD: Learn, Engage, Accelerate, Disrupt 
Anexo I 





Hoje em dia, em um mundo VUCAH - Volátil, Incerto, Mudando, Ambíguo e Hiper-Conectado, o consumo de produtos ou 
serviços muda continuamente.Given this, we see how many companies and entrepreneurs design offers that do not meet 
the expectations of people or  communities. 

Através do Bootcamp de Empreendedorismo e Inovação da LEAD, os participantes poderão explorar, observar e compreender 
o mundo de uma forma holística, enfatizando com as necessidades das pessoas para entregar o que precisam. 

A contribuição deste Bootcamp para sua carreira tem os seguintes impactos principais: 

• Cultive a Liderança Criativa: Capacite empreendedores naturais e inovadores em suas equipes internas enquanto fornece 
novas ferramentas e estruturas que podem se tornar catalisadoras para a transformação social 

• Reter e Desenvolver o Talento: Mantenha os funcionários empreendedores envolvidos em um ambiente de trabalho 
criativo, inovador e semelhante a uma startup, além de estimular a arte de colaborar em equipes multidisciplinares e 
multiculturais. 

• Acelerar a inovação: ajuda você a gerar uma infinidade de novos negócios valiosos e ideias de produtos, introduzindo 
abordagens de negócios enxutas e de startups para o desenvolvimento de produtos e serviços. 

SOBRE ESTE BOOTCAMP - OBJETIVOS  
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PRINCÍPIOS DO BOOTCAMP DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO LEAD  
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LEAD Entrepreneurship & Innovation Bootcamp 
Learn, Engage, Accelerate, Disrupt 

Barcelona  

4 dias  
32 horas 



CATALIZANDO O EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO 

Entender a importância da criatividade artística e o uso no 
empreendedorismo e inovação como transformação social 

VISITA: MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA 

Link: https://youtu.be/etVK77lkZSQ 

WORKSHOP: 
 

• Permitir que os participantes desenvolvam uma 
atitude, mentalidade e habilidades que são 
fundamentais para se tornar uma pessoa de negócios 
criativa. 

day1 

• Informar os alunos sobre a mudança nas dinâmicas  
das interdependências entre a natureza e a 
humanidade em todo o mundo. 

 
Challenge/activity: Gorizia Pizza Challenge 

https://youtu.be/etVK77lkZSQ


day1 Duracão: 8 horas 

 

 

 
Manhã 
 

 

 

 

 

tarde 

Almoço 

 

1 h UB –IL3 Buffet 

 

3 h 

 

Visita: Museu del Disseny de Barcelona 

 

 

 
4 h 

• Vivendo em um mundo líquido 

• Oportunidades fora do seu ambiente. Derivados do seu talento. 

• Desafio: Gorizia Pizza Challenge - Parte 1 - Aspectos Lean e 

Kanban 

• Aspectos fundamentais e relacionais do empreendedorismo e 

inovação 

• Desafio: Gorizia Pizza Challenge - Parte 2 - Cooperação 

• Reflexões Finais 

• ENTENDER os principais conceitos de um mundo 
VUCA  

• RECONHECER oportunidades de 
desenvolvimento futuro  

• APLICAR o conceito de adaptabilidade e medir  
• DESCOBRIR as correlações entre esses sujeitos  
• DESIGNAR e MELHORAR experiências em 

cooperação  
• SUMARIZAR e DISCUTIR no grupo a entrada 

recebida 

Atividade Objetivo 

CATALIZAR O ESPÍRITO EMPRESARIAL E A INOVAÇÃO  



MENTALIDADE EMPREENDEDORA 

Aprender a pensar e agir de maneira empreendedora para criação de novos valores 
no mundo, enfatizando a arte e a ciência de criar “algumas coisas novas do nada”. 

VISITA: PIER 01 ENTREPRENEURSHIP CENTER 

Link: https://barcelonatechcity.com/en/campus/pier01/ 

WORKSHOP: 
 

• Mostrar aos participantes que essa mentalidade e 
habilidades são aplicáveis no contexto de iniciar uma 
nova empresa ou novos empreendimentos dentro 
de uma organização estabelecida. 
 

• Incentivar os participantes a conhecer a 
importância de participar e liderar em equipes e 
organizações adaptativas, sob a perspectiva de 
equipes multiculturais e multidisciplinares 

day2 

Challenge/activity: La Nuit Americaine 

https://barcelonatechcity.com/en/campus/pier01/


day2 
Duração: 7 horas 

 

 

 
Manhã 

 

 

 

 

 

Tarde 

 

Almoço 
1 h UB –IL3 Buffet 

 

2 h 
 

Visit: PIER 01 Centre of Entrepreneurship of Barcelona 
 

 

 

 
4 h 

• Espírito empreendedor e novas perspectivas 

• Liderança Positiva. Empreendedorismo x Intrapreneurship 

• Desafio: La Nuit Amer.– Parte 1 - Interações e Confiança LEGO® 

• Competências do Empreendedor: os quatro C's 

• Desafio: La Nuit Amer. - Parte 2 - Desenvolvendo um projeto 
compartilhado 

• Reflexões Finais 

ENTENDE as motivações dos empreendedores  

ILUSTRAM as principais características de ambos 

APLICAR os conceitos de Liderança Positiva  

SABER o que significa competências 
significativas  

COLABORAR e DESTILAR em co-responsabilidade 

RESUME e DISCUTA no grupo a entrada recebida 

Atividade Objetivo 

MENTALIDADE EMPRESARIAL 



INOVAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Capacitar o Cidadão: Inovação Tecnológica a Serviço da Comunidade  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J3cZZqu_a3I 

VISIT: CA L’ALIER - CISCO WORKSHOP: 

day3 

• Introduzir participantes em abordagens que 
melhorem as atividades de inovação corporativa em 
termos de impacto social de mercado, criação de 
valor, sustentabilidade e eficiência. 

 

• Ensinar os participantes a traduzir oportunidades 
identificadas em possibilidades de inovação e 
recomendações acionáveis dirigidas a uma 
transformação social comprometida 

Challenge/activity: The Wallet Pocket – Stanford Method - 

https://www.youtube.com/watch?v=J3cZZqu_a3I


day3 
Duração: 7 horas 

 

 

 
Manhã 

 

 

 

 

 

Tarde 

Almoço 1 h UB –IL3 Buffet 

 

3 h 

 

Visit: Ca l’Alier CISCO 

 

 

 
4 h 

• Introdução ao Design Centrado Humano. Escolha suas motivações 

• Compartilhando Histórias e Aprendizagem. Construindo Futuros 
Sustentáveis 

• Desafio: O bolso da carteira - Parte 1 - A arte da empatia 

• Inovação como gatilho da transformação social. 3 tipos de 
benefícios 

• Desafio: The Wallet Pocket - Parte 2 - Projeto Buraco 19 

• Reflexões Finais 

IDENTIFICAR conceitos-chave de Inovação Social 

COMPREENDER a importância de paisagens 

compartilhadas  

APLICAR os conceitos de empatia  

DESCOBRIR e INTERNALIZAR esses conceitos  

ARTICULAR Transformação Social 

RESUME e DISCUTA no grupo a entrada recebida 

Atividade Objetivo 

INOVAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 



FAZENDO E JOGANDO PARA A INOVAÇÃO 

Examinar como os princípios de pensamento de design thinking e inovação podem ser 
usados para aumentar o valor e acelerar o desenvolvimento de oportunidades de negócios 

VISIT: Innovation Center 
WORKSHOP: 
 

day4 

Challenge/activity: Shoot the Moon– Delft University Method 

• Fornecer informações, frameworks e ferramentas 
para identificar e buscar oportunidades de 
negócios sustentáveis 
 

• Examinar exemplos de inovadores implementando 
estratégias de sucesso em um ambiente VUCA (*) 
(*) Volatle, Uncertain, Changing, Ambiguous 

 



day4 
Duração: 8 horas 

 

 

 
Manhã 
 

 

 

 

 

Tarde 
 

Almoço 1 h UB –IL3 Buffet 

 

3 h 
 

Visita: Innovation Center 

 

 

 

 
4 h 
 
 
 
 

ENTENDER o significado de Problema e 
Oportunidade  
APLICAR o conceito de OPORTUNIDADE 
SAIBA o que significa protótipo e iterar 
DESENVOLVER protótipo e APLICAR lições 
aprendidas dele 
 
EXPLICAR como avaliar o protótipo 
SUMARIZE e DISCUTIR no grupo a entrada 
recebida 

Atividade Objetivo 

FAZENDO E JOGANDO PARA A INOVAÇÃO  

Foco estratégico: defina o problema sintetizando as informações 

Desafio: Atire na Lua - Parte 1 - Visão em Design de Produto 

Prototipagem: uma fonte de aprendizado 

Desafio: O Bolso da Carteira - Parte 2 - Produto Viável 

Avaliação do Conceito de Produto / Serviço 

Reflexões finais Recolha as primeiras ideias. Mínimo MVP 

 



ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

• Aprendizagem ágil 
• Aprendizagem Baseada em Projetos 
• Gamification para negócios 
• LEGO® Serious Play® 
• Manual Thinking®: Verbalização 
• Jornadas Sensoriais 

 



APRENDIZAGEM ÁGIL: A ESSÊNCIA DESTE PROGRAMA  

A essência da educação não é transferir conhecimento; 
é guiar o processo de aprendizagem, colocar a responsabilidade pelo 
estudo nas próprias mãos do aluno ... [e] coloque as pessoas no seu 
próprio caminho de descoberta e invenção. 
 



APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS  
desencadeia com desafios o Processo de Aprendizagem Ágil 

Quando os participantes são desafiados a trabalhar para resolver 
 problemas da vida real, o mundo todo se torna uma sala de aula 



LEGO® Serious Play®  
ajuda a diminuir a distância entre teoria e prática 



• A escrita encoraja a concisão e pode ser menos pessoal 

• As mensagens são separadas dos transmissores, reduzindo a polarização 

• É menos provável que uma personalidade forte domine, e os indivíduos mais tímidos contribuem de forma mais igualitária 

• Os participantes sentem menos necessidade de defender ideias e são menos propensos a se apaixonar por seus próprios 
interesses. 

PENSAMENTO MANUAL: VERBALIZAÇÃO 



Envolve três tipos de escuta: 

 

Ouvindo o todo emergente: o que emerge das configurações coletivas e comunitárias com as quais você se conectou. 

Ouvindo a si mesmo: ao que você sente emergindo de dentro. 

Ouvindo os outros: para o que as pessoas que você conhece estão oferecendo a você. 

VISITAS 

JORNADA SENSITIVA 




