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Cooperativismo e eu….

1993 - consultor da CEEMA / UNIJUÍ para organizações Cooperativas 

para temas ligados ao mercado internacional de commodities, 

especialmente voltados para o estudo do impacto da formação do 

MERCOSUL.

1995/99 - desenvolvi o Projeto Redeagro para a FECOAGRO, 

pretendia ser o maior portal de interligação entre as cooperativas 

agrícolas, começando por um sistema de compras interligados, com 

apoio da FINEP e a parceria do Instituto de Informática da UFRGS, 

antes mesmo da RNP lançar a Internet .com no país.

2002 - Tese de doutorado em Consórcios Agroexportadores -

Frigoríficos de Suínos no RS.

2003/2008 - Professor/pesquisador do PPG Ciências Sociais 

Aplicadas - UNISINOS, em temas de alianças estratégicas, 

cooperação e cooperativismo, ocupando a vaga do Prof. Dr. Pe. 

Roque Lauschner e trabalhando ao lado do Prof. Dr. Pe. Odelso 

Schneider.

De lá para cá, fiz algumas palestras para UNIMED, SICREDI e 

UNICRED na aplicação de abordagens de inovação e DT.



“ALL OUR KNOWLEDGE
HAS ITS ORIGIN

IN OUR PERCEPTIONS”.
LEONARDO DA VINCI

Prof. Dr. Luís Villwock -

luisvillwock@gmail.com



Futuros possíveis

Futuros 
prováveis

Futuro 
desejado

Possibilidades de Futuro
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O desemprego cai para 11,9%, mas ainda atinge 12,5 milhões de pessoas. Os

dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pelo IBGE e fazem parte da Pnad

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua... 

A quantidade de empregados no setor privado sem carteira assinada cresceu

4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a 11,5 milhões de pessoas. Em

relação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 5,5%. O número de 

empregados com carteira de trabalho assinada (33 milhões) ficou estável em

relação ao trimestre anterior.

Já a soma dos trabalhadores por conta própria cresceu 1,9% na comparação

com o trimestre anterior, alcançando 23,5 milhões de pessoas....

De acordo com o IBGE, o país registrou 4,8 milhões de pessoas em situação de 

desalento (que desistiram de procurar emprego) no trimestre encerrado em

setembro de 2018. 

Pesquisa Focus mais recente do Banco Central mostrou que as expectativas para 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano estavam em 1,36%. 

A Urbanização no Brasil deve chegar a 90% até 2020 segundo a ONU.

Criada em julho de 2010, em São Francisco/CA, a UBER possui mais de 500 mil 

motoristas vinculados no Brasil. No mundo já são 5 bilhões de viagens feitas em

24 países. 



MUDANÇA DE 
PARADIGMA
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Profissional do Passado

EXECUTAR 

TAREFAS

segurança

previsibilidade

certeza(s)

constância

repetitividade

Fonte: Profa. Solange KetzerProf. Dr. Luís Villwock -
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https://youtu.be/QY2p4OKJKfw
https://youtu.be/QY2p4OKJKfw


prever
real

INOVAÇÃO

mutabilidade

Profissional do Século XXI

novas competências

adaptabilidade

Fonte: Profa. Solange Ketzer
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Rede Centralizada Rede Descentralizada Rede Distribuída

Paul Baran,

distribuição de redes, 1964.
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Fonte: Takahashi &Takahashi, 2006

PARADIGMAS DE 

GESTÃO DA INOVAÇÃO

Produtividade: Suprir a demanda;

- Administração científica: tempos e movimentos

Qualidade: atender às necessidades

- Mkt, TQC, Gestão de projetos

Flexibilidade e Rapidez: diversificar produtos

- TI, gestão de portfólio, equipes multifuncionais

Inovação: trazer soluções novas

- Criação de conhecimento, gestão do capital intelectual, 

desenvolvimento de parcerias, ambiente colaborativos, sinergia 

permanente.



http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf
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https://www.leapaust.com.au/industry-4-0/



Open Innovation
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COMO AUMENTAR O MAIOR 

ENGAJAMENTO DAS PESSOAS?

Através de grandes desafios para evoluir e competir.
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Para evitar situações que comprometam sua sobrevivência

COMO AUMENTAR O MAIOR 

ENGAJAMENTO DAS PESSOAS?
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Símbolos do Cooperativismo



Conceito de TEAMNETS
Jessica Lipnack & Jeffrey Stamps (1993) desenvolveram um conceito 

definido como:  “teamnets”. Derivado do conceito das ciências da 

computação, chamado networking (trabalhando em equipe), 

entende-se teamnets como a capacidade das pessoas e suas 

organizações em trabalharem em grupo, perfeitamente articuladas, 

mas não necessariamente ligadas formalmente umas às outras. 

O êxito da organização de trabalho em rede resulta da criativa tensão que há 

entre tendências competitivas e cooperativas entre indivíduos, que orientam suas 

ações baseados em cinco princípios organizacionais:Dois princípios dão suporte à 

competição: participantes independentes e múltiplos líderes. 

Dois refletem cooperação: propósito unificador e interligações voluntárias. O 

quinto princípio proporciona equilíbrio entre as forças antagônicas, ou seja, 

níveis interativos.



Conceito de COOPETIÇÃO
A combinação de “cooperação”e “competição”não é uma ideia contraditória e foi 
concebida em 1997, por outros dois pesquisadores de Harvard e Yale, Profs. Adam 
Brandenburger e Barry Nalebuff como: “coopetição”, ou seja, trabalhar em 
colaboração para competir em níveis superiores e mais desafiadores.  

Baseados na Teoria dos Jogos e em casos reais de diferentes indústrias , os autores 
defenderam que tanto a cooperação como a competição eram necessárias e 
desejáveis no mundo dos negócios. 

A cooperação é necessária para aumentar os benefícios para 
todos os intervenientes (foco no crescimento), e a competição é 
necessária para dividir os benefícios existentes por esses 
mesmos intervenientes (foco na partilha dos resultados).
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Golden Circle

Simon Sinek, 

2011 

POR QUE?

QUAL O NOSSO PROPÓSITO?

COMO?

QUE PROCESSOS 

ADOTAMOS PARA 

ALCANÇAR ESTE 

PROPÓSITO?

O QUE?

O QUE FAZEMOS
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As cobranças de multas por 
atraso o fizeram

O acesso limitado, o mau 
serviço e o controle das 

tarifas o fizeram

O mau serviço e experiência do 
cliente o fizeram



So we know what all the commercial platforms there are in our 

lives - Amazon, YouTube, Airbnb, Uber, etc. So what's a 

platform cooperative? Wikipedia nails it: "A platform 

cooperative, or platform co-op, is a cooperatively-owned, 

democratically-governed business that uses a protocol, website 

or mobile app to facilitate the sale of goods and services.

"Platform cooperatives are an alternative to venture capital

funded platforms insofar as they are owned and governed by 

those who depend on them most—workers, users, and other 

relevant stakeholders."

Seems like a worthwhile alternative to pursue - given how 

powerful commercial platforms are in our lives, they could bear 

a little competition. 

The term "platform cooperativism" was coined by New 

School professor Trebor Scholz in a 2014 article titled, 

"Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy", in which he 

criticized popular sharing economy platforms and called for the 

creation of democratically controlled cooperative alternatives 

that "allow workers to exchange their labor without the 

manipulation of the middleman”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_cooperative
https://en.wikipedia.org/wiki/Venture_capital




DIFERENCIAIS

Pessoas
Processos

Ambiente

Metodologias interdisciplinares; 

Percursos criados e adaptados de 

acordo com as necessidades do 

cliente; Cocriação com clientes e 

stakeholders.

Pessoas qualificadas, 

comprometidas, bem-humoradas e 

que gostam de trabalhar em equipe.

Terreno neutro e flexível, rico em 

materiais, capaz de potencializar 

os resultados das jornadas.

Localização nos dá acesso a recursos do 

parque tecnológico (empresas) e da 

universidade (especialistas e 

laboratórios).
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Para desenvolver um TERRITÓRIO INOVADOR, 
você precisa de formar, reter e captar

TALENTOS

PESSOAS

✓ Inteligentes

✓ Com repertório

✓ Criativas e curiosas

✓ Empreendedoras e ambiciosas

✓ Comunicativas

✓ Éticas

✓ Colaborativas

✓ Diferentes formações 

(interdisciplinares)

✓ Diferentes origens (interculturais)

CAPITAL 

SOCIAL

Com este ativo, você precisa estruturar
PROCESSOS de trabalho colaborativo

✓ Problemas complexos
✓ Desafios interessantes
✓ Métodos adequados
✓ Roteiros estruturados
✓ Propósito claro e coerente
✓ Causa nobre e de grande impacto

Tudo isto acontece, de 

preferência, em

um AMBIENTE

✓ Provocativo
✓ Divertido
✓ Flexível
✓ Amplo
✓ Fácil registro e documentação
✓ Estimule conexões
✓ Rico em materiais e ferramentas
✓ Trabalho coletivo
✓ Prototipações
✓ Validações
✓ Exposições

FLOW DA INOVAÇÃO
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ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

UNIVERSIDADE

GOVERNO

EMPRESA

SOCIEDADE
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Visitas & Parceria

Stanford University





• Universidade privada, fundada em 1885, em homenagem ao filho                                             

Leland Stanford Junior, morto aos 15 anos, por febre tifoide;

• Localizada em Palo Alto - CA

• 22 prêmios Nobel, tendo 59 prêmios Nobel filiados;

• 158 Membros da Academia de Ciências USA;

• 700 prédios distribuídos em 3.310 ha;

• 600 organizações estudantis;

• + de 5.000 projetos de pesquisa financiados externamente, totalizando US$ 1.3 bilhões, 

considerada a primeira Universidade em pesquisa do mundo;

• + de US$ 1 bilhão em fundraising por ano;

• 18.519 estudantes, sendo 7.063 de graduação, 70% subsidiados;

• Google, Hewlett-Packard, Nike, Sun Microsystems, Yahoo foram fundadas por ex-alunos, 

com faturamento superior US$ 2.7 trilhões – 10 maior riqueza do mundo!!!









E o futuro ???





Não podemos 
resolver os 

problemas com a 
mesma cabeça com 

que os criamos.



CRIATIVIDADE

CRIATIVIDADE

CRIATIVIDADE

CRIATIVIDADE

CRIATIVIDADE

CRIATIVIDADE



CRIATIVIDADE

+ 

EMPREENDEDORISMO 

= 

INOVAÇÃO

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

TALENTOS TERRITÓRIOPROCESSOS





VAMOS PENSAR 

(FORA DA CAIXA)

ESTA QUESTÃO?
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“Se eu tivesse uma 

hora pra resolver um 

problema e minha 

vida dependesse 

dessa solução, eu 

passaria 55 minutos 

definindo a pergunta 

certa a se fazer”
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PENSAMENTO ANALÍTICO

Modelos de
Pensamento

LÓGICAS INDUTIVA E DEDUTIVA

Lógicas construídas sobre o 

conhecimento do passado para tirar 

conclusões do futuro.
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PENSAMENTO ABDUTIVO

Orientado à inovação, não tem a ver 

com PROVA mas com CRIAÇÃO e 

VALIDAÇÃO DE HIPÓTESES.

São formuladas perguntas a serem 

respondidas a partir das informações 

coletadas durante a observação do 

universo que permeia o problema.

A SOLUÇÃO NÃO É DERIVADA DO 

PROBLEMA: ELA SE ENCAIXA NELE









Indeterminação fundamental 

Não há limites exatos para a solução do problema. 

Não há soluções certas ou erradas, apenas boas ou ruins. 

Há sempre mais do que uma explicação possível, 

que dependerá da perspectiva da equipe do projeto.

A formulação do problema já constitui a formulação da solução.

Cada problema implica outro de maior nível.



PROBLEMA

SOLUÇÃO
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PROCESSO

P S

P S

Prof. Dr. Luís Villwock -

luisvillwock@gmail.com



P SD C D C

PROCESSO
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_ Ampliar 
perspectivas e 
abrir novos pontos 
de vista.
_ Extrapolar 
fronteiras.
_ Observar sem 
miopias o 
contexto ao seu 
redor.

MINDSET
ABRIR EXPLORAR e 

SIGNIFICAR
FECHAR

_ Combinar e construir a 
partir do que se abriu.
_ Organizar e dar 
significado as 
informações.

_ Organizar e 
escolher as 
melhores ideias e 
informações para 
seguir adiante.
_ Conectar melhor 
as informações para 
que elas se tornem 
úteis.



REPRESENTAÇÕES 
DO PROCESSO
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SE QUISERMOS 

CRIAR 

SOLUÇÕES QUE 

IMPACTEM AS 

PESSOAS, ELAS 

PRECISAM 

ESTAR NO 

CENTRO DAS 

NOSSAS 

ESCOLHAS.



More than ever, we know that emotion walks alongside rationality.
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EMPATIA

Profundo conhecimento do sujeito/público-alvo e 

sensibilidade

COLABORAÇÃO

Visão multidisciplinar e sistêmica 

(co-criação)

EXPERIMENTAÇÃO

Criatividade e inferência

(conclusões por dedução e indução)
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Premissas direcionadoras
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Usability

Feasibility

Viability
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EMPATIA
Convencer as pessoas de que precisam do teu 
produto é DIFERENTE de entregar o que as 
pessoas precisam.
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M
a

p
a

 d
a

 E
m

p
a

ti
a



PERSONA

Personagem que representa padrões de comportamento 
de um grupo mais abrangente.
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MAPA DA JORNADA

Representação gráfica das etapas de relacionamento do 

cliente com um produto ou serviço
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INSIGHTS

Existe alguma constatação 
intrigante sobre ela?

Em que contexto sua persona 
sentiria seu problema 
resolvido? 

Onde/Quando eles perceberiam 
ou sentiriam que teriam sua 
necessidade resolvida?

"Como poderíamos fazer com que

minha persona se sinta necessidade enquanto insight ?" 

PERSONA

Seus problemas e 

necessidades.

Quais as principais "dores"ou 

necessidades que você 

percebeu de sua história?

EMOÇÕES

Como essa pessoa se sentiria 

ao ter seu problema 

resolvido?

Se você resolvesse suas 

necessidades essa 

persona se sentiria…
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IDEAÇÃO



ENSINANDO A BOTAR A MÃO NA MASSA



EXERCITANDO A EMPATIA



Facilitação de processo criativo para 

estabelecimento de novos negócios.



Processo criativo orientado ao 

Design de Experiências



Curso de liderança criativa em parceria com 

Smart Play



Co-creation Factory DT para estudantes, professores de Nürnberg 

e Bremen e executivos da PUMA e da Schaeffler Group



- NECESSIDADE DE RECURSOS 
+

+

I
M
P
A
C
T
O



PROTOTIPAÇÃO









DESENVOLVIMENTO DE LANDING PAGES



VALIDAÇÃO
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GOSTARIA DE DEIXAR
PERGUNTINHAS BÁSICAS PARA 

VOCÊS SE FAZEREM ….

Quem eu sou?

O que faço da minha vida?

Quais ideias tenho sobre as oportunidades que me surgem a cada dia?

Quem são as pessoas pelas quais me importam?

O que posso fazer para poder ajudá-las a agregar valor em suas vidas?

Com quem posso contar para tocar os desafios que terei que enfrentar?

Qual o legado que pretendo deixar para quem me suceder?

Você está preparada para ser próxima da lista...
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VAMOS PENSAR 

(FORA DA CAIXA)

ESTA QUESTÃO?



OBRIGADO
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