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Como inovar e para que inovar? 
Os desafios da gestão de infraestrutura de 

transportes e obras.
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Sócio Fundador e Diretor Executivo



O que 
nos trouxe 
até aqui... 

...não garante que 
vai nos levar para 
o futuro.
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Novas 
tecnologias

Novos modelos de 
negócios e 
avanços na 
legislação

Novo 
comportamento do 
consumidor

Inovação
Disruptiva



Temos uma ideia do que estamos vivenciando quando lembramos 
que o telefone levou 75 anos para chegar a 50 milhões de pessoas...
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VS

As linhas competitivas estão sendo redesenhadas

Novos players estão entrando em setores 

diferentes do seu core



Ciclo de vida de uma organização
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Desenvolvimento
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Declínio
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Declínio

INOVAÇÃO

Maturidade

Ciclo de vida de uma organização



um mundo de incertezas

Crescimento

Dilema das organizações estabelecidas

Sustentável

Inovação

Presente Descarte

Futuro

Three Box Solution
Vijay govindarajan



“Inovação é a entrega de um novo valor
para o cliente com o modelo de 
negócios sustentável para a empresa”.

Curtis Carlson.

Mas… o que é inovação?

Approach Benefits CompetitionNeeds



Inovar é resolver problemas/necessidades 

relevantes de forma mais eficiente



MITO DA 

IDEIAMapa de empatia

Canvas modelo de negócio

Canvas proposta de valor

MEASURE

BUILD LEARNDESIGN
THINKING

DESENVOLVIMENTO 
DO CLIENTE

33
%
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Get Out Of The Building
Steve Blank

Como reduzir incertezas no processo de inovação?

LEAN
STARTUP

Eric Ries



A INOVAÇÃO 

DEVE ESTAR 

CONECTADA À 

ESTRATÉGIA

Inovação Estratégia



Pesquisa de grandes tendências

Até 2025, 

todos os 

negócios 

serão digitais 

(Gartner)

45%  das 

tarefas atuais 

serão 

automatizadas 

(Futurework)

8 bilhões de dólares 

serão 

economizados por 

chatbots em 2022

(State of Message)

90% dos dados 

existentes foram 

criados nos últimos 

2 anos; Apenas 0,5% 

são analisados (PwC)

Perfil Demográfico e 

Projeção – População 

Brasileira (Fonte: IBGE)

2010 2030
2050
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Inovações que vão revolucionar 

o transporte nas rodovias e cidades

Segundo estudo da McKinsey, os veículos 

autônomos deverão reduzir os acidentes em 

90%.

24 empresas no mundo desenvolvendo veículos 

autônomos



v

Futuro do transporte terá 

vias inteligentes para 

carros autônomos... 

Digital rails dedicados a carros 

autônomos, que poderão 

circular em formação de 

comboio, sem parar, com 

velocidades constantes e 

sincronizados com semáforos



v

Carros autônomos lêem

marcações de tinta e luzes... 

Carros autodirigidos “tomam 

suas decisões” pela 

combinação e interpretação de 

informações lidas nas ruas e 

rodovias por sensores, radares 

e câmeras em 360 graus, e 

recebidas de serviços de dados 

atualizados.



v

Estradas inteligentes... 

As estradas estão sendo 

reinventadas por engenheiros 

com inovações inteligentes que 

as tornam, além de funcionais, 

mais seguras e convenientes.



Carregamento 

em movimento

Um desafio para a adoção dos 

veículos elétricos é a recarga 

da bateria em viagens. Uma 

solução em desenvolvimento é 

o carregamento sem fio, pelo 

sistema de indução.



Controle inteligente 

de tráfego

Novas tecnologias, como veículos 

conectados e big data, estão 

dando origem a sistemas 

inteligentes de controle de tráfego. 



Veículos 

compartilhados

O crescimento do uso de 

aplicativos de transporte deverá 

aumentar também o uso de 

veículos compartilhados, incluindo 

vans, micro-ônibus e caminhões. 

A organização Transport & 

Environment estima que, em 

países desenvolvidos, o 

transporte compartilhado pode 

reduzir a frota de veículos em 

até 90%.



No futuro, rodovias inteligentes 

poderão fornecer Wi-Fi e 

chamar ambulâncias

O plano envolve substituir a 

pavimentação asfáltica comum 

por placas de concreto sofisticadas. 

Incorporadas com tecnologia digital e 

conectividade de fibra ótica, as placas 

fornecerão aos motoristas 

informações em tempo real sobre 

tráfego, condições da estrada e 

acidentes.



CABEÇA NAS

ESTRELAS

PÉS NO

CHÃO



Mais de 3 mil 
caminhões estão

atolados na BR-163 
no PA, e não há o 
que fazer até o dia

15, aponta Dnit

Publicado em 04/03/2019

Fonte: https://notisul.com.br//geral/144592/mais-de-3-mil-caminhoes-estao-atolados-na-br-163-no-pa-e-nao-ha-o-

que-fazer-ate-o-dia-15-aponta-dnit

https://notisul.com.br/geral/144592/mais-de-3-mil-caminhoes-estao-atolados-na-br-163-no-pa-e-nao-ha-o-que-fazer-ate-o-dia-15-aponta-dnit


Boa fonte de pesquisa

CNT – Confederação Nacional de Transporte
http://anuariodotransporte.cnt.org.br/2018/





Transformação Digital! Cidadão de hoje 
espera que os 
Serviços sejam 100% Digitais

Fonte



Cidadão de hoje espera que os 
Serviços sejam 100% Digitais



Governo

Comunidade

Instituições

Pessoas

Empresas



Serviços eletrônicos



. 

Transparência das ações de governo

- Visibilidade dos investimento em Obras Públicas



Serviços eletrônicos



- Facilidade de acesso ao cidadão

- Portal de Serviços

http://www.deer.mg.gov.br/

http://www.deer.mg.gov.br/


Tecnologias para otimização do planejamento e monitoramento 

da Faixa: Imagens com drone e satélites, vídeo registro, software 

de gestão com recursos de georreferenciamento e colaboração. 



Tecnologias para otimização da Faixa de domínio: 

Aplicativo Mobile integrado as soluções de 

planejamento e monitoramento



Case de inovação e 
empreendedorismo:

Israel



ISRAEL : Case de Inovação e empreendedorismo



7mil startups

Em NASDARQ tem mais empresas do que a soma de 

todas as empresas da Europa

Declarou independência 

em 1948: 1/3 de SC, 

sobreviventes do 

holocausto,  2/3 deserto, 

sem recursos naturais 

Israel

9Mi de habitantes

Toda a empresa que nasce, nasce pensando globalmente

No mesmo território: 

Sinagogas, mesquitas e 

igrejas católicas

Mobaleye foi vendida para a Intel por $15,3B e Waze por $3B

Renda per capita: 41mil$

100 anos atrás, a 

expectativa de vida era 

de 40 anos e hoje são 80 

anos

Investimento em P&D: 

4,5% do PIB (Nº 1 do 

mundo).

No Brasil: 0,75% do 

PIB 

USA: 1,9% do PIB 





Mobilidade 

Urbana

Você sabe que 

cidade é essa?

É Copenhagen, capital 

da Dinamarca, em 1960!



E essa, é Copenhagen 
hoje!!

“Cidade para Pessoas”, Jan Gehl

Uma das melhores cidades do mundo 

para se viver e visitar



Cidade voltada para as pessoas. As pessoas são a prioridade

Mais da metade dos deslocamentos é feita de bicicleta (55% da população anda de bicicleta);

+ de 400KM de ciclovias e ciclofaixas (Floripa tem 43KM de vias ciclísticas);

Cidade sustentável: Em até 2025 a cidade vai ser tornar neutra em emissão de carbono (rios foram 

despoluídos, praticamente todo lixo é incinerado e utilizado para geração de energia);

Escolhida 3 vezes como a 

cidade mais habitável do 

Planeta; com melhor 

qualidade de vida

Copenhagen

Eleita em 2014 como a 

Capital Verde Europeia e a 

cidade mais sustentável 

da Europa

Quase 2 milhões de 

habitantes

Mudança arquitetônica e 

urbanística na cidade iniciou 

na década de 60



Nós somos a Softplan.

Uma startup de 29 anos.

29 anos de 

Mercado

Mais de 4.000

Clientes

Cerca de 1.900

Colaboradores

Presença

Internacional



Inovação

Interna

Interação entre 

empresa estabelecida 

e Startups

Conexão com

o Ecossistema

Open

Innovation 

Faça apostas



Essencial para criar uma cultura de inovação interna

MENTORIA GET OUT OF THE BUILDING OUVINDO O CLIENTE

COCRIAÇÃO PATROCINADORES



Iniciativas I Softplan



Iniciativas I Softplan



DNA Dinossauro
Relacionamento

Fluxo de caixa

Processos

DNA Unicórnio
Rapidez

Clientes a baixo custo

Flexibilidade

Interação entre Empresa estabelecida e Startups



Open 

Innovation

Fonte: Annika Steiber e o Modelo do Vale do Silício

E as pessoas?

People 

Centric
Ambidestria

Capacidade Dinâmica





Reconhecimento e Recompensa



ERRAMOS?



APRENDEMOS!
ERRAMOS?



A inovação, via de regra, vem de 
alguém que sabe do que está 

fazendo

Inovação não nasce de 
um dia para outro, é um 
processo, precisa de 
ambiente, gente voltada 
pra isso e persistência.

Inovar não é 
necessariamente criar 
algo completamente 
novo, às vezes uma 
releitura do problema 
traz bons ganhos

Inovar sozinho é lento 
e caro. Investir em 

startups pode ser uma 
alternativa

O que aprendemos...

Não se apaixone pela ideia



E na sua organização, o que 

está tirando o seu sono?

A questão não é mais “Haverá ruptura em minha 

organização?”

Mas sim “Quando ocorrerá, quanto irá demorar e 

como ela afetará a mim e a minha organização?". 



https://www.abder.org.br/midia/trabalhos-tecnicos/

Patrocínio

https://www.abder.org.br/midia/trabalhos-tecnicos/


Engº Moacir Marafon

Linkedin: in/moacirmarafon

“Os maiores problemas do mundo são também as maiores 
oportunidades para quem estiver preparado!”


