
“transformando o mundo por meio da educação”



AMBIGUITY
(AMBIGUIDADE)

VOLATILITY 
(VOLATILIDADE)

UNCERTAINTY
(INCERTEZA)

COMPLEXITY
(COMPLEXIDADE)



Classificação no 
Índice Global de InovaçãoExistimos para inovar

O relatório completo e os aplicativos móveis do IGI- para 
Android e IOS – podem ser baixados do site:  
www.globalinnovationindex.org

Qual é o melhor país em termos da qualidade da inovação 
nos grupos de países de rendas alta e média?
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Somos uma escola de inovação para pessoas e negócios, com um vasto portfólio de 
metodologias para inovar marcas, produtos, serviços e cultura organizacional.

Nossas aplicações teóricas são baseadas em geração de conhecimento científico que 
produzimos e pesquisamos, bem como a interação com a comunidade acadêmica.

Nossas aplicações técnicas são baseadas nas premissas do framework de gestão da 
inovação da iso 56002, para canalizar e direcionar todas as ações em prol da inovação.
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Criação de conteúdos e capacitação de pessoas.

O que fazemos?

Mentoria para líderes e stakeholders.

Facilitação de reuniões, processos e workshops.

Principais Metodologias e Abordagens



Criação de conteúdos
e capacitação de pessoas.
De soluções prontas à soluções customizadas

geramos experiências práticas de aprendizagem

juntando pessoas para colidir boas ideias e criar 

soluções que gerem resultados para o negócio

por meio das melhores abordagens técnicas e 

ferramentas do mercado.
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Mentoria para líderes 
e stakerholders

Nosso apoio consiste em agregar e estrutura de gestão 
inovadora com ferramentas ágeis e metodologias Inovativas 
para melhorar enquadramento de problemas, engajamento e 
tomada de decisão. 

O processo visa gerar autonomia para condução de equipes, 
desafios e impacto positivo na cultura organizacional.
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Facilitação de reuniões,
processos e workshops
Facilitamos a gestão e execução de demandas acerca de um 
problema ou potencial específico, que necessitem de 
organização de pensamentos, sentimentos e ideias.

Atuamos com estrutura de participantes, dentro do tempo
disponível, geramos relatórios e mapas representativos das  
soluções pensadas e apresentadas.
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A principal abordagem para inovar do mundo.

+ 40 cases de sucesso em diferentes desafios, em empresas de variados portes e segmentos

Dominamos o uso do Design Thinking



Trilhas de 
aprendizagem

Programa customizado de 
capacitação de times e 
gestores para alta 
performance em 
abordagens ágeis e 
inovativas.

Palestras e
Workshops

Eventos de Inovação e 
ações de sensibilização 
para promover cultura 
inovadora  para grandes 
públicos nas organizações.

Eventos e convenções

Planejamento e 
participações em 
convenções, bem como 
criação de conteúdos 
customizados para eventos 
corporativos.

Treinamento e
desenvolvimento

Programa de treinamento e 
desenvolvimento para 
gestores, líderes e 
stakeholders.

Jornadas de sucesso presencial e digital



Criação e inovação de 
ambientes

Processo criativo aplicado 
para criar ambientes makers 
e laboratórios para geração 
e movimentos de inovação 
dentro das organizações.

Criação de 
produtos / serviços

Criação e facilitação de 
processos na engenharia e 
urbanismo para concepção 
de empreendimentos  e 
construção civil.

Facilitação de processos 
e projetos

Identificação de potenciais 
para criação ou melhoria de 
produtos e serviços.

Jornadas de sucesso presencial e digital



Outras marcas impactadas

+



PROJETOS SOCIAIS

ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS

Cia Makers no mundo
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E-BOOKS

Cia Makers no mundo

PODCAST
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CLIQUE  PARA  DOWNLOAD

*Em nosso site você encontra 
muitos outros materiais

CLIQUE PARA DOWNLOAD

CLIQUE PARA DOWNLOADCLIQUE PARA DOWNLOAD
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Escute  Agora no Spotify

https://www.ciamakers.com/editora-cia-makers/
https://www.ciamakers.com/editora-cia-makers/
https://www.ciamakers.com/editora-cia-makers/
https://www.ciamakers.com/editora-cia-makers/
https://open.spotify.com/episode/1u9y47UsTX3NMRZ5xpVJdR?si=gUC8XZGPQaCmZZy3gZ7oaA&dl_branch=1


/     clique nos íconescontato@ciamakers.com.br 

https://www.instagram.com/ciamakers/
https://br.linkedin.com/company/cia-makers
https://www.facebook.com/ciamakers/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511961761279&text=Hey+Maker%2C+como+podemos+te+ajudar%3F&app_absent=0
https://www.ciamakers.com/

