Banco de Ideias e Oportunidades do Inatel

Este documento tem como objetivo esclarecer, à quem quer que o procure, os
critérios utilizados pelo Banco de Ideias e Oportunidades do Inatel para
classificar as Ideias ali postadas como Oportunidades no local a elas
determinado.

Funil de Ideias
Utilizaremos um sistema de classificação com base em notas. Estas notas serão
dadas ao se aplicar critérios pré definidos com base em Dimensões de
Viabilidade aplicadas em um modelo de “funil de ideias” na gestão da inovação.
Este sistema é utilizado no “PMI – Project Management Institute” para filtrar
ideias com base em critérios pré definidos convenientes à seus propósitos
circunstanciais.
As Dimensões de Viabilidade são:

Mercadológico

Tecnológico

Recursos
Humanos

Financeiro

Time to market

Onde os critérios dentro de cada Dimensão são:

Mercadológico
- Identificação clara do público alvo (Faixa etária, ramo de atuação, perfil
de consumo, etc)
- Traz benefício claro ao cliente? (Ao bater o olho na ideia, o cliente já
identifica uma solução a seu problema?

Tecnológico
- É inovador? Qual o diferencial quanto às soluções de mercado?
- Utiliza tecnologias já existentes no mercado? (A tecnologia que a solução
demanda já existe no mercado e é de fácil acesso?)

Financeiro
- Potencial de lucratividade e rentabilidade. (Solução é capaz de gerar
renda em curto prazo?)
- A solução demanda baixo investimento? (Ao iniciar o projeto, o
investimento é atingível sem ajuda externa?)

Recursos Humanos
- Qual o nível necessário de qualificação dos envolvidos na solução?
(1- Doutor / 5- Graduando)
- A equipe envolvida na solução pode ser enxuta? (2 a 4 colaboradores)

Time to market
- Tempo não é um fator decisivo para o lançamento do produto. (A ideia
não tem concorrência direta no mercado ou em desenvolvimento)
- Não são necessárias homologações em agências reguladoras. (Anvisa,
Aneel, etc)

Cada critério será avaliado de 1 à 5 na tabela abaixo, sendo 1 a menor nota e 5
a maior.
Fontes: Canal do empreendedor / Sebrae / Geofusion / PMI

Tabela de avaliação de Ideia.

As ideias deverão ser avaliadas com base nos critérios abaixo para serem
qualificadas como Oportunidade ou não. Cada critério deverá conter apenas
uma nota assinalada.

Mercadológico

Tecnologico

Financeiro

Recursos
Humanos

Time to Market

Identificação clara do público alvo (Faixa etária,
ramo de atuação, perfil de consumo, etc)

12345

Traz benefício claro ao cliente? (Ao bater o olho na
ideia, o cliente já identifica uma solução a seu
problema?

12345

É inovador? Qual o diferencial quanto às soluções
de mercado?

12345

Utiliza tecnologias já existentes no mercado? (A
tecnologia que a solução demanda já existe no
mercado e é de fácil acesso?)

12345

Potencial de lucratividade e rentabilidade. (Solução
é capaz de gerar renda em curto prazo?)

12345

A solução demanda baixo investimento? (Ao iniciar
o projeto, o investimento é atingível sem ajuda
externa?)
Qual o nível necessário de qualificação dos
envolvidos na solução?
( 1- Doutor / 5- Graduando )

12345
12345

A equipe envolvida na solução pode ser enxuta? (2
a 4 colaboradores)

12345

- Tempo não é um fator decisivo para o lançamento
do produto. (A ideia não tem concorrência direta
no mercado ou em desenvolvimento)

12345

Não são necessárias homologações em agências
reguladoras. (Anvisa, Aneel, etc)

12345

Aprovação da ideia como oportunidade

O moderador do banco deverá compilar as notas tiradas pela ideia fazendo uma média
simples. Para aprovação, o resultado deverá ser maior do que 3,50, ou seja 70% da nota
máxima e não pode ter tirado nota mínima em nenhum dos critérios.
Se aprovada, a ideia passará a constar no tipo “Demandas da Incubadora” do banco de
Oportunidades.
Se não aprovada, a ideia continua no banco de ideias até uma futura edição do idealizador,
onde será novamente submetida ao processo descrito acima.

