






CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO 
COOPERATIVISMO 
Histórias de criatividade no cooperativismo 
paranaense que irão surpreender e mudar muitos dos 
seus conceitos sobre inovação. A inovação que 
acontece pela simplicidade, co-criação e atitude 
cooperativista. Que nasce da imaginação das pessoas 
que juntas criam novas possibilidades e oportunidades 
para suas cooperativas, seus negócios e suas famílias. 



HISTÓRIAS INSPIRADORAS E CASOS 
PRÁTICOS 
Dez cooperados criativos de todo o estado serão 
desafiados a compartilhar em apenas 15 minutos cada, 
suas histórias de inovação e como suas experiências 
podem inspirar de maneira muito prática a criatividade no 
cooperativismo do Paraná. Em um ambiente descontraído 
e que alimentará a imaginação de todos, o público terá 
muitas experiências criativas em poucos minutos. Afinal 
boas ideias e histórias só inspiram quando 
compartilhadas e contadas. E a inovação só acontece 
quando realizada de forma colaborativa. 



O 15x15 é dedicado ao mundo dos negócios. 



EVENTO 15X15  
Soluções e ideias em 15 minutos. Este é o formato 
do evento. Ele é marcado por sua dinâmica, em que 
os apresentadores dão seus recados dentro desse 
tempo. Aqueles que estão assistindo ao evento terão 
a oportunidade de conhecer casos de inovação nas 
cooperativas que souberam usar a criatividade em 
seus negócios, projetos ou para resolver problemas. 



Todos querem e devem ser um pouco artistas.  
E todos querem e devem ser um pouco executivos.  

Escola de Criatividade 



ALGUNS OBJETIVOS DO 15 X 15 
•  Aprender com os exemplos de quem já desenvolveu 
algum projeto inovador, errou, acertou e vivenciou 
problemas e soube resolvê-los com criatividade. Ouvir as 
boas histórias de pessoas criativas e vencedoras naquilo 
que fazem. 
•  Promover o relacionamento, estimular a criatividade e o 
pensar criativo entre os participantes e a geração de novas 
ideias. 
•  Mostrar que todos podem ser mais criativos. 



A ideia é inspirar e inovar...  
ouvindo  histórias incríveis. 



A HISTÓRIA INSPIRADORA 
Muitas vezes a cooperativa não reconhece que sua 
história é inspiradora. Não enxerga onde está a 
criatividade ou a inovação no projeto ou na ideia. Por isso 
o trabalho de curadoria é fundamental para lapidar cada 
uma das histórias, evidenciando onde está a criatividade. 
Antes de tudo, escutaremos a história. Depois 
conversaremos bastante para que saiba contá-la da 
melhor forma possível. 



QUEM SÃO OS APRESENTADORES 
Escolher os apresentadores não é fácil. Precisamos levantar 
ao menos dez histórias interessantes nas cooperativas 
paranaenses. Cada um precisa ser de uma área diferente. É 
essa mistura que faz a diferença no evento. Mas não basta 
ter uma história legal se ninguém sabe contá-la ou tem 
vergonha. Temos que equilibrar as duas situações. Boa 
história contada por um bom contador de histórias. 



PASSO A PASSO ATÉ O SHOW 
Para darmos conta de toda preparação do espetáculo 
do 15x15 Crie, coopere e inove, precisamos correr 
contra o tempo. Ao enviar a indicação da história, 
precisamos de um breve resumo (nome do projeto ou 
ideia, quem participou, quando aconteceu, quais os 
resultados gerou, quais os próximos passos), além dos 
contatos (telefone fixo, celular, endereço residencial ou 
comercial, email). Lembrando que neste primeiro 
contato que fizermos será para escutar a história. 
Depois é que faremos a seleção dos que realmente 
participarão. 



15X15 PARA QUEM QUISER VER 
Se quiser ouvir histórias que já inspiraram várias 
pessoas, entre no canal Youtube da Escola de 
Criatividade, acesse o seguinte link bit.ly/ZX54IH.  



EDIÇÕES ANTERIORES 
DO 15X15 



15X15 
EMPREENDEDORISMO 
CRIATIVO #1 
30 de junho de 2011 
Curitiba - Paraná 
Realização: Escola de Criatividade, 
HUB e Endeavor.  
Patrocínio: Sebrae PR, Sesi PR e 
Vininha. 
Parceiro Master: Estação Business 
School. 



15X15 
EMPREENDEDORISMO 
CRIATIVO #2 
24 de novembro de 2011 
Curitiba - Paraná 
Realização: Escola de Criatividade, 
HUB e Sebrae-PR.  
Apoio: Desmobília, Egg Brasil, Bar 
do Victor, Jacobina, Jacobloco, 
Endeavor, Aliança Empreendedora, 
Parabolé, Explore Turismo, 
Proecces, Aldeia Coworking, Studio 
Borges Pinto, Curitiba Turismo, 
Webcom Brasil, Elemídia 



15X15 IDEIAS 
TRANSFORMADORAS 
7 de agosto de 2012 
Curitiba - Paraná 
Realização: Escola de Criatividade e 
HUB Curitiba.  





15X15 
EMPREENDEDORISMO 
CRIATIVO #3 
8 de novembro de 2012 
Curitiba - Paraná 
Realização: Escola de Criatividade e 
Sebrae-PR.  
Apoio: Endeavor, Aliança 
Empreendedora, Fetiche Design, 
BandNews FM, Aldeia Coworking, A 
grande escola, Elemídia 





15x15 
EMPREENDEDORISMO 
CRIATIVO #4 
28 de novembro de 2013 
Curitiba - Paraná 
Realização: Escola de Criatividade 
Patrocínios: Grupo Thá, Sebrae-PR e 
Pátio Batel 



15x15 PROTAGONISTAS 
NOS NEGÓCIOS 
8 de maio de 2014 
Curitiba - Paraná 
Realização: Escola de Criatividade e 
ABRH 



16x16 CRIATIVIDADE, 
INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 
Histórias de quem faz acontecer 
16 de outubro de 2014
Goiânia - Goiás
Realização: Sebrae/GO e Escola de 
Criatividade



15x15 
EMPREENDEDORISMO 
CRIATIVO - TURISMO 
27 de novembro de 2014
Imbituba - Santa Catarina
Realização: Sebrae/SC, Ampe, 
SouIm e Escola de Criatividade



15x15 INSPIRADORES 
27 de abril de 2015
Curitiba - Paraná
Realização: Escola de Criatividade, 
Inspiradores, The Cave





escoladecriatividade.com.br 
41 3026 0222 | 9928 2493 

livia@escoladecriatividade.com.br 


