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O Modelo Stage-Gate, criado por por Robert Cooper, consiste na divisão de um determinado projeto mais
complexo em diversas fases (stages), e em que cada fase possui um ponto de avaliação (gate) onde os
resultados obtidos, o esforço gasto e o previsto gastar, assim como os riscos pendentes até aquele
momento são analisados, avaliados e é feita uma tomada de decisão formal de continuidade ou não, para a
fase seguinte. Assinale a alternativa que apresenta os benefícios deste método:

A. É um modelo particularmente útil para lidar com projetos onde existe muita incerteza, para garantir o 

comprometimento e o alinhamento da organização ao longo da execução, assim como para monitorizar e 

controlar progresso e resultados obtidos.

B. É um modelo particularmente útil para lidar com muitos projetos diferentes, onde existe muita incerteza, 

garantido o comprometimento e o alinhamento da organização ao longo da execução e resultados obtidos.

C. É um modelo particularmente útil para lidar com projetos onde existe pouca incerteza, fiscalizando o 

comprometimento e o alinhamento da organização ao longo da execução, assim como para monitorizar e 

controlar o processo de inovação.

D. É um modelo particularmente útil para lidar com projetos onde existe pouca incerteza, fiscalizando o 

agendamento de fornecedores e o alinhamento da organização ao longo do processo de inovação.

E. É um modelo particularmente útil para lançamento de novos produtos, onde existe muita certeza, garantido o 

comprometimento e o alinhamento do marketing ao longo da execução e resultados obtidos.



STAGE-GATE

É uma metodologia de projeto separada por etapas claramente

definidas e ao final de cada estágio de desenvolvimento submete

o projeto a uma tomada de decisão.

Com ela, podem-se evitar gastos desnecessários com a condução

de projetos que não são mais relevantes, levando a um

cancelamento formal, ou até mesmo a correções necessárias
para o sucesso do projeto que venham a ocorrer em etapas

anteriores, garantido menores custos de adequação.
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MODELO USUAL DO STAGE GATE

✓ Seus benefícios se tornam claros quando uma série de critérios precisa ser

atendida para que se evolua para o próximo estágio;

✓ Isso significa evitar desperdícios em projetos incapazes de gerar valor

obtendo-se maiores ganhos, assegurando o sucesso dos projetos que

realmente são importantes.
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O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal brasileira, criada em 1970,
tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial,
tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Assinale a alternativa correta que
apresenta a justificativa para o devido registro de uma patente:

A. Proteger os progressos tecnológicos, promover a competitividade, oferecer melhor visibilidade, oferecer 

criatividade para a indústria, e criar uma proteção jurídica contra o uso indevido. 

B. Proteger os progressos tecnológicos, promover a criatividade, oferecer melhor rentabilidade, assegurar 

competitividade para a indústria, e criar uma proteção jurídica contra o uso indevido.

C. Proteger os repasses de impostos sob circulação de produtos, assegurar competitividade para a indústria, 

e criar uma proteção jurídica contra o uso indevido.

D. Divulgar os progressos tecnológicos, promover a criatividade, oferecer melhor visibilidade, assegurar 

competitividade para a indústria, e criar uma proteção jurídica contra o uso indevido.

E. Proteger os progressos jurídicos, promover a criatividade, oferecer melhor rentabilidade, assegurar 

competitividade para a indústria, e criar uma proteção tecnológica contra o uso indevido.
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FINALIDADE DO REGISTRO DE PATENTE

• Proteger os progressos tecnológicos e as melhorias funcionais no uso ou na 

fabricação de uma nova forma inventada.

• Promover a criatividade e encorajar as empresas a continuar o 

desenvolvimento de novas tecnologias, para torná-las comercializáveis.

• Maior rentabilidade

• Industrialização (geração de novos empregos, novas indústrias e novos itens de 

consumo).

• Criar uma proteção jurídica que previne que outros copiem e  vendam o 

mesmo produto, ou se utilizem de inovações que ele  introduziu após toda a 

pesquisa e desenvolvimento feitos pelo  criador do produto.
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Conforme a matriz de inovação e melhoria nos mostra, podemos afirmar que um produto com
uma substancial melhoria em seus resultados na experiencia do cliente, e que apresente
recursos até então inexplorados no mercado, se caracteriza como sendo:

A. Uma invenção de alta novidade e baixo impacto no cliente

B. Uma descoberta de alta novidade e baixo impacto no cliente

C. Uma inovação de baixa novidade e alto impacto no cliente

D. Uma invenção de média novidade e baixo impacto no cliente

E. Uma inovação de alta novidade e médio impacto no cliente



MATRIZ DE INOVAÇÃO E MELHORIA

Incremental

Radical

AULA 03 – SLIDE 28
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Em slide de aula sobre o Perfil do Gestor de Inovação, vimos os seguintes pontos 
necessários: 

1. Bagagem de conhecimentos amplos 
2. Tolerância ao erro
3. Facilidade para se manter antenado
4. Familiaridade com a empresa
5. Capacidade de estabelecer critérios claros

Explique em suas palavras o significado de cada ponto, em pelo menos 2 linhas de 
explicação.



PERFIL DO GESTOR DA INOVAÇÃO

• Bagagem de conhecimentos amplos: os líderes dos processos de  

inovação são especialistas em uma determinada disciplina, mas  

conhecem suficientemente bem as demais áreas de uma empresa, como  

a contabilidade e o marketing - e sabem mobilizá-los em torno de novos  

projetos.

• Tolerância ao erro: qualquer inovação exige a capacidade de lidar com  

o risco e tolerar o erro. Na maioria das empresas, a tolerância ao erro  

acontece somente nos discursos pois, na prática, as falhas são punidas  

com perdas de bonificação, isolamento e outras reações. O líder da  

inovação tem de monitorar o ambiente e evitar essas armadilhas.

AULA 05 – SLIDE 09



• Facilidade para se manter antenado ao que ocorre no mercado:  

muitas inovações nascem de necessidades manifestadas por clientes,  

acionistas ou até fornecedores. A capacidade de ler o mercado e  

encontrar oportunidades de negócios é uma característica-chave para  

quem comanda projetos de inovação.

• Familiaridade com a empresa: o verdadeiro gerente de inovações  

tem de conhecer todos os lados da empresa: suas limitações,  

ambições, culturas, história, etc. Precisa, ainda, ter uma boa noção  

de negócios, de tal forma que saiba dosar o tempo e o dinheiro  

necessários para colocar novos projetos em prática

PERFIL DO GESTOR DA INOVAÇÃO
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• Capacidade de estabelecer critérios claros para a equipe: lidar com  

projetos cujos resultados são desconhecidos ou imprevisíveis é um  

desafio árduo. Cabe ao líder estabelecer critérios e métricas claras  

para que todos saibam se estão cumprindo as expectativas da  

empresa ou não - mesmo no caso de tudo dar errado. Essas métricas,  

é claro, devem privilegiar o surgimento de novas ideias e todas as  

posturas que aproximem a organização da inovação.

PERFIL DO GESTOR DA INOVAÇÃO
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PERFIL DO GESTOR DA INOVAÇÃO

• Bagagem de conhecimentos amplos

• Tolerância ao erro

• Facilidade para se manter antenado 

ao que ocorre no mercado

• Familiaridade com a empresa

• Capacidade de estabelecer critérios 

claros para a equipe
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Em slide de aula sobre o Ciclo de Adoção de Novos Produtos pelos consumidores, vimos
que “O Abismo” é um período de estagnação da receita de um novo produto pela
diferença entre a adoção dos clientes “visionários” e dos “pragmáticos”. Reflita e escreva
em 2 parágrafos (cerca de 20 linhas), o que o Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento pode oferecer de sugestões e ações para reduzir esse intervalo do
abismo.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

CICLO DE ADOÇÃO DE NOVOS PRODUTOS  PELOS CONSUMIDORES
Everett Rogers
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Principais pontos da reunião de colegiados:

• Aplicar exercícios práticos e interativos;
• Trabalhar com textos e debater com os 

alunos;
• Pedir para os alunos aparecerem durantes as 

aulas e criar um espaço para chamada oral;
• Utilizar o tempo de aula igualmente a aula 

física. Quando houver dois tempos da aula, 
realizar o intervalo;

• Fazer a chamada dos alunos presentes;

Prof. Marcus Vinicius - Business & Life Coach - www.kikofernandes.com.br
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Prof. Marcus Vinicius - Professional & Business Coach - www.kikofernandes.com.br

QUARENTENA COVID-19

• O que mais eu gostaria de fazer por vocês?

• São iniciativas minhas para complementar o

• aprendizado e desenvolvimento pessoal e acadêmico

• de vocês:

• Vídeos exclusivos com o conteúdo das nossas aulas – a 
serem gravados por mim e especialmente para vocês.

• Acesso a esses vídeos pela plataforma Youtube.

• Acompanhe o meu canal: Kiko Fernandes



kikofernandes.coach@gmail.com kikofernandes.coach Kiko.Fernandes

Kiko Fernandes - Business & Life Coach
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AVANCE PARA FINALIZAR A 
APRESENTAÇÃO. 


