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PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Como o Brasil inova?

➢Entre 2011 e 2017, o Brasil despencou 22 posições no ranking.

➢Governo e empresas investiram R$ 76 bilhões em inovação em 2015,
1,28% do Produto Interno Bruto (PIB).

➢A média de investimento, nos países que compõem a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é de 2,3% do PIB.

Para alcançar o topo da lista (Suíça) seria preciso aumentar em 60% os 
investimentos em inovação e apresentar resultados 170% melhores para 

alcançar a performance suíça de hoje.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

O Capitalismo Estatal Chinês

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre o crescimento da economia
chinesa  e mais recentemente sobre o desenvolvimento de ecossistemas de
empreendedorismo e inovação na China.
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PESQUISA &
DESENVOLVIMENTO

O modelo de tripla hélice foi desenvolvido por Henry  

Etzkovitz na década de 90

Inovação aberta visando a
produção de conhecimento,
inovação tecnológica e social
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Hélice tríplice

Basicamente o modelo, que foi desenvolvido observando os mais importantes polos e
parques tecnológicos do mundo (tais como o MIT), sugere que uma maior taxa de 
desenvolvimento tecnológico só é possível a partir da parceria entre governo, empresas 
e universidades.

• A ideia base é que a inovação tecnológica só é possível no momento em que o  
conhecimento desenvolvido nas universidades é canalizado para atender 
demandas econômicas-sociais que as entidades privadas e empresas analisam, 
gerenciam e,  posteriormente comercializam, com o apoio de políticas públicas 
que visem coordenar  o desenvolvimento do potencial de setores e regiões.
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Hélice tríplice

Basicamente o modelo, que foi desenvolvido observando os mais importantes polos e
parques tecnológicos do mundo (tais como o MIT), sugere que uma maior taxa de 
desenvolvimento tecnológico só é possível a partir da parceria entre governo, empresas 
e universidades.

E é justamente nesse ponto que peca nosso modelo de inovação. 
• A academia está distante das empresas. 
• Muitos empresários são avessos a inovação. 
• Faltam políticas ativas e integradoras para inovação.
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Como estreitar a interação universidade-empresa?

✓ Visita dos dirigentes Universitários a
empresas;

✓ Feira de empresas;
✓ Feira de estágio/emprego;
✓ Programa de acompanhamento de ex-alunos
✓ Visitas técnicas de alunos às empresas;
✓ Encontro com responsáveis por recursos

humanos;
✓ Estágio curricular dos estudantes;
✓ Estágio dos professores nas empresas;
✓ Cursos de extensão universitária;
✓ Prestação de serviços.

✓ Disque-universidade
✓ Pesquisa por encomenda ou 

por contato;
✓ Incubadoras de empresas;
✓ Empresa Júnior
✓ Programa “balcão de teses”
✓ Encontro com as empresas;
✓ Conselho empresarial;
✓ Mesas-redondas;



ERA DO CONHECIMENTO8

A tecnologia facilita o acesso à 
informação

➢ Informação deve ser 
compartilhada

➢ Aprendizagem independente ou 
auto regulada

➢ Conhecimento é construído, 
compartilhado e testado em 
escala global



Construção do conhecimento

Métodos 
Ativos

Métodos 
Passivos

William Glasser
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É eficiente?

Universidade 42

Depende...

Vantagens
• Menor custo
• Integração
• Autodisciplina

Desvantagens
• Certificado
• Falta de privacidade
• Não precisa de formação 

no fundamental



Universidade corporativa11

• Universidade corporativa ou universidade empresarial é qualquer entidade educacional que 
seja uma ferramenta estratégica projetada para auxiliar organizações.

• Normalmente limita o escopo para fornecer formação específica para o trabalho, de fato 
específica da empresa, para o pessoal gerencial da empresa.

• Objetivos de aprendizagem estão sintonizados aos interesses, objetivos e estratégias das 
empresas que promovem a formação dos seus funcionários.

• A universidade corporativa difere de um departamento de treinamento e desenvolvimento 
porque está direcionada a programas específicos para atender a estratégia da empresa, 
enquanto que o treinamento e desenvolvimento está direcionado para desenvolver 
competências, habilidades e atitudes relacionadas a problemas presentes da organização.



Universidade corporativa12

• No Brasil as mais conhecidas são as do Banco do Brasil, da Petrobras (Universidade 
Petrobras), da Caixa Econômica Federal, da Datasul e do Serpro. No exterior, as referências se 
voltam para as universidades corporativas da Shell Oil Corporation e hotéis Accor.

• Atualmente no Brasil existem mais de 2.360 universidades reconhecidas pelo MEC.

• Porém, é importante frisar que os cursos oferecidos pelas Universidades Corporativas, são 
cursos livres, que não precisam da pré-aprovação do MEC e, por isso, seus certificados são de 
participação, sem promover um grau de formação acadêmica ao aluno.



Aprendizagem nas empresas
13

O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional

1. Ambientes virtuais integrados (Home 
office)

2. Troca constante de informação

3. Integração entre colaboradores 
(Pertencimento)

4. Aprendizado constante

Menos custo?

Benefícios de aprendizagem dentro da 
empresa



Medindo o Desempenho do PE

 Ter um bom Sistema da Medição de Desempenho torna-se vital 

para a estratégia de uma organização, pois é por essas medições 

que se verifica se a organização está no rumo do futuro 

desejado.

 Os métodos de avaliação de desempenho existentes eram 

apoiados apenas nos indicadores financeiros, o que prejudicava 

a capacidade da organização enxergar o sistema de forma mais 

ampla.

 Então, Kaplan e Norton em 1990, criam um modelo de avaliação 

de desempenho mais equilibrado proposto por, o Balanced

Scorecard (BSC). 
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Balanced Scorecard

 A importância de utilizar o scorecard para comunicar a estratégia 

reside em:

I. Descrever a visão de futuro para toda organização, criando 

aspirações compartilhadas. 

II. Criar um modelo holístico da estratégia, mostrando aos 

funcionários como podem contribuir para o sucesso da 

organização, pois assim eles contribuirão para a realização dos 

objetivos estratégicos. 

III. Dar foco aos esforços de mudança. 

 O BSC deixou de ser um sistema de medição aperfeiçoado para 

se transformar em um sistema gerencial essencial.
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Balanced Scorecard
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Balanced Scorecard
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Balanced Scorecard

Cada perspectivas, tem seus objetivos, 

indicadores (métrica), meta (alvos) e ações.
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Balanced Scorecard
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Balanced Scorecard
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Balanced Scorecard
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Balanced Scorecard
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Por que é mais abrangente?

Olha ao mesmo tempo para as 04 perspectivas, além do financeiro, que 

também influenciam na longevidade e sucesso da empresa.

E traduz, de maneira prática e clara, as ações e decisões da direção 

para todos => tradução da estratégia.



 Ter um bom Sistema da Medição de Desempenho torna-se vital 

para a estratégia de uma organização, pois é por essas medições 

que se verifica se a organização está no rumo do futuro 

desejado.
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Medição de Desempenho através de questionário



Um exemplo é de Sistema da Medição de 

Desempenho abaixo, na qual cada funcionário 

atribui uma nota para seu desempenho em cada 

atividade:
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kikofernandes.coach@gmail.com

kikofernandes.coach

(11) 99111-0761

Kiko Fernandes - Business & Life Coach
www.kikofernandes.com.br

• LOCAL PRÓPRIO E RESERVADO
• PARA ATÉ 02 PESSOAS

• APENAS R$ 50,00 POR AULA

AULAS PARTICULARES 
• ATENÇÃO EXCLUSIVA

• IMPULSO NO APRENDIZADO
• ECONOMIA DE TEMPO E INVESTIMENTO



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

Kiko Fernandes - Business & Life Coach
www.kikofernandes.com.br
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29 STARTUP

• O que é uma startup? – Definição do Sebrae

Uma startup é um grupo de pessoas que, em condições de extrema incerteza, 
trabalha à procura de um modelo de negócio que seja:

• Repetível – apto a entregar o mesmo produto ou serviço em grande escala;
• Escalável – capaz de aumentar receita, mas com custos crescendo em um 

ritmo lento.

Não basta ter uma ideia na cabeça. Precisa trabalhar duro no planejamento antes 
de colocar em prática. Montar um plano de negócio e validar a ideia da startup 
são etapas fundamentais. Não só para aumentar as chances de o projeto dar 
certo no mercado, mas também para atrair investidores.



30 STARTUP

• O que é uma startup? – Definição das Incubadoras e Aceleradoras
• Para você ser uma startup tem que ser uma empresa que também tenha base 

tecnológica em seu DNA empresarial. O importante é que a empresa 
denominada como startup necessita ter também qualquer tipo de contato com 
alguma tecnologia. 
• Ex: Dessa forma, o restaurante familiar do nosso querido japonês não se classifica 

mais no quesito de startup.

• O que é uma startup? – Definição dos Investidores
• Uma empresa somente é definida como uma startup caso ela tenha a 

capacidade de modificar abruptamente o mercado do qual ela está se 
inserindo. O modelo de negócio de uma startup seria tão inovador que 
modificaria como as pessoas consomem, localizam, comunicam e etc. Mudaria 
totalmente as regras do jogo estipuladas em um determinado mercado. 
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06 passos para montar uma Startup
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06 passos para montar uma Startup



34 STARTUP UNICÓRNIO

• O que é uma startup Unicórnio? 

✓ startups que atingiram valor de mercado superior a 

1 bilhão de dólares.

• No mundo todo, existem no momento 494 
unicórnios*

• Zume Pizza: pizza por robôs (US$ 02 bilhões)
• Impossible Foods: comida vegana (US$ 02 bilhões)
• Calm.com app de relaxamento (US$ 1,2 bilhões)
• Sweetgreen restaurantes de saladas (US$ 1,1 bilhões)
• Dream11: jogo de esportes (US$ 1,0 bilhões)

*Fonte: Hurun Global Unicorn List 2019
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AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO NAS 
AULAS ON-LINE

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



37

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



AULA 01: A ENGENHARIA DE PRODUTO

Engenharia de produto

AVANCE PARA FINALIZAR A 
APRESENTAÇÃO. 


