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PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Como o Brasil inova?

➢Na corrida da inovação, o Brasil caminha no segundo pelotão. Após um
salto significativo de desempenho no início dos anos 2000, o país perdeu
fôlego.

➢A performance do Brasil é incompatível com o posto de maior economia
da América Latina;

• Somos a 8ª economia do mundo (2017);
• O Brasil é uma das chamadas potências 

emergentes: é o "B" do grupo BRICS. 



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Como o Brasil inova?

➢No Índice Global de Inovação, principal ranking internacional, o Brasil
ocupa a 66ª posição entre 129 países pesquisados em 2019, de acordo com
a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

➢Caímos 2 posições de 2018-2019.

➢Com exceção de Estados Unidos e
Canadá, o Brasil não figura sequer entre
os cinco mais inovadores da região. Perde
para Chile, Costa Rica, México, Panamá,
Colômbia e Uruguai.
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Como o Brasil inova?

➢No Índice Global de Inovação, principal ranking internacional, o Brasil
ocupa a 66ª posição entre 129 países pesquisados em 2019, de acordo com
a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

➢Caímos 2 posições de 2018-2019.

➢Sugestão de leitura: Artigo on-line
“Brasil perde duas posições em ranking
global de inovação”

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/07/br
asil-perde-ranking-inovacao/

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/07/brasil-perde-ranking-inovacao/


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.
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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

➢O conceito de Capitalismo de Estado abrange dois significados distintos: O
primeiro significado refere-se aos países designados de socialistas (URSS e
Cuba)

Características do capitalismo de estado socialista:
• O Estado possui o monopólio dos meios de produção;
• Exploração dos trabalhadores via extração do mais-valia (a diferença

entre o salário recebido por um funcionário e o valor do trabalho que
produziu);

• O Estado é principal proprietário da produção nacional.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

O Capitalismo Estatal

➢O segundo se refere a países capitalistas com forte intervenção do Estado
na economia (China), onde este se esforça para desenvolver as forças
produtivas, opondo-se assim ao liberalismo.

➢O Brasil é considerado pela doutrina internacional um país com modelo de
capitalismo de estado do segundo tipo. O estado brasileiro tem
participações em mais de 650 empresas, envolvidas em um terço do PIB
nacional.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

O Capitalismo Estatal Chinês

➢Em 2001, a China tornou-se membro da Organização Mundial do
Comércio (OMC), assumindo o compromisso de transformar sua
economia de Estado em de mercado.

➢As ações visando esta transformação deveriam ter sido consolidadas até o
fim de 2016, mas veio a crise de 2009 e desacelerou o panorama mundial.

➢A economia chinesa é a segunda maior do mundo (PIB Nominal),
superada somente pelos Estados Unidos.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

O que caracteriza o Capitalismo Estatal Chinês

➢Grande número empresas estatais com fortes vínculos com a cúpula
dirigente do Estado;

➢Manutenção de inúmeros subsídios proibidos e acionáveis perante a
OMC;

➢Desvalorização artificial de sua moeda no mercado cambial.
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O que caracteriza o Capitalismo Estatal Chinês

➢Grande número empresas estatais com fortes vínculos com a cúpula
dirigente do Estado;

➢Manutenção de inúmeros subsídios proibidos e acionáveis perante a
OMC;

➢Desvalorização artificial de sua moeda no mercado cambial.

A China é a nação com o maior crescimento econômico 
dos últimos 25 anos no mundo, com a média do 
crescimento do PIB em torno de 10% por ano.



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.

Shenzen
Beijing

Shangai



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

O Capitalismo Estatal Chinês

Shenzen: grande pólo de startups 
de hardware, possuindo inclusive 
uma das principais aceleradoras 
de startups de hardware do 
mundo, a Hax Accelerator.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

O Capitalismo Estatal Chinês

Beijing: Mais de 5000 startups 
ativas, 70 instituições de ensino 
superior, mais de 280 centros de 
pesquisa e 300 espaços de co-
working.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

O Capitalismo Estatal Chinês

Shanghai: amplo apoio do 
governo para as startups, como 
empréstimos com taxas 
reduzidas, regiões com aluguéis 
gratuitos para startups e até 
políticas de reembolso para 
investidores em caso de fracasso 
das startups nascentes lá 
estabelecidas.



PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

DEBATE

O QUE O BRASIL PODE APRENDER COM A CHINA NO QUE SE 
REFERE AO APOIO À PESQUISA & DESENVOLVIMENTO?



SUGESTÃO DE LEITURA

➢ Estado, empresariado e variedades de capitalismo no Brasil.
Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782014000300005

➢ China: economia de mercado ou capitalismo de estado?
Disponível em: http://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-

financas/china-economia-de-mercado-ou-capitalismo-de-estado/76359/

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782014000300005
http://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-financas/china-economia-de-mercado-ou-capitalismo-de-estado/76359/


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
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br

Avaliação do Perfil Comportamental
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br

Mentoria & Coaching
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Treinamento in company para colaboradores com 
metodologia e ferramentas de coaching

COACHING DE LÍDERES E 
EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE

Assessoria



RETENÇÃO DE TALENTOS

É cada vez mais difícil reter pessoas talentosas nas organizações. A rotatividade é uma questão crescente no mundo, 
mas em particular, nos últimos anos no Brasil, a situação político-econômica tem dificultado o engajamento das 

equipes de trabalho e gestores de alto nível. Líderes se encontram sobrecarregados de demandas e exigências, e a 
qualidade das relações humanas entre colaboradores vem caindo drasticamente. Entretanto será que as 

organizações estão realmente fazendo tudo o que podem para manter seu capital humano e intelectual motivado? 

K
iko

 F
ern

an
d

es –
M

en
to

ria
e C

o
ach

in
g



O PRECIOSO CAPITAL

As empresas que, mesmo em tempos de crise, inovam no relacionamento com seus colaboradores se diferenciam 
muito da concorrência. Um colaborador quando se conscientiza do investimento no seu desenvolvimento se torna 
muito mais produtivo e fiel à sua equipe. Sendo assim, tanto líderes quanto colaboradores preferem trabalhar em 
empresas que lhes propiciam um ambiente mais incentivador e equilibrado, com boa comunicação interpessoal.
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AS PESSOAS FAZEM A DIFERENÇA

ALCANÇANDO A LIDERANÇA

Uma pesquisa realizada na Harvard Business School
mostrou que para um empresa líder de mercado ser 
ultrapassada, são necessários apenas 01 ano de 
investimento em propaganda e cerca de 03 anos no 
desenvolvimento de produtos pela concorrência. Porém, 
para ser ultrapassada na qualidade do seu capital 
humano, a concorrência terá de investir no mínimo 07 
anos no aprimoramento dos seus funcionários.

O estudo concluiu que a permanência na liderança de 
mercado é imensamente maior quando está alicerçada 
no desenvolvimento das pessoas. 



AS PESSOAS FAZEM A DIFERENÇA

EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE

Equipes de alta performance entregam melhores 
resultados em menos tempo. Porém, estas equipes 
não surgem do dia para a noite. Um líder bem 
preparado sabe como criar e cultivar o espírito de 
equipe. Esse desenvolvimento acontece quando se 
tem domínio de técnicas e habilidade para formar os 
melhores colaboradores. 

As equipes mais amadurecidas por uma liderança 
eficaz apresentam os resultados mais produtivos e 
impactantes na empresa. 



LIDERANDO A ALTA 
PERFORMANCE

O uso de processos de coaching tem se ampliado 
cada vez mais no Brasil e no mundo, como uma 
forma de empresas e empreendedores se 
diferenciarem num mercado cada vez mais 
competitivo. 

Muitos executivos têm conseguido ultrapassar 
todo tipo de limitação com o aprimoramento de 
suas habilidades técnicas e comportamentais.

+

O desenvolvimento dos 
colaboradores internos de uma 
empresa tem sido a estratégia 
mais bem-sucedida para a 
manutenção e retenção de seus 
talentos. 



NOSSA SOLUÇÃO

Um treinamento totalmente personalizado 

para os colaboradores internos, com objetivo 

de criar uma relação altamente produtiva de 

trabalho entre todos. 

Desenvolvemos as habilidades essenciais para 

um ambiente motivador de equipes, e isso 

aumenta a produtividade individual e coletiva, 

gerando um melhor desempenho 

empresarial.



COMO FAZEMOS

Através de reuniões informais, exercitamos 
habilidades e competências ligadas às relações 

interpessoais, empatia e comunicação assertiva.

Utilizamos de técnicas programação 
neurolinguística e ferramentas de coaching para 

um desenvolvimento mais acelerado.

• Encontros com participantes, 1x por 
semana;

• Duração de 02 horas cada;
• Projeção de slides e material de apoio;
• Reuniões dirigidas por facilitador 

(treinador).



CONTEÚDO 
CUSTOMIZÁVEL

1. Liderança e Chefia – entendendo as diferenças
2. Estilos de Liderança – quais estilos são 

adotados nas organizações

5. Amadurecimento do Grupo – desenvolvendo 
as competências da equipe

6. Líder-coach – ferramentas para potencializar 
os colaboradores

3. Liderando conforme a situação – como 
escolher o estilo que será mais eficaz

4. De um grupo à uma Equipe – construindo 
equipes de trabalho de alta performance

7. Comunicação Assertiva – reduzindo o ruído na 
comunicação

8. Negociação de Conflitos – como resolver 
positivamente as diferenças



RESULTADOSCOOPERAÇÃO

MOTIVAÇÃOCONHECIMENTO

EMPATIA

BENEFÍCIOS

SINERGIAOs resultados já aparecem após a 1ª 
reunião!

Ao final do treinamento, os participantes,

• Estarão extremamente motivados, energizados e 
com melhor autoestima;
• Estarão integrados, harmonizados e em sinergia 
produtiva;
• Ampliaram a sua consciência de comportamento 
e a importância da sua função na empresa;
• Desenvolvem uma melhor performance em seus 
relacionamentos e sua comunicação.



Qual seu estilo de trabalho?33

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br

Teste

• Grupo de 40 grupos de palavras

• Qual palavra melhor se encaixa na tua característica

• Anotar apenas 01 letra A, B, C, D de cada grupo

Ex: grupo 1

Anotei letra B, depois C, depois A...

B C A D D C C B A D C



Conectando com Equipe34

O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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O coaching nas empresas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento profissional
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Qual seu estilo de trabalho?44

Resultado

• Some o número de vezes 

de cada letra ✓ A = 4

✓ B = 15

✓ C = 1

✓ D = 20

Exemplo:

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br
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Resultado

• Some o número de vezes 

de cada letra

Soma ÷ 40 X 100 Resultado

A = 4 4 ÷ 40 = 0,10 0,10 x 100 = 10 % 10 %

B = 15 15 ÷ 40 = 0,375 0,375 x 100 = 37,5 % 37,5 %

C = 1 1 ÷ 40 = 0,025 0,025 x 100 = 2,5 % 2,5 %

D = 20 20 ÷ 40 = 0,50 0,50 x 100 = 50 % 50 %

✓ A = 4

✓ B = 15

✓ C = 1

✓ D = 20

Exemplo:

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br



RESULTADOS
A: Influenciador, B: Guerreiro, C: Perfeccionista, D: Harmonioso

Qual seu estilo de trabalho?46

Pontos Positivos

• Prezam por bons relacionamentos;

• Criam um network para alcançar seus 

objetivos;

• Bons apresentadores, relações públicas e 

profissionais de vendas;

• Mantem o astral sempre para cima;

• Sorridentes, alegres e com ótimo senso de 

humor;

• Não se abalam com dificuldades, são 

rápidos em reagir.

Pontos de Melhoria

• Perdem o foco com facilidade; 

• Gostam muito mais de falar do que 

ouvir;

• Tem dificuldade de ouvir sem opinar 

ou julgar;

• Tendem a ser desorganizados; 

• Tendem a ser esquecidos com 

prazos;

• Dispersos em reuniões.

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br



RESULTADOS
A: Influenciador, B: Guerreiro, C: Perfeccionista, D: Harmonioso

Qual seu estilo de trabalho?47

Pontos Positivos

• Metas e resultados dão sentido ao 

trabalho;

• São rápidos na execução;

• Ultrapassam barreiras com facilidade; 

• São muito objetivos e práticos;

• São confiantes em si mesmos; 

• Procuram soluções para atingir seus 

objetivos. 

Pontos de Melhoria

• Podem quebrar regras importantes; 

• Parecem arrogantes com sua 

atitude;

• Pela ansiedade em executar, podem 

não compreender corretamente;

• Por excesso de autoconfiança não 

experimentam ideias de outros;

• São difíceis de conversar quando 

contrariados.

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br



RESULTADOS
A: Influenciador, B: Guerreiro, C: Perfeccionista, D: Harmonioso

Qual seu estilo de trabalho?48

Pontos Positivos

• Quer fazer sempre melhor; 

• Trabalhos impecáveis sem qualquer erro 

ou comentário negativo; 

• Muito persistentes nas suas tarefas; 

• Ótimo ouvinte, presta atenção nos 

detalhes; 

• Procuram superar as expectativas de seus 

clientes e líderes; 

• Extremamente organizados e dedicados.

Pontos de Melhoria

• Muito críticos com quem não é 

perfeccionista;

• Não são flexíveis a novas ideias; 

• Ficam estressados quando as 

coisas não saem perfeitas; 

• Dificuldade em equilibrar a vida 

pessoal e o trabalho; 

• Demoram a entrar em ação;

• Não costumam delegar, pois gostam 

deles mesmos fazerem.

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br



RESULTADOS
A: Influenciador, B: Guerreiro, C: Perfeccionista, D: Harmonioso

Qual seu estilo de trabalho?49

Pontos Positivos

• Pessoas fiéis e de confiança;

• Ótimos apaziguadores de conflitos; 

• Bons ouvintes num processo de 

delegação; 

• Calmos, equilibrados e tranquilos em 

momentos de tensão;

• Prestativos as necessidades das pessoas 

ao seu redor; 

• Ótimos para cargos de confiança na 

empresa.

Pontos de Melhoria

• Demoram em dar resultados, pois 

são lentos em execução;

• Não são multitarefa, preferem uma 

etapa de cada vez; 

• Não gostam de mudanças radicais;

• Desanimam com facilidade quando 

as coisas não vão bem;

• Tendem a ficar mais indecisos em 

momentos críticos;

• Tímidos e retraídos em reuniões. 

Prof. Marcus Vinicius - Professional & Self Coach - www.kfpscoach.com.br



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
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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
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AULA 01: A ENGENHARIA DE PRODUTO

Engenharia de produto

AVANCE PARA FINALIZAR A 
APRESENTAÇÃO. 


