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RESUMO 

 

Formar talentos e profissionais preparados para responder de forma ágil as mudanças impostas 

em um mercado altamente competitivo, pode ser considerado um dos grandes desafios para 

ampliar a competitividade das empresas. Profissionais bem preparados e qualificados 

permanecem sendo um diferencial de mercado perseguido pelas organizações que 

compreendem a importância de saber atrair, reter e formar seus profissionais para atuarem em 

projetos de alta complexidade, em um cenário de mudanças contínuas e com saltos tecnológicos 

exponenciais. Neste sentido, o objetivo da presente tese doutoral é desenvolver uma 

metodologia para desenvolver e estruturar programas de capacitação em gestão empresarial 

para apoiar o desenvolvimento das competências em gestão dentro das novas demandas e 

desafios das empresas. A presente pesquisa é de natureza aplicada, de abordagem do problema 

predominantemente qualitativa, sob o ponto de vista de seus objetivos exploratória e descritiva 

e de seus procedimentos técnicos como um estudo de caso e um levantamento survey. Para o 

alcance do objetivo da tese, inicialmente foi realizada uma revisão bibliométrica e elaboradas 

uma matriz de bases conceituais e outra com documentos referenciais, ambas utilizadas para 

direcionar o processo de imersão nos principais conceitos sobre os temas estudados. Após a 

análise dos documentos referenciais foi proposta a metodologia, que está estruturada em onze 

passos e que foi aplicada no programa Inova Talentos do IEL, uma iniciativa do Instituto 

Euvaldo Lodi - IEL e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq, que por meio de bolsas incentiva projetos de inovação dentro das indústrias em todo o 

Brasil.  Na aplicação da metodologia, foi realizado inicialmente o benchmarking para a 

identificação das melhores universidades nacionais e internacionais, com base nos rankings 

mundiais e o levantamento de boas práticas nos campos da inovação e tecnologia, observando 

a oferta das disciplinas e seus conteúdos bem como os métodos de ensino adotados. Na 

sequência foram selecionados os conteúdos e realizada uma pesquisa com os bolsistas e tutores 

do programa Inova Talentos do IEL, em que foram aplicados questionários para que eles 

priorizassem os conteúdos e técnicas mais relevantes para os profissionais que atuam com a 

temática de inovação. Após a definição dos temas foi realizada uma validação com os 

especialistas por meio do método Delphi e na sequência promovido encontros com professores 

para realizar a construção coletiva dos conteúdos. Com o material estruturado, foram 

estabelecidas as diretrizes e recomendadas ações e boas práticas. E por fim, realizada a 

aplicação prática da capacitação pela instituição proponente e definido os meios de avaliação 

do curso. O caminho construído e proposto nesta tese, foi desenhado com a premissa de que a 

aproximação da prática de novos conteúdos alinhados a realidade das empresas, podem 

aprimorar a atuação dos profissionais e ampliar seus conhecimentos, habilidades e atitudes, 

além de contribuir com entregas mais efetivas e com maior qualidade em suas funções. Sugere-

se para estudos futuros a implementação da metodologia proposta em outros setores e 

segmentos para abordar diferentes realidades empresariais e estruturar a capacitação em outras 

áreas de conhecimento relacionadas a gestão.  

 

Palavras-chave: Capacitação Empresarial 1. Metodologia 2. Competências 3. 

 

 

  



  

 

 

ABSTRACT 

 

Training talents and professionals prepared to respond in an agile way to the changes imposed 

in a highly competitive market, can be considered one of the great challenges to increase the 

competitiveness of companies. Well-prepared and qualified professionals remain a market 

differentiator pursued by organizations that understand the importance of attracting, retaining 

and training their professionals to work on highly complex projects, in a scenario of continuous 

changes and with exponential technological leaps. In this sense, the objective of this doctoral 

thesis is to develop a methodology to develop and structure training programs in business 

management to support the development of management skills within the new demands and 

challenges of companies. The present research is of an applied nature, with a predominantly 

qualitative approach to the problem, from the point of view of its exploratory and descriptive 

objectives and of its technical procedures such as a case study and a survey. To achieve the 

objective of the thesis, a bibliometric review was initially carried out and a matrix of conceptual 

bases and another one with reference documents were elaborated, both used to direct the process 

of immersion in the main concepts on the themes studied. After the analysis of the referential 

documents, the methodology was proposed, which is structured in eleven steps and which was 

applied in the IEL Inova Talentos program, an initiative of the Euvaldo Lodi Institute - IEL and 

the National Council for Scientific and Technological Development - CNPq, which 

scholarships encourage innovation projects within industries across Brazil. In applying the 

methodology, benchmarking was initially carried out to identify the best national and 

international universities, based on world rankings and the survey of good practices in the fields 

of innovation and technology, observing the offer of the disciplines and their contents as well 

as the methods teaching methods adopted. Next, the contents were selected and a survey was 

carried out with the fellows and tutors of the IEL's Inova Talentos program, in which 

questionnaires were applied so that they prioritized the most relevant content and techniques 

for professionals working with the theme of innovation. After defining the themes, a validation 

with the specialists was carried out using the Delphi method and, afterwards, meetings were 

held with teachers to carry out the collective construction of the contents. With the structured 

material, guidelines were established and recommended actions and good practices. And 

finally, the practical application of the training was carried out by the proposing institution and 

the means of evaluating the course were defined. The path constructed and proposed in this 

thesis was designed with the premise that the approximation of the practice of new content 

aligned with the reality of companies, can improve the performance of professionals and expand 

their knowledge, skills and attitudes, in addition to contributing to more effective deliveries. 

and with higher quality in its functions. It is suggested for future studies to implement the 

proposed methodology in other sectors and segments to address different business realities and 

structure training in other areas of knowledge related to management. 

 

 

Keywords: Business Training 1. Methodology 2. Skills 3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A velocidade com que as mudanças e transformações são inseridas dentro da 

sociedade, sejam elas mudanças tecnológicas, sociais, ambientais, ou de consumo, afetam de 

forma profunda as empresas. Para enfrentar todos os novos desafios impostos pelo mercado, 

existe uma constante busca por profissionais preparados para absorver, se adaptar e responder 

ativamente as oscilações e aos novos modelos de gestão dentro do ambiente de negócios.  

A evolução da tecnologia, os novos ambientes e estruturas de trabalho tem provocado 

reflexões sobre a capacidade e a produtividade das organizações1. Uma maneira diferente de 

atuar, se comportar e atender aos desafios complexos, tem sido imposta as pessoas, na tentativa 

de se posicionar de uma forma inovadora dentro de um mercado altamente competitivo. Novos 

modelos de gestão, formas de capacitação2, desenvolvimento e relações de trabalho tem se 

fortalecido para responder de forma ágil e eficaz a esta realidade empresarial.   

Desta forma, desenvolver os profissionais e suas competências para atuar em projetos 

de alta complexidade pode ser considerada uma das respostas viáveis para aprimorar os recursos 

humanos das empresas e utilizá-los como força propulsora na busca por competividade em um 

mundo que está em constante mudança. 

Neste sentido, esta tese propõe uma metodologia para estruturar e desenvolver 

programas de capacitação em gestão empresarial, de acordo com a realidade das empresas e 

com foco prático, visando desenvolver os profissionais, tornando estes um diferencial 

competitivo para as organizações.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Competir em um mercado global, de forma produtiva, inovadora e integrada é um dos 

assuntos recorrentes dentro da agenda empresarial. A constante busca por alternativas para 

contornar e ultrapassar os obstáculos presentes no cenário brasileiro, como os altos custos de 

produção, processos desajustados com qualidade comprometida, dificuldade com exportação 

de produtos e com a importação de insumos, logística desarticulada, complexo sistema 

tributário e baixa qualidade da educação o que reflete na atração de profissionais pouco 

                                                 

1 Nesta tese as palavras organização e empresa são utilizadas como sinônimos. 
2 Nesta tese as palavras capacitação e curso também são utilizadas como sinônimos. 
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preparados, são alguns exemplos da pauta comum dentro das empresas de todos os setores e 

segmentos. 

De acordo com The Global Competitiveness Report 2017-2018, do World Economic 

Forum – WEF, o Brasil vem perdendo posições no ranking global de competitividade e em 

2017, chegou à posição 80º considerada a pior dos últimos dez anos. Em 2018 o Brasil alcançou 

a 72º posição e em 2019 atingiu a 71º posição.  Segundo a Confederação Nacional da Indústria 

– CNI “ a perda da competitividade nacional compromete o crescimento econômico e a geração 

de renda e emprego” (CNI, 2018, p. 19).   

Desta forma, de acordo com o Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022 da CNI, é 

necessário propor iniciativas que estimulem o desenvolvimento de competências para construir 

o futuro, o que requer iniciativas como o aumento da capacidade de inovação das empresas e a 

inserção de tecnologias na indústria 4.0. (CNI, 2018). 

Neste cenário, as empresas necessitam se reinventar, atrair, reter e capacitar suas 

equipes técnicas para atender a este mercado altamente desafiador. Um caminho possível para 

preparar e desenvolver os profissionais é por meio de capacitações desenhadas a partir da 

realidade das empresas e que tenham como reflexo o ganho de lucratividade e competitividade.  

 Boas práticas de recursos humanos resultam em mais lucros, e as empresas em que 

melhor se trabalha são as que mais têm sucesso (EBOLI, 2002). 

Considerando o contexto do mundo dos negócios e das mudanças ocorridas no 

mercado de trabalho, uma organização precisa do esforço dos colaboradores para sobreviver, 

sendo o fator humano parte do sucesso empresarial (SILVA; GOULART, 2015). 

De acordo com Ribeiro (2019, p.4) “as pessoas são seres contraditórios, complexos e 

profundos. Nas empresas e organizações, durante todo o tempo, lidamos com pessoas, pois sem 

elas, nenhum empreendimento poderá existir e prosperar. Os resultados, fracassos e sucessos 

decorrem de suas ações, e este é um desafio permanente para gestores e executivos”. 

As mudanças advindas da tecnologia afetarão a gestão de recursos humanos, sendo 

que novas habilidades serão exigidas. Sendo assim, os gestores necessitarão identificar, 

compreender e potencializar essas habilidades de acordo com a necessidade de cada setor. 

Processos simples serão automatizados, enquanto outros processos se tornam mais complexos 

e entrelaçados (HECKLAU et al., 2016). 
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Desta forma, um novo cenário deve ser construído pelas empresas que desejam atrair 

e reter os melhores profissionais no mercado. Os estímulos e motivos para se conectar e 

trabalhar em uma empresa sofreram alterações. Até pouco tempo, era senso comum que 

trabalhar em uma grande empresa com um salário adequado aos padrões de mercado era 

considerado um excelente fator para atrair e reter bons profissionais.  

No entanto, atualmente, percebe-se que questões como propósito, qualidade de vida, 

envolvimento, autonomia e desenvolvimento tem sido considerados e ponderados pelos 

profissionais que estão iniciando suas carreiras ou que buscam uma oportunidade dentro do 

mercado. 

A pesquisa das melhores empresas para se trabalhar, aplicada pela Great Place to Work 

de 2019, demonstra que a questão salarial é relevante, mas não é o item mais importante 

avaliado pelos profissionais. E destaca que questões como desenvolvimento profissional, 

ambiente de trabalho, horário flexível, oportunidade de crescimento, progressão de carreira e 

feedback tem apresentado índices crescentes ao longo dos anos e que merecem atenção.  

Desenvolver e capacitar os profissionais deve ser uma iniciativa permanente dentro 

das empresas que reconhecem os recursos humanos como fator determinante para o seu sucesso. 

Processos padronizados, produtos e serviços com qualidade e ambientes com alta tecnologia 

são relevantes para o sucesso de uma empresa, mas são as pessoas as responsáveis por manter 

e aprimorar a execução e a operação de todo o processo produtivo. 

As empresas buscam cada vez mais profissionais com alto controle emocional e com 

foco nos resultados e para isso faz-se necessário desenvolver competências e habilidades para 

acompanhar o ritmo organizacional (SARTOR; BATTI, 2017). 

Neste sentido, percebe-se que as empresas precisam criar novas formas de se 

posicionar dentro do mercado para ampliar sua competitividade e responder de forma mais ágil 

as mudanças.  

Um dos dispositivos para responder a estes desafios e colocar novas formas de atuação 

em prática são as pessoas, que devem estar bem capacitadas nos temas de interesse da empresa 

e de toda a sua cadeia produtiva.   

Nesta direção, esta tese apresenta uma metodologia para desenvolver e estruturar 

programas de capacitação em gestão empresarial de acordo com a realidade das empresas, para 

apoiar no fortalecimento e na ampliação da competitividade das organizações. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo Ribeiro (2019, p.4) “a empresa necessita de uma estrutura de ação e 

organização mais enxuta, com menos níveis, cargos mais polivalentes, permeáveis e flexíveis 

para receber golpes súbitos, e compensar incertezas e transformar estratégias em ação em todos 

os níveis. Para sobreviver nestes tempos, tem de perceber o que é preciso enfocar e executar”.  

De acordo com o estudo Soft skills for business success, da Deloitte (2017, p.3) “para 

os indivíduos, melhores habilidades e qualificações levam a maiores rendimentos e saúde 

melhorada. Empresas com funcionários qualificados têm taxas mais altas de inovação e 

produtividade. E a literatura econômica descobriu uma relação consistente entre humanos, 

capital e crescimento econômico, sendo que a importância das habilidades só aumentou ao 

longo do tempo”.  

No cenário global uma das alternativas para as empresas, segundo o estudo Industria 

2027 do Instituto Euvaldo Lodi (IEL et al., 2018 p.45), “é estabelecer estratégias proativas de 

inovação, que significa adotar e absorver inovações, investir em aprendizado e treinamento e 

construir competências consistentes com o “código genético” de cada empresa”.  

Desta forma, faz-se necessário que as empresas desenvolvam profissionais capazes de 

trabalhar com incertezas, responder rapidamente as mudanças e conhecer profundamente os 

fatores que contribuem para o desenvolvimento e para elevar as empresas a novos patamares 

de competitividade. Com base nestes pressupostos a oportunidade de pesquisa neste projeto 

pode ser expressada por meio da questão: 

 

Como desenvolver uma metodologia, um passo a passo, capaz de apoiar a 

estruturação de programas de capacitação em gestão de acordo com a realidade das 

empresas? 

  

Na presente pergunta de pesquisa a intenção é a de investigar os aspectos relevantes 

para construir uma metodologia capaz de apoiar no desenvolvimento e estruturação de 

programas de capacitação em gestão empresarial por meio de cursos de capacitação com foco 

prático.  
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Com o intuito de responder à questão de pesquisa, foram propostos os objetivos geral 

e específicos detalhados a seguir.  

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma metodologia (passo a passo), para a estruturação de programas de 

capacitação em gestão, de acordo com a realidade empresarial, por meio de um benchmarking 

para a identificação de boas práticas em universidades nacionais e internacionais. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Desenvolver um passo a passo, um roteiro descrevendo cada uma das etapas para a 

construção de programas de capacitação em gestão; 

b) Identificar boas práticas, conteúdos e técnicas de ensino por meio de um 

benchmarking em universidades internacionais e nacionais;  

c) Construir um instrumento para ser aplicado aos bolsistas e tutores do programa 

Inova Talentos do IEL para validar os conteúdos e métodos pesquisados para a 

capacitação; 

d) Propor diretrizes para cursos de capacitação com foco no desenvolvimento de 

competências em gestão empresarial;  

e) Validar com especialistas, os conteúdos e métodos selecionados para o curso 

proposto com base no programa Inova Talentos do IEL. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Os valores e demandas da sociedade em geral estão mudando rapidamente, assim 

como mudarão as oportunidades para as atividades empresariais (ALMEIDA, 2007). 

Desde o início do século XXI, novas demandas tecnológicas, sociais, econômicas e 

políticas demonstram os desafios da competitividade, impulsionando as empresas a mudaram 

suas estruturas organizacionais por meio da gestão criativa e inovadora (SOUSA; SANTANA; 

PIOVESAN, 2016). 

Vivemos numa época de aceleradas alterações no conhecimento, assim como nos 

produtos, processos e atividades. No contexto empresarial, a rápida adaptabilidade a novas 
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situações passou a ser questão vital para reduzir a defasagem tecnológica e acompanharmos o 

veloz desenvolvimento que se verifica em todo o mundo (PESSOA et al., 2018 p. 19). 

Segundo Ribeiro (2019, p. 5) “as pessoas necessitam ser cada vez mais flexíveis e 

adaptáveis, pois quanto maior a tecnologia, mais alta será a necessidade de contato humano 

(high tech, high touch) ”.  

Neste contexto, as empresas devem adotar o caminho para se tornar organizações que 

aprendem e substituir seus anteriores e tradicionais métodos e formas de capacitação e 

treinamento para novas formas de desenvolvimento de seus profissionais. 

De acordo com Santos e Mourão (2011, p. 316) “investir em ações de capacitação e 

na aplicação da aprendizagem no trabalho, faz com que os gestores aumentem a satisfação de 

seus funcionários tanto no que diz respeito à natureza da tarefa como também em relação à 

satisfação com a chefia, o que provavelmente levaria à obtenção de maior retorno, maior 

produtividade, menos faltas no trabalho e redução da rotatividade”. 

Diante deste cenário, a capacitação dos líderes empresariais para enfrentar as 

transformações do mercado e dos negócios tem sido um dos grandes desafios para a 

comunidade empresarial. Os empresários e gestores têm buscado constituir um arcabouço de 

conhecimentos aplicados à realidade das suas organizações, com o objetivo de promover maior 

produtividade e competitividade.  

Desta forma, para Colet e Liotto (2016, p. 100) “investir na gestão de pessoas torna-se 

uma necessidade primordial. É preciso cuidar do capital humano, investir em capacitação, em 

desenvolvimento e em benefícios, estimular a motivação e a qualidade de vida e proporcionar 

um bom ambiente de trabalho, afinal, são os trabalhadores que sustentam os resultados ”.  

Considerando estes aspectos, esta tese tem por objetivo estabelecer uma metodologia 

para o desenvolvimento e estruturação de programas de capacitação em gestão para contribuir 

com a formação de profissionais preparados para responder aos desafios impostos pelas 

organizações. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Quanto a originalidade e relevância este trabalho destaca-se por propor uma 

metodologia, uma ferramenta, descrita passo a passo, para estruturar programas de capacitação 
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em gestão, com base nas demandas de mercado e com conteúdos e práticas inovadoras 

construídas, de forma coletiva, por especialistas nos temas. A intenção da capacitação é apoiar 

o desenvolvimento dos profissionais frente aos desafios impostos por um mercado altamente 

competitivo. 

Quanto ao ineditismo, destaca-se a forma como a metodologia para estruturar 

programas de capacitação em gestão empresarial foi proposta, seguindo diversos passos, 

compostos inicialmente por compreender o que existe e é referência nas universidades nacionais 

e internacionais, por meio de um benchmarking e do ranking das universidades para identificar 

boas práticas em termos de conteúdo e técnicas de ensino. A consulta com o público alvo da 

capacitação para verificar preferências e compreender a necessidade e a realidade das empresas. 

E a consulta aos especialistas nas temáticas propostas, que além de verificar de que forma o que 

foi selecionado como relevante para a capacitação pode ser aplicado, também participaram de 

uma construção coletiva para propor a forma mais inovadora e efetiva de para repassar os 

conteúdos ao longo da capacitação. 

Referente ao alinhamento e aderência, a proposta abrange a área de concentração de 

gestão de operações dentro da linha de pesquisa inteligência organizacional do programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção –PPGEP da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC. (PPGEP, 2020). 

Quanto às áreas da engenharia de produção a presente proposta atende a área de 

engenharia organizacional no tópico gestão da inovação, pois uma nova metodologia foi 

desenvolvida e aplicada. (ABEPRO, 2020).  

A relevância dessa proposta encontra se respaldada na necessidade de capacitar os 

profissionais das empresas como forma de prepara-los para responder aos desafios impostos 

pela economia e alta competitividade do mercado, e estimular a inovação na construção de 

programas de capacitação empresarial. 

 

1.6 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA PESQUISA 

 

Referente aos objetivos a pesquisa é considerada descritiva e exploratória e, como 

procedimento técnico, uma survey (levantamento) combinado de um estudo de caso em que as 

técnicas de coleta de bibliometria, benchmarking/ ranking foram utilizadas.   

Quanto à finalidade, a pesquisa é classificada como aplicada, pois objetiva novos 

conhecimentos na temática de desenvolvimento de programas de capacitação em gestão. 
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Quanto a abordagem, a pesquisa classifica-se como pesquisa qualitativa, pois os dados 

foram coletados por meio de questionários e os resultados foram analisados por meio da 

aplicação do método Delphi, utilizado como técnica de análise. Na figura 1 está apresentado os 

passos seguidos para o desenvolvimento da pesquisa. 

Figura 1 – Desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

1.7 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente tese está centrada em desenvolver uma metodologia para estruturar 

programas de capacitação em gestão empresarial. O objeto de estudo é o Programa Inova 

Talentos do Instituto Euvaldo Lodi – IEL em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Para validar a metodologia proposta foi 

desenvolvido um curso com foco em inovação para a indústria, com o intuito de atender as 

demandas e requisitos do programa Inova Talentos do IEL.  
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Neste sentido, foram analisadas as 4 (quatro) primeiras edições do Programa Inova 

Talentos que ocorreram no período de 2012 a 2015 em 26 (vinte e seis) estados do Brasil. 

 Na aplicação da metodologia proposta de estruturação de programas de capacitação 

em gestão, foi desenhado um curso para o desenvolvimento de competências em gestão, com o 

foco na área de inovação, para atender as demandas e necessidades da indústria em todo o 

território nacional. 

 

1.8 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Foram duas as limitações verificadas durante a realização desta pesquisa. A primeira 

foi que a aplicação da metodologia para estruturação e desenvolvimento de programas de 

capacitação em gestão empresarial abordou a temática central de inovação e gestão da inovação, 

pois este era o tema do programa Inova Talentos do IEL, objeto de estudo desta tese. 

A segunda limitação se refere ao fato da aplicação prática da metodologia, ter 

contemplado a construção de um programa de capacitação desenhado para atender a realidade 

da indústria, não contemplando outros setores como o comércio ou serviços que possuem outras 

particularidades. Desta forma, toda a estrutura foi desenhada para atender as necessidades do 

setor industrial. 

 

1.9 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A presente tese encontra-se estruturada em 6 (seis) capítulos. No capítulo 1 (um), estão 

apresentadas a contextualização do tema, a problemática existente, os objetivos geral e 

específico a serem seguidos, a justificativa, os procedimentos metodológicos, a delimitação da 

pesquisa, a limitação da pesquisa e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 (dois), está o referencial teórico da pesquisa, composto pela pesquisa 

bibliográfica realizada sobre as temáticas: capacitação empresarial, metodologias para o 

desenvolvimento de programas de capacitação, inovação e competências. 

A descrição da metodologia utilizada, a caracterização da pesquisa e as técnicas e 

instrumentos que serão utilizados para a coleta dos dados estão descritos no capítulo 3 (três). Já 

no capítulo 4 (quatro) está a descrição da metodologia proposta para a estruturação de um 

programa de capacitação em gestão empresarial. 
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No capítulo 5 (cinco) está o estudo de caso da aplicação da metodologia dentro do 

programa Inova Talentos do IEL. E no capítulo 6 (seis) estão as considerações finais do 

trabalho, com as conclusões, os objetivos alcançados e as contribuições geradas com a tese.  

Por fim constam as referências e os apêndices com os modelos e documentos utilizados 

na pesquisa. Abaixo na figura 2 pode ser observada a estrutura dos capítulos da tese. 

 

Figura 2 – Organização do conteúdo dos capítulos da tese 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 

O referencial teórico apresentado no próximo capítulo aborda os temas relacionados à 

capacitação empresarial, metodologias para o desenvolvimento de programas de capacitação, 

inovação e competências com o intuito de embasar e apoiar a presente tese. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

Este capítulo consiste na revisão de literatura existente dos temas capacitação 

empresarial, metodologias para o desenvolvimento de programas de capacitação, inovação e 

competências. 

 

2.1 CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 

 

As novas tecnologias trouxeram novos paradigmas econômicos para as empresas, que 

necessitam, mais do que nunca, ganhar eficiência, mudar as formas das transações, criar valor 

para os negócios, apoderar-se do conhecimento, incrementar o trabalho intelectual e possuir 

uma equipe que ofereça resposta rápida e que aprenda depressa (RIBEIRO, 2019). 

“A evolução tecnológica contínua explora novos modelos que buscam alinhar mais 

estreitamente os mundos físico e digitais para funcionários, parceiros, fornecedores e clientes. 

Mais do que reconhecer a necessidade de mudança, as organizações devem estar aptas a mudar 

e a se adaptar rapidamente ao ambiente turbulento em que vivemos. ” (FNQ, 2017, p.3). 

De acordo com o relatório The Future of Jobs, edição de 2018 do Fórum Econômico 

Mundial - WEF, a estratégia que as empresas irão adotar para atuar e gerenciar as mudanças e 

a inserção de novas tecnologias, são: 1. Contratar colaboradores com habilidades nas novas 

tecnologias; 2. Automatizar atividades e tarefas e 3.  Desenvolver por meio da capacitação e 

treinamento os seus colaboradores. (WEF, 2018). 

Segundo Rebouças (2013), há uma estreita relação entre o desenvolvimento 

profissional e econômico na preparação do capital humano que se capacita para todo e qualquer 

tipo de trabalho. Isso tem relação com: os processos de qualificação, as habilidades, a 

capacidade intelectual, a educação, o comportamento e as técnicas de trabalho, envolve, 

também, a motivação para a atualização do conhecimento e as perspectivas de se tornar estável 

no emprego. 

Desta forma, de acordo com Ribeiro (2019, p. 124) “entende-se que é possível treinar 

funcionários porque a capacidade de aprender é uma característica humana apreciável. 

Aprender rege-se por quatro leis básicas: 

 

1. Lei da necessidade – se necessito, vou aprender; 

2. Lei do uso – quanto mais repetir, melhor aprendo; 
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3. Lei do ritmo – aprendo progressivamente; 

4. Lei do efeito – aprendo melhor o que me agrada e aquilo que me é útil. ” 

 

Aprender significa, então, mudar de conduta de maneira perene, ou seja, aprender quer 

dizer mudar o que se faz, ou a forma como se faz, mas não apenas momentaneamente. Essa 

mudança de conduta pode ser uma melhoria de performance, uma demonstração de uma nova 

atitude ou ainda o desenvolvimento de diferentes comportamentos. (ALVES, 2016) 

Com o número crescente de estímulos e com a informação a um toque de distância, 

aprendemos cada vez mais de maneira autônoma e colaborativa. A figura 3 apresenta um 

esquema referente ao papel da aprendizagem. 

 

Figura 3: O papel da aprendizagem 

 

Fonte: Adaptado de Alves, 2016 

 

Segundo Ribeiro (2019 p.124) “ para a empresa, o conhecimento tem um sentido 

prático e objetivo: aquilo que pode ser utilizado para reduzir erros, ganhar tempo, oferecer 

novas soluções, melhorar a qualidade, produzir melhor, lançar novos produtos e serviços, baixar 

os custos e dar uma posição vantajosa no mercado diante dos competidores”.  

 

“Com a utilização do termo T&D – Treinamento e Desenvolvimento, muitas 

vezes não há uma adequada separação entre os conceitos de treinamento, que 

visa preparar o colaborador para exercer atividades a curto prazo, e de 

desenvolvimento, que busca preparar o colaborador para assumir atividades 

mais complexas em sua carreira a longo prazo. O contexto ainda absorve 

novos termos como educação corporativa, competências, aprendizagem, entre 

outros, mas a essência é a noção de educação contínua e o desenvolvimento 

como forma mais duradoura de preparação para o trabalho” (SANTOS, 

BASSO JR e BRAMBILLA 2013, p.32). 
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O informe encomendado pela Unesco à Comissão Internacional sobre Educação para 

o século XXI, presidida por J. Delors, estabelece quatro pilares da educação, conforme 

apresentado na figura 4: 

 

     Figura 4 – Pilares da educação 

 

     Fonte: Adaptado de UNESCO, 2010 p. 31 

  

 

“O sistema educacional em todo o mundo passa pelo desafio de treinar não 

somente uma elite intelectual ou de jovens, mas de preparar as populações 

para enfrentarem uma futura sociedade do conhecimento. O que está em 

questão não é simplesmente a transferência ou o acúmulo de conhecimento 

estático, mas antes a criação de um arcabouço para as competências em 

desenvolvimento. Devido ao aumento do ritmo da mudança, as pessoas só são 

capazes de um engajamento público ativo e autônomo quando detêm as 

competências adequadas. Torna-se vital acesso justo à educação para todos, e 

o paradigma se desloca da aquisição de qualificações para a aquisição de 

competências. ” (FAIX, MERGENTHALER. 2016, p.37). 

 

 A educação é a resposta ampla e abrangente ao questionamento de como as empresas 

e organizações podem garantir a sua própria viabilidade futura. As avaliações iniciais de um 

teste de inovação IFO (Instituto de Pesquisa Econômica) sobre a estrutura da educação 

demonstram a existência de correlações significativas entre o crescimento e o capital humano 

de uma empresa (FALCK, 2008). 

Segundo a previsão da Singularity University até 2038, em 2032 robôs serão comuns 

em todos os locais de trabalho, eliminando todo trabalho manual e interações repetitivas como 

nas atividades de guias turísticos, recepcionistas, motoristas e pilotos, serventes e construtores. 

(CLEAR INOVAÇÃO, 2020)  
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 Estamos envelhecendo e estamos desaparecendo, e precisamos compensar essa 

situação nos tornando mais produtivos. Aqueles que investem na educação e no treinamento 

aumentam as suas chances a ajudam a sociedade como um todo. Essa é uma situação de ganhos 

recíprocos (HUTHER, 2013). 

 O propósito do treinamento é influenciar os comportamentos dos indivíduos e 

aumentar a produtividade em suas funções. A intenção é que o colaborador treinado alcance 

determinado grau de eficiência exigido na realização das tarefas relacionadas ao seu cargo 

(FOLTRAN et al., 2012). 

Talvez de todas as funções regulares da sociedade, a que menos mudou foi a educação. 

Preparamos os alunos para o trabalho, padronizado, repetitivo, em que a ordem e a disciplina 

são mandatórias. (PESSOA, et al., 2018). Esta é uma excelente oportunidade para melhorar a 

capacitação dentro das empresas e torna-la atrativa aos olhos dos colaboradores e com um 

retorno positivo para os gerentes. 

 Chavões do tipo aprendizagem para a vida toda, não nos ajudam. Eles só trivializam o 

problema. Precisamos de uma mudança cultural por toda a nossa sociedade (DUECK, 2010). 

  

“Precisamos esclarecer às pessoas que treinamento e educação universitária 

por si só não são suficientes para toda a vida profissional de uma pessoa. Na 

medida em que vivemos e trabalhamos por mais tempo, também devemos 

treinar por mais tempo. Isso desloca a responsabilidade da nação para o 

indivíduo e a empresa. A empresa é responsável por mostrar aos seus 

funcionários as áreas que precisam ser aprimoradas. Uma parte desse esforço 

é financiada pelas próprias empresas, mas parte também é da responsabilidade 

do indivíduo. ” (FAIX, MERGENTHALER, 2016 p. 110). 

 

 As organizações que investem na formação e educação continuada dos seus 

profissionais precisam considerar dois aspectos nos programas de capacitação, são eles: os 

princípios relevantes para a aprendizagem de adultos e o papel que o planejamento educacional 

exerce na efetividade do ensino. Em outras palavras, é preciso que tenham foco como os adultos 

aprendem e como devem ser estruturados os processos de ensino para esse público (ENAP, 

2015). 
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2.1.1Andragogia 

 

Aprendemos desde que nascemos a partir de situações concretas, que pouco a pouco 

conseguimos ampliar e generalizar (processo indutivo), e aprendemos também a partir de ideias 

ou teorias para testá-las depois no concreto (processo dedutivo), “ não apenas para nos 

adaptarmos à realidade, mas, sobretudo, para transformar, para nela intervir, recriando-a 

(FREIRE, 1970 apud BACICH & MORAN,2018 p.28). 

 Para a aprendizagem de adultos existe a andragogia que foi apresentada em 

contraposição à pedagogia, como um caminho de ensino de adultos, que requer novas 

abordagens focadas nas características próprias dessa categoria de aprendiz. O termo provém 

do grego – andros (homem) e agogé (condução) – e foi formulado pelo professor alemão 

Alexander Kapp, em 1833, ao descrever o método utilizado por Platão para o ensino de adultos 

(ENAP, 2015). 

 

“Os grandes mestres dos tempos antigos – Confúcio e Lao Tsé na China, os 

profetas hebreus e Jesus nos tempos bíblicos; Aristóteles, Sócrates e Platão na 

Grécia antiga, e Cícero, Evelídio e Quintiliano na Roma antiga – foram 

professores de adultos, não de crianças. As experiências desses mestres 

aconteceram com adultos e, portanto, eles desenvolveram um conceito muito 

distinto do processo ensino/aprendizagem do que aquele que acabaria por 

dominar a educação formal. Esses professores notáveis acreditavam que a 

aprendizagem era um processo de investigação mental, e não a recepção 

passiva de conteúdos transmitidos. Por esse critério, eles desenvolveram 

técnicas para envolver os alunos com a investigação. Os antigos chineses e 

hebreus inventaram o que chamamos hoje de estudo de caso, em que o 

aprendiz ou um dos membros do grupo descreve uma situação, geralmente na 

forma de parábola, e juntamente com o grupo explora suas características e 

possíveis soluções. Os gregos criaram o que chamamos hoje de diálogo 

socrático, em que o líder ou membro do grupo propõe uma pergunta ou dilema 

e os membros do grupo reúnem suas ideias e experiência em busca de uma 

resposta ou solução”. (KNOWLES; HOLTON; SWANSON, 2009 p.39-40).  

 

Segundo Alves (2016, p. 28) “andragogia é a ciência de aprendizagem mais atual 

quando o aprendiz é o adulto, mas não explorada em toda a sua amplitude e efetividade. A 
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andragogia consiste na arte ou ciência de orientar adultos a aprender. Esta definição é creditada 

a Malcolm Knowles na década de 1970”. 

 Por tudo isso, devemos considerar o aprendiz adulto como corresponsável por sua 

própria aprendizagem, isto é, o aprendiz adulto deve participar ao máximo na obtenção dos 

resultados da capacitação. Portanto, quando falamos em andragogia, estamos nos referindo a 

um tipo de ensino muito particular, porque se apoia no uso de métodos e técnicas de trabalho 

que levam em consideração as características de idade, cultura e motivação dos aprendizes 

(ENAP, 2015). 

 Para educadores como Pierre Furter (1973), a andragogia é um conceito amplo de 

educação do ser humano, em qualquer idade. A UNESCO por sua vez, já utilizou o termo para 

referir-se à educação continuada (ALVES, 2016). 

 O modelo andragógico de Malcolm Knowles enfatiza a educação de adultos 

dialogando com as características da situação de aprendizagem. Esse modelo trata da provisão 

de procedimentos e recursos para ajudar os aprendizes a adquirir conhecimentos e habilidades. 

Os seis princípios da andragogia segundo Knowles (1980) são: 

a) Necessidade de saber: adultos precisam saber por que precisam aprender algo e qual 

o ganho que terão no processo. 

b) Autoconceito do aprendiz:  adultos são responsáveis por suas decisões e por sua 

vida, portanto querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se 

autodirigir.3 

c) Papel das experiências dos aprendizes: para o adulto suas experiências são a base 

de seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças 

individuais serão mais eficazes. 

d) Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige 

algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais de seu dia a dia. 

e) Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os conceitos 

apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. 

Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos, 

autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e/ou coletivo. 

 



34 

 

Krajnc (1985, apud Coelho; Dutra e Marieli, 2016 p.100) recomenda um período 

andragógico estruturado em cinco fases:  

1. Identificação das necessidades educativas: O andragogo tem que identificar as 

verdadeiras necessidades educativas dos adultos. Estabelecem-se metas e objetivos 

com a finalidade de satisfazer as necessidades individuais e sociais do sujeito;  

2. Planificação do programa: A eficácia da educação de adultos depende, quando a 

iniciação da formação, se tenha em conta a experiência prévia e o nível educativo dos 

alunos. O programa deve estar aberto a mudanças que poderão surgir quando se 

revelam novas necessidades educativas;  

3. Planificação dos métodos: Devem estar adequados aos hábitos e às técnicas dos 

adultos;  

4. Aplicação do programa: Essencialmente o trabalho em grupo, porém o estudo 

independente também permite a responsabilidade pela sua própria aprendizagem;  

5. Avaliação dos resultados e rediagnóstico da aprendizagem: Tendo em conta que a 

educação de adultos se afirma como uma espiral de ciclos andragógicos, orientados 

para um objetivo educativo definitivo que, na realidade, nunca se consegue alcançar, 

uma vez que se centra no pleno desenvolvimento do ser humano, torna-se difícil a sua 

avaliação. Os métodos atuais de avaliação são insuficientes para avaliar mudanças 

quer na personalidade, nas atitudes e até mesmo nos valores produzidos pela educação 

dos indivíduos (in Osorio, 2003). 

 

Neste sentido, a andragogia pode ser utilizada como técnica empresarial de educação. 

Percebe-se no ambiente empresarial que o modelo vem sendo utilizado pelas organizações que 

preferem esta proposta pois é útil, prática e permite o aprendizado no próprio local de trabalho. 

No entanto, outras abordagens, adaptadas as novas tecnologias e as tendências do mundo 

trabalho vem surgindo, como é o caso da heutagogia. 

 

2.1.2 Heutagogia 

 

Segundo Alves (2016, p.28) “a heutagogia vem do grego heuta, que significa auto, 

somado a agogôs, que quer dizer guiar. Ela propõe um processo educacional no qual o estudante 

é o único responsável pela sua aprendizagem. Este é um modelo alinhado à tecnologia da 

informação e comunicação e também às inovações de e-learning. ” 



35 

 

 

 

Almeida (2003) ainda afirma que a heutagogia atua com foco nas experiências, no 

cotidiano, em que o próprio aluno direciona o seu processo de aprendizagem, estabelecendo 

quais os melhores caminhos para obter o conhecimento necessário.  

Para Baptista (2011, p. 32), “na heutagogia quem define “o quê, como e quando 

aprender” é o próprio aluno, e isso de acordo com as inovações tecnológicas. ” 

A heutagogia supõe que aprendemos quando queremos e precisamos aprender. 

Atualmente quando as pessoas precisam aprender algo é provável que elas recorram a fontes 

como google, youtube, blogs ou ainda no whatsapp. Isso abrange desde as coisas mais simples 

como cozinhar, até outras mais complexas (ALVES, 2016). A figura 5 apresenta um 

comparativo dos modelos de ensino: 

 

Figura 5: Comparativo dos modelos de ensino 

 

Fonte: Adaptado de Bellan, 2008, p.18 

 

Ao observar diferentes modelos percebe-se que não existe um único caminho a ser 

seguido. Na prática, o que existe é o modelo mais adaptável a realidade e aos objetivos da 

capacitação, o que na prática é composto por uma misto de conceitos e técnicas desenhadas de 

acordo com as expectativas do público alvo.   

 

2.1.3  Aprendizagem de Adultos 

 

É preciso mudar o modelo mental. A tecnologia invadiu a sociedade e ela muda com 

uma velocidade impressionante. Por isso, é necessário atualizar as técnicas e abordagens de 
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treinamento para engajar as pessoas e contribuir para o aprendizado que gera mudança de 

conduta. (ALVES, 2016). No quadro 1 são apresentados aspectos relevantes que necessitam ser 

observados e avaliados no processo de aprendizagem de adultos. 

 

Quadro 1: 30 Aspectos referente a aprendizagem de adultos 

Motivação 

para 

Aprender 

1. Os adultos buscam experiências de aprendizagem para lidar com eventos específicos de 

mudança de vida, como, por exemplo, casamento, divórcio, um novo emprego, uma 

promoção, uma demissão, aposentadoria, perda de um ente querido, uma mudança para uma 

nova cidade. 

2. Quanto mais eventos desta natureza um adulto enfrenta, maior a probabilidade de ele 

procurar oportunidades de aprendizagem. Assim como o estresse aumenta à medida que 

estes eventos se acumulam, a motivação para enfrentar mudanças de modo positivo, 

envolvendo-se em experiências de aprendizagem, também aumenta. 

3. As experiências de aprendizagem que os adultos procuram por iniciativa própria estão 

diretamente relacionadas pelo menos em sua percepção aos eventos que mudaram as suas 

vidas que motivaram está busca. 

4. Os adultos geralmente mostram disposição de se envolver em experiências de 

aprendizagem antes, após ou até mesmo durante um evento desta natureza. Uma vez 

convencidos de que uma mudança é certa, os adultos se envolverão em qualquer 

aprendizagem que possa ajuda-los a lidar com a transição da melhor maneira possível. 

5. Adultos motivados a buscar uma experiência de aprendizagem fazem isto principalmente 

porque têm em que usar os conhecimentos ou habilidade que pretendem adquirir. A 

aprendizagem é um meio para um fim e não um fim em si. 

6. O desejo de aumentar ou manter a autoestima e o prazer constitui um forte estímulo 

secundário para um adulto se envolver em uma experiência de aprendizagem 

Desenho 

do 

Currículo 

7. Os alunos adultos tendem a ter menos interesse em cursos exploratórios e, portanto, se 

empolgam menos com eventos de aprendizagem desta natureza. Eles tendem a preferir 

cursos focados em um único conceito e teoria, que se concentram intensamente na aplicação 

do conceito que abordam e em problemas reais. Esta tendência aumenta com a idade. 

8. Os adultos precisam integrar novas ideias ao que já sabem para reter e usar novas 

informações. 

9. Essas novas informações conflitam fortemente com o que eles já consideram verdadeiro, 

e portanto, os obrigam a reavaliar ideias antigas. 

10. Informações com pouca sobreposição conceitual ao que já é conhecido são absorvidas 

mais lentamente. 

11. Tarefas rápidas de aprendizagem, complexas ou pouco habituais interferem na 

aprendizagem de conceitos ou dados que se destinam a ensinar ou ilustrar. 

12. Os adultos tendem a compensar a sua lentidão em tarefas de aprendizagem psicomotora 

sendo mais precisos e realizando menos tentativas e erros. 

13. Adultos tendem a se deixar abater por erros, pois a probabilidade de erros afetarem a sua 

autoestima é maior. Portanto, eles tendem aplicar soluções testadas e confirmadas, 

assumindo menos riscos. 

14. O profissional responsável pelo desenho de um currículo deve saber se os conceitos ou 

as ideias que pretende utilizar estarão em harmonia ou em conflito com os do aprendiz. Parte 

da instrução deve ser projetada para promover mudanças nos sistemas de crenças e valores. 

15. Os programas devem ser desenhados para aceitar pontos de vista de pessoas em 

diferentes estágios de vida e com diferentes conjuntos de valores. 

16. Um conceito precisa estar ancorado ou ser explicado a partir de vários conjuntos de 

valores e ser atraente para mais de um estágio de desenvolvimento da vida. 

17. Os adultos preferem projetos de aprendizagem autodirigidos e auto concebidos pois 

selecionam mais de um meio de aprendizagem e gostam de controlar o ritmo e a hora de 

iniciar e parar uma atividade. 
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18. Meios de aprendizagem como livros, instruções programadas, televisão e internet 

tornaram-se populares entre os adultos nos últimos anos. 

19. Independente dos meios utilizados, a orientação preferida para a aprendizagem do 

conteúdo é a mais objetiva possível, com instruções práticas de como fazer alguma coisa. 

Os adultos citam a necessidade de obter informações e instruções aplicáveis à prática como 

a principal motivação para se envolver em um projeto de aprendizagem. 

20. A auto direção não significa isolamento. Estudos sobre a aprendizagem autodirigida 

indicam que projetos desta natureza envolvem, em média, dez outras pessoas como recursos, 

guias, incentivadores, etc. No entanto, mesmo para aprendizes que preferem declaradamente 

autodirigir a sua aprendizagem, palestras e seminários de curta duração produzem resultados 

positivos, principalmente quando estes eventos possibilitam que o aprendiz tenha um acesso 

pessoal e individual a um especialista. 

Na Sala 

de Aula 

21. O ambiente de aprendizagem deve ser física e psicologicamente confortável. Pode ser 

irritante para aprendizes adultos assistir palestras longas, permanecer sentados por muito 

tempo e ter poucas oportunidades de praticar o que aprenderam. 

22. Os adultos têm algo real a perder em uma situação de sala de aula: podem sentir-se 

ameaçados em sua autoestima e ego quando são solicitados a tentar adotar um novo 

comportamento na frente de pares e colegas. Experiências negativas com a educação 

tradicional, ressentimentos com pessoas em posição de autoridade e preocupações com 

eventos externos afetam a experiência na sala de aula. 

23. Os adultos têm expectativas e é fundamental que se dedique mais tempo para se 

esclarecer e expressar todas as expectativas dos participantes antes de se entrar no conteúdo 

em si. O educador só pode assumir responsabilidades por suas próprias expectativas e não 

pelas de seus aprendizes. 

24. Os adultos trazem uma grande experiência de vida para a sala de aula, um trunfo 

inestimável para ser reconhecido e utilizado. Os adultos podem aprender bem e muito 

dialogando com pares. 

25. Educadores que têm a tendência de falar sem parar em vez de facilitar uma aula devem 

manter esta tendência sob controle, ou compensá-la concentrando-se no uso de perguntas 

abertas para extrair conhecimentos relevantes dos aprendizes. 

26. Novos conhecimentos devem ser integrados a conhecimentos anteriores. Os aprendizes 

devem participar ativamente do processo de aprendizagem. Eles precisam receber feedback 

do educador para as habilidades que pratiquem e o educador tem necessidade de receber 

feedback de seus aprendizes sobre o currículo e o seu desempenho na sala de aula. 

27. A chave para um bom desempenho do educador é o controle, equilibrando 

adequadamente a apresentação de novos materiais com debates e discussões, o 

compartilhamento de experiências relevantes dos aprendizes e o relógio.  

28. O educador deve proteger as opiniões da minoria, não permitindo que discordâncias se 

tornem desrespeitosas ou acaloradas demais, estabelecendo conexões entre diversas 

opiniões e ideias e sempre lembrando aos participantes que há diversas soluções possíveis 

para um problema. O educador deve assumir mais a postura de um orquestrador do que de 

um defensor de uma ideia. 

29. A integração de novos conhecimentos e habilidades exige tempo de transição e um 

enfoque na aplicação prática. 

30. Teorias de aprendizagem e de ensino funcionam melhor como recursos. Por exemplo, 

uma tarefa concebida para a prática de uma habilidade pode extrair bons insumos da 

abordagem comportamental, enquanto matérias centradas no crescimento pessoal parecem 

extrair mais benefícios de conceitos humanistas. É recomendável que se adote uma 

abordagem eclética, e não baseada em uma só teoria, para se desenvolver estratégias e 

procedimentos que efetivamente garantam um equilíbrio adequado entre a instrução e as 

tarefas de aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Zemke, Ron & Susan, 2011 
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Diversos autores contribuíram para os conceitos e teorias da educação de adultos. Para 

compreender melhor, no quadro 2 apresentam-se a abordagem e contribuição de alguns deles. 

 
Quadro 2: Teóricos da educação de adultos 

Benjamin 

Samuel 

Bloom  

(21/02/1913 

–

13/09/1999) 

Estudioso norte-americano que dedicou ao estudo da psicologia da aprendizagem. Em 

1950, desenvolveu a taxonomia dos objetivos educacionais como forma de 

classificação coadunada com os níveis de complexidade da cognição. Desde então, a 

taxonomia de Bloom tem sido utilizada no planejamento do ensino e, não obstante a 

evolução das teorias da aprendizagem, permanece como um modelo de referência 

entre estudiosos e educadores. Dentre as suas principais obras, destaca-se Taxonomy 

of Education Objectives publicada em 1956.  

Donald L. 

Kirkpatrick 

(1924- 

2014) 

Professor norte americano da University of Wisconsin (EUA) e presidente da American 

Society for Training and Development (ASTD), que se dedica, desde 1959, ao estudo 

dos modelos de avaliação dos processos de capacitação profissional. Seus principais 

artigos foram publicados no US Training and Development Journal, dentre eles o 

Evaluating Training Programs (1975). É conhecido por ter desenvolvido um modelo 

de avaliação baseado em quatro níveis: reação do aluno (o que pensam e sentem sobre 

a capacitação), aprendizagem (aquisição de conhecimentos e habilidades), 

comportamento (melhoria da capacidade de aplicação) e resultados (efeitos da 

capacitação sobre o desempenho no ambiente de trabalho). 

Donald A. 

Schon 

(1930-1997) 

Foi professor de Estudos Urbanos e Educação no Instituto de Tecnologia de 

Massachusets (MIT). Formou-se em filosofia em 1951, na Universidade de Yale, e 

realizou o mestrado (1952) e Ph.D. (1955) em filosofia, pela Universidade de Harvard. 

Também estudou na Sorbonne e no Conservatoire Nationale, em Paris. Em seu 

trabalho, como pesquisador e consultor, Schon concentrou-se no aprendizado 

organizacional e na eficácia profissional. Em seu livro Educando o Profissional 

Reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem, ele propõe uma formação 

profissional que interage com teoria e prática, em um ensino reflexivo, baseado no 

processo de reflexão-na-ação, ou seja, um ensino cujo aprender pelo fazer seja 

privilegiado; um ensino cuja capacidade de refletir seja estimulada pela interação 

professor-aluno na prática. 

David A. 

Kolb  

(1939 -) 

Teórico educacional norte americano que desenvolve estudos no campo da 

aprendizagem experiencial com aplicações à educação, ao trabalho e ao 

desenvolvimento pessoal. É fundador do Experience Based Learning Systems, Inc 

(EBLS) e docente na Weatherhead School of Management, Case Western Reserve 

University, Cleveland, Ohio (EUA), onde atua na área do comportamento 

organizacional. No processo de suas pesquisas sobre a aprendizagem de adultos, 

desenvolveu o teste psicométrico Inventário de Estilos de Aprendizagem (Learning 

Style Inventory – LSI). A sua principal obra, é Experiential Learning, publicada em 

1984.  

Philippe 

Perrenoud 

(1944-) 

Doutor em sociologia e antropologia, professor da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Genebra e diretor do Laboratório de 

Pesquisas sobre Inovação na Formação e na Educação (Life), também em Genebra, é 

uma referência essencial para os educadores em virtude de suas ideias pioneiras sobre 

a profissionalização de professores e a avaliação de alunos. Seus trabalhos sobre as 

desigualdades e o fracasso escolar fizeram com que se interessasse pela diferenciação 

do ensino e, mais globalmente pelo currículo, pelo trabalho escolar, pelas práticas 

pedagógicas, pela inovação e pela formação (de alunos e professores) para as 

competências, ciclos escolares e pedagogia diferenciada.  

Paulo 

Freire 

Educador brasileiro, autor de cerca de 40 obras, traduzidas em mais de 20 idiomas, 

que esse destacou na área da educação popular. Desenvolveu diversas linhas de 

pesquisa e experimentação para a construção de um método de alfabetização dialético 
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(19/09/1921 

– 

02/05/1997) 

voltado para adultos. Em 1962, quando atuava como diretor do Departamento de 

Extensões Culturais da Universidade do Recife (Brasil), desenvolveu o conhecido 

método Paulo Freire, aplicado na alfabetização de cerca de 300 cortadores de cana na 

região de Angicos (RN – Brasil). Como pensador, criou uma autêntica teoria do 

conhecimento, situando a educação como um dos principais pilares à construção de 

uma sociedade mais justa, humana e solidária.  

Peter Senge 

(1947 -) 

Engenheiro aeroespacial e pesquisador norte-americano que dirige o Center for 

Organizational Learning na MIT Sloan School of Management (EUA). É 

mundialmente conhecido como o autor do licro A quinta Disciplina: arte e prática da 

organização que aprende, publicado em 1990. É fundador da cadeira Society for 

Organizational Learning na MIT Sloan e autor do conceito de organização de 

aprendizagem. Seus estudos destacam o papel do indivíduo e sua relação com a equipe 

de trabalho, bem como o valor e papel permanentes da aprendizagem na evolução de 

uma organização.  

Fonte: Adaptado de Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, 2015 

 

Cada vez mais, a aquisição de habilidades é um continuum, não um caminho finito e 

imutável. A flexibilidade é aumentada garantindo que, quando os alunos abrem a porta para um 

caminho, as portas para outros caminhos não fecham irrevogavelmente. (WORLD BANK 

GROUP - WBG, 2019) 

Para Kolb (1984), o conhecimento é adquirido por meio de um processo contínuo 

baseado nas experiências pessoais. Assim, ele define esse ciclo de aprendizagem como o 

princípio central de sua teoria de aprendizagem experiencial, em que esses quatro elementos 

são a essência de uma espiral de aprendizagem contínua. Na figura 6 está representado este 

ciclo de aprendizagem. 

 

Figura 6: Ciclo de aprendizagem experiencial 

 
Fonte: Kolb, 1984 
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 Kolb (1984) diz que o ciclo de aprendizagem experiencial pode começar em qualquer 

um dos quatro pontos. Entretanto, indica que o processo de aprendizagem começa 

frequentemente quando uma pessoa realiza uma determinada ação. 

a) Experiência concreta: envolvimento do aprendiz em uma experiência concreta. 

b) Observação reflexiva: realização de observações e reflexões sobre essa experiência 

a partir de várias perspectivas, ou seja, a partir da observação dos outros e da sua 

própria experiência. 

c) Conceitualização abstrata: elaboração de conceitos abstratos que integram as 

observações e reflexões realizadas em teorias lógicas. 

d) Experimentação ativa: utilização de testes dessas teorias em situações novas, para 

tomada de decisões e solução de problemas a partir da experiência adquirida. Nova 

experiência concreta: repete-se o ciclo. 

 

Toda prática educacional deve estruturar suas ações em sólidos fundamentos teóricos 

relacionados aos processos cognitivos e de educação, sobretudo nas teorias desenvolvidas pelos 

especialistas, relacionados no quadro abaixo, cujas teorias e métodos favorecem a organização 

dos processos de ensino e aprendizagem de maneira a possibilitar não apenas a construção de 

novos conhecimentos, mas também o desenvolvimento de capacidades (IEL, 2015). No quadro 

3 apresenta-se alguns especialistas e os destaques de suas teorias. 

 

Quadro 3 – Teorias de aprendizagem 

Especialista Teoria Destaque 

 

 

 

 

VYGOTSKY 

 

 

SOCIOINTERACIONISTA: A aprendizagem do aluno se dá 

por meio de sua interação com outros indivíduos e com o 

meio – interação social. Para que a aprendizagem ocorra, a 

interação social deve acontecer dentro do que Vygotsky 

chamou de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). A 

ZDP é a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe 

(e é capaz de aplicar sozinho) e aquilo que o sujeito possui 

potencialidade para aprender (necessitando do auxílio de 

outros para aplicar).  A aprendizagem deve ser mediada por 

estratégias que levem o aluno a tornar-se independente, 

estimulando o conhecimento potencial, de modo a criar uma 

nova ZDP a todo o momento. 

 

 

 

Interação social e 

mediação 

 

 

AUSUBEL 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: A aprendizagem 

ocorre quando uma nova informação ancora-se em conceitos 

preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Por isso, é 

um processo que envolve a interação da nova informação 

com a estrutura cognitiva do aluno. Dessa forma, sempre 

deve se considerar o conhecimento prévio que o indivíduo 

possui como ponto de partida para um novo conhecimento. 

 

Aprendizagem 

significativa 
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É necessário que o aluno encontre sentido no que está 

aprendendo, para que significativamente possa aprender. 

 

 

 

PIAGET 

CONSTRUTIVISMO: A construção do conhecimento ou o 

desenvolvimento cognitivo para Piaget se dá por meio das 

assimilações e acomodações de novos conhecimentos. A 

aprendizagem ocorre somente quando o esquema de 

assimilação sofre acomodação. Quando a pessoa não 

consegue assimilar determinada situação, podem ocorrer 

dois processos: a mente desiste ou se modifica. Se modificar, 

ocorre então a acomodação, levando à construção de novos 

esquemas de assimilação e resultando no processo de 

aprendizagem. Para modificar os esquemas de assimilação é 

necessário propor atividades desafiadoras que provoquem 

desequilíbrios e reequilíbrios sucessivos nos alunos. Apenas 

a acomodação vai promover a descoberta e posteriormente a 

construção do conhecimento 

Construção do 

conhecimento 

assimilação e 

acomodação 

 

 

 

PERRENOUD 

 

COMPETÊNCIAS:  O enfoque central da teoria de 

Perrenoud é o conceito de competência, definida como a 

capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc.) para agir 

eficazmente em uma determinada situação. A competência 

apoia-se no conhecimento, mas não deve se limitar a ele: não 

basta saber fazer, é preciso saber como fazer e querer fazer. 

Ademais, o autor coloca que o mundo do trabalho se apoia 

na noção de competência e que a escola também deve seguir 

esses passos. 

Desenvolvimento 

de competências 

 

 

SENGE 

PENSAMENTO SISTÊMICO: É considerada pelo autor 

como a quinta disciplina, o elo entre as outras disciplinas 

(domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e 

aprendizagem em equipe), fundindo-as em um corpo 

coerente de teoria e prática. O pensamento sistêmico ajuda-

nos a enxergar as coisas como parte de um todo, não como 

peças isoladas, bem como a criar e mudar a sua realidade, 

mostrando que o todo pode ser maior que a soma das partes. 

Pensamento 

sistêmico 

Fonte: Adaptado de Moreira (1995) e Senge (1990) 
 

Neste sentido, a educação e a capacitação empresarial necessita ser absorvida pelas 

organizações como estratégia central para a formação de seus recursos humanos e ampliação 

da  competitividade. Neste processo, as metodologias de aprendizagem mais adequadas podem 

facilitar e antecipar, o desenvolvimento de profissionais preparados para atuar em um mercado 

competitivo, tecnológico e com mudanças contínuas. 
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2.2 METODOLOGIAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO 

 

 Atualmente as organizações tem dado importância ao conhecimento, criatividade e 

inovação como fator essencial do processo de produção e geração de riqueza. (ENAP, 2015). 

De acordo com o relatório do futuro do trabalho, cerca de ⅔ (dois terços) das 

companhias entrevistadas esperam que seus trabalhadores se adaptem e adquiram novas 

habilidades no decorrer de suas carreiras. (WEF, 2018). 

 Na era do conhecimento, as organizações que aprendem (learning organizations) são 

aquelas que valorizam a gestão do conhecimento, combinando modernas práticas de gestão, os 

talentos das pessoas e tecnologias. Cada vez mais as organizações públicas ou privadas 

assumem junto com os seus colaboradores o compromisso do desenvolvimento de suas 

competências, diretamente relacionado com o patrimônio de conhecimento gerenciado pela 

própria organização. (ENAP, 2015) 

 Portanto, “agregar valor à organização por meio da aprendizagem individual e da 

aprendizagem organizacional tem grande importância para o crescimento das pessoas, das 

equipes e da própria organização. Isso permite a criação de produtos e serviços de excelente 

qualidade, a manifestação da criatividade e o surgimento de novos talentos, transformando os 

riscos em oportunidades de crescimento pessoal e organizacional. ” (ENAP, 2015 p.40). 

 Pesquisas na área da neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único 

e diferente para cada ser humano, e que cada pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz 

sentido para si, o que gera conexões cognitivas e emocionais. (BACICH & MORAN, 2018). 

 Para Jacques Delors, coordenador do Relatório para a Unesco da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, a principal consequência da sociedade do 

conhecimento é a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, organizada em 

torno de quatro aprendizagens fundamentais, que são ao mesmo tempo os pilares do 

conhecimento para cada indivíduo e pilares para orientar os rumos da educação continuada 

(Delors, 1999). 

 

“Mais do que aprender a fazer, o ser humano de nossos dias deve ser formado 

para aprender a aprender. E esse aprendizado precisa realizar-se de maneira 

coletiva, com uma visão ampla e não fragmentada dos processos 

organizacionais. A cooperação, a participação, a responsabilidade, a 

capacidade decisória e de intervenção são atributos a serem assimilados e 

praticados por este novo tipo de profissional: um novo trabalhador, com uma 
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boa formação geral, com capacidade para perceber fenômenos em processo, 

formular análises e propor soluções, com maior autonomia e senso de 

responsabilidade organizacional. ” (ENAP, 2015 p.40). 

 

“Os processos de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e 

informais, organizados e abertos, intencionais e não intencionais. O ensino regular é um espaço 

importante, pelo peso institucional, anos de certificação e investimentos envolvidos, mas 

convive com inúmeros outros espaços e formas de aprender mais abertos, sedutores, adaptados 

às necessidades de cada um. ” (BACICH & MORAN, 2018, p.3). 

 Neste contexto, a “capacitação surge como um conjunto de atividades destinado a 

preparar pessoas, de forma sistemática, para desempenhar funções já definidas, bem como para 

criar e solucionar situações novas. Significa também, capacitá-las para entender e 

operacionalizar as ações decorrentes de mudanças ambientais. É auxiliar as pessoas a pensar 

criticamente e a agir em termos dos objetivos e diretrizes estratégicos. ” (ENAP, 2015 p. 42). 

  

2.2.1 Design Instrucional – DI  

  

De acordo com Alves (2016, p.31) “Um Sistema de Design Instrucional (ISD 

Instructional Systems Design) - DSI é uma abordagem sistemática para analisar, desenhar, 

desenvolver, implementar e avaliar experiências de aprendizagem de maneira eficiente, efetiva 

e engajadora. ” É considerada uma das abordagens mais tradicionais para estruturar cursos. 

O modelo DSI também conhecido como modelo ADDIE – Analysis, Design, 

Development, Implementation e Evaluation, – segundo a ATD (Association for Talent 

Development).  O modelo ADDIE é um modelo clássico de um processo sistemático de design 

instrucional, ele foi desenvolvido na Universidade Estadual da Flórida em 1975 e compreende 

cinco fases: 1) análise; 2) desenho; 3) desenvolvimento; 4) implementação e 5) avaliação. A 

figura 7 apresenta as fases do modelo ADDIE/ DSI. 
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Figura 7: Fases do modelo ADDIE / DSI 

 

Fonte: ENAP, 2015 p. 46 

 

Para Smith e Ragan, (1999) design instrucional - DI é o processo sistemático de 

traduzir princípios de cognição aprendizagem para o planejamento de materiais didáticos, 

atividades, fontes de informação e processos de avaliação. 

A realidade corporativa passou a exigir muito mais do que certificados e 

especializações. Temos percebido com base em nossa experiência que, nas empresas foca-se 

muito no tema a ser abordado e pouco na forma de construção do conhecimento, escolha de 

técnicas de aprendizado ou modelo de educação corporativa que a organização acredita ser mais 

adequado aos valores e necessidades estratégicas. (Knowles; Holton; Swanson, 2009). 

 Deste modo, as pesquisas na área educacional têm evidenciado que as condições do 

ensino e a natureza dos objetivos podem afetar o grau de efetividade da capacitação e, por essa 

razão, a definição de estratégias de ensino passa a ser uma exigência. Em função dessa 

exigência, o desenho instrucional –DI tornou-se um recurso valioso na formulação de planos e 

programas de ensino (ENAP, 2015). 

 De acordo com Alves (2016, p. 26) “Design Instrucional é, então, o termo comumente 

utilizado para nos referirmos à engenharia pedagógica ou arquitetura de aprendizagem. A 

engenharia pedagógica trata do conjunto de métodos, técnicas e recursos utilizados em 

processos de ensino-aprendizagem”. 

 O DI pode ser definido como o processo em que o conhecimento sobre como as pessoas 

aprendem é aplicado para traçar estratégias que atendam às necessidades dos aprendizes e aos 

resultados almejados na capacitação.  

Na figura 8 apresenta-se de forma resumida as fases do modelo de desenho instrucional. 
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Figura 8 - Modelo de desenho instrucional – DSI 

 

Fonte: ENAP 2015, p.48 

 

 A primeira fase do desenho de sistema instrucional –DSI é análise que se inicia com o 

diagnóstico da situação, ou identificação dos problemas de desempenho que poderão demandar, 

ou não, uma intervenção de capacitação. A literatura sobre desenho instrucional apresenta 

diferentes formas de configuração desse processo, mas a lógica do DSI apresentada 

anteriormente, permanece como orientação básica. (ENAP, 2015) 

 Este é o caso do modelo apresentado por Rothwell e Kazanas (1998), que abrange dez 

passos, conforme mostra a figura 9 a seguir. 
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                  Figura 9 - Passos do processo de desenho instrucional 

            

                            Fonte: Rothwell e Kazanas (1998) 

 

A metodologia DSI vem evoluindo à medida que é aplicada em diferentes situações e 

cenários. Desta forma, existem desdobramentos como o Systematic Instructional Design Model 

e o Rapid Instructional Design (RID) our Rapit Prototype Model, que são versões adaptadas da 

metodologia DSI. A forma e a abordagem são alteradas e atualizadas nestes modelos mais os 

objetivos permanecem os mesmos.  

 

2.2.2 Metodologia TRAHENTEM para o Design de Aprendizagem 

 

 Com o intuito de apresentar uma metodologia diferenciada, moderna, com foco na 

aprendizagem e que utiliza ferramentas de gestão atuais como o canvas, será descrita abaixo a 

metodologia Trahentem, que se propõe apoiar no desenho de cursos e treinamentos com uma 

linguagem mais próxima da realidade empresarial.  

O design de aprendizagem no método Trahentem com uso de canvas é uma 

organização sistemática, encadeada e intencional de conteúdos, com a utilização de 

metodologias de aprendizagem adequadas para cada tipo de conhecimento, de modo a estimular 

e facilitar o processo de aprendizagem em diferentes contextos, e promover a mudança de 

conduta com relação à performance, atitudes e comportamentos (ALVES, 2016). 



47 

 

 

 

Segundo a autora da metodologia Flora Alves, trata-se de uma mudança de modelo 

mental. É uma abordagem prática que constrói uma ponte entre a teoria e a prática e permite 

executar o design de aprendizagem no mundo real.  

“ A metodologia Trahentem” para o design de aprendizagem com uso de canvas é uma 

ferramenta para o design de soluções de aprendizagem que utiliza três modelos de canvas que 

foram elaborados para facilitar o processo de diagnóstico, a seleção de conhecimentos e 

conteúdos e o design de soluções focadas na maneira como as pessoas aprendem e na 

performance destas pessoas. ” (ALVES, 2016, p.54). 

 

De acordo com Flora Alves, as sete características da metodologia Trahentem são: 

1. Visual: “ Uma imagem vale mais que mil palavras” Confúcio, pensador e filósofo 

Chinês. Cada um dos canvas da metodologia possibilitará a análise e tomada de 

decisões baseada em uma única figura ou imagem. 

2. Colaborativa:  “Todo ponto de vista é a vista de um ponto....” Leonardo Boff, 

teólogo e filósofo brasileiro. Envolver equipes multidisciplinares (especialmente no 

diagnóstico) é enriquecedor e pode nos ajudar a aumentar a precisão. 

3. Investigativa: “ Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem 

sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa” Sócrates, um dos fundadores da 

filosofia ocidental. Investigar é buscar evidências, fazer perguntas, ter curiosidade, 

imaginar. 

4. Propositiva: “Alguns homens veem as coisas como são e dizem: Por quê? Eu sonho 

com as coisas que nunca foram e digo: Por que não? George Bernard Shaw, 

dramaturgo, romancista, contista e jornalista irlandês. Propor é um ato de coragem 

que vislumbra soluções que outros não conseguem ver. 

5. Experimental: “ Se quiser ter uma boa ideia, tenha antes uma porção de ideias” 

Thomas Edison, empresário dos Estados Unidos e um dos precursores da revolução 

tecnológica do século XX. Para fazer algo diferente é preciso experimentar, 

prototipar e ter coragem para errar. 

6. Ágil: “Saber e não fazer, é ainda não saber”. Lao-Tsé, filósofo e alquimista chinês. 

A metodologia exige agilidade para pensar e expressar seus pensamentos por meio 

do processo de prototipagem. 
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7. Simples: “ A simplicidade é o último grau de sofisticação” Leonardo da Vinci, o 

arquétipo do homem do renascimento. Ser simples não significa ser raso ou 

incompleto, quer dizer viável e aplicável. 

 

A metodologia é composta por três modelos de canvas, são eles: o DI – Empatia, o DI 

– Tarefas e o DI – Ropes. Cada um deles foi desenhado para uma finalidade específica 

correlacionada ao ciclo de soluções de aprendizagem como mostra a figura 10 a seguir: 

 

Figura 10: Correlação entre o ciclo de soluções de aprendizagem e metodologia Trahentem 

para o design de aprendizagem com uso de canvas 

  

FONTE: Adaptado de ALVES, 2016 

 

 A metodologia Trahentem assim como o design thiking insere as pessoas no centro do 

processo de design de aprendizagem. Esta metodologia trabalha com técnicas frequentemente 

utilizadas pelas organizações, como o próprio design thiking e o canvas, além de ter a 

característica de priorizar o trabalho colaborativo, realizado por equipes multidisiplinares, uma 

realidade encontrada no ambiente empresarial.  

 No entanto, existem diversos outros modelos e metodologias que podem ser adaptadas 

para treinamentos e  capacitações empresariais.  

 

2.2.3 Outros Modelos e Metodologias 

 

Existem diversas metodologias utilizadas no campo da educação e na área de 

treinamento e capacitação empresarial. Abaixo no quadro 4 estão relacionadas algumas das 

mais relevantes que foram utilizadas como base para a construção desta tese. 
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Quadro 4: Metodologias de ensino e aprendizagem 

METODOLOGIA DESCRIÇÃO AUTOR/FONTE ANO 

Instructional 

System Design 

Model - DSI 

É um recurso de planejamento destinado a 

garantir o desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem de forma sistemática e coerente. 

Atua em cinco fases: análise, desenho, 

desenvolvimento, implementação e avaliação. 

Seels and Glasgow; 

Smith and Ragan; 

 

1990 

- 

1993 

Rapid Instructional 

Design (RID) our 

Rapit Prototype 

Model 

O modelo substitui os cursos tradicionais com 

muita mídia por cursos baseados em atividades 

que colocam os alunos no comando de seu 

próprio aprendizado e permitem que aprendam 

uns com os outros. é construído nas quatro fases 

do processo de aprendizado humano: 
Preparação (despertando interesse); 

Apresentação (encontro dos novos 

conhecimentos ou habilidades); 

Prática (integração dos novos conhecimentos ou 

habilidades); Desempenho (aplicação dos novos 

conhecimentos ou habilidades) 

Dave Meier, The 

Accelerated 

Learning 

Handbook. 

 

 

2000 

Sala sem paredes Propõe roteiros de estudo, que são conteúdos 

pré-selecionados pelos estudantes, pertencem ao 

contexto da realidade deles e são sempre 

cocriados por diferentes educadores. A proposta 

é uma educação adaptativa, ou seja, adaptável à 

realidade local da escola e multiplicável pelo 

educador. 

Escola Municipal 

de Ensino 

Fundamental 

EMEF de São 

Paulo 

2007 

Metodologia de 

contextualização 

da aprendizagem 

Baseada na problematização e resolução de 

problemas por meio do contexto. Parte da 

cocriação com professores e gestores de 

materiais que traduzem o conhecimento 

pertinente para um trabalho concreto, “mão na 

massa” de resolução de problemas e desafios 

contextualizados para a sala de aula. 

Professores da rede 

de ensino pública 

do Paraná, de São 

Paulo e da Bahia, 

em trabalhos de 

cocriação e 

formação 

continuada. 

2008 

6Ds As seis 

disciplinas 

Metodologia de aprendizado aplicada 

especificamente na educação empresarial. Ela é 

usada como guia para planejar os treinamentos 

corporativos, particularmente aqueles com foco 

em resultados. Os 6Ds são: 1.Determinar os 

resultados para o negócio; 2. Desenhar uma 

experiência completa; 3. Direcionar a aplicação 

para a prática; 4. Definir a transferência do 

aprendizado; 5. Dar apoio à performance; 6. 

Documentar resultados. 

Calhoun Wick, Roy 

Pollock e  

Andrew Jefferson.   

As seis disciplinas 

que transformam 

educação em 

resultados para o 

negócio. 

2011 

Aprendizagem 

híbrida / ensino 

híbrido 

Trabalha com a flexibilidade, a mistura e 

compartilhamento de espaços, tempos, 

atividades, materiais,  

Lilian Bacich; 

Adolfo Tanzi Neto 

e Fernando de 

Mello Trevisani. 

Ensino Híbrido: 

2015 
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Personalização e 

Tecnologia na 

Educação. 

Sala de aula 

invertida 

Propõe que o conteúdo e as instruções recebidas 

são estudados on-line, antes de o aluno 

frequentar a aula, usando as tecnologias digitais 

de informação e comunicação, por meio dos 

ambientes de aprendizagem. A sala de aula 

torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já 

estudados, realizando atividades práticas como 

resolução de  problemas e projetos, discussão 

em grupo e laboratórios. 

Jonathan Bergmann 

e Aaron Sams. Sala 

de Aula Invertida 
 

 

2015 

SAM the 

Successive 

Approximation 

Model 

É um modelo de Design de Sistemas Instrucionais 

Ágil que foi introduzido como uma alternativa 

ao ADDIE, que também enfatiza a colaboração, a 

eficiência e a repetição. Em sua forma básica atua 

com as fases de análise, design e desenvolvimento. 

Michaell Allen, 

Guide to    

e-Learning 

2016 

Experiência do 

colaborador Design 

Thiking 

Propõe criar experiências significativas com o 

colaborar por meio da abordagem de Design 

Thiking. As palavras-chaves são colaboração, 

empatia e experimentação. Essa metodologia 

propõe se colocar no lugar do colaborador para 

entender suas reais necessidades e desenvolver, 

em conjunto com ele, essas experiências e assim 

gerar valor. 

(Relatório FNQ 

2017, p.6) 

 

2017 

Aprendizagem 

ativa / metodologia 

ativa de 

aprendizagem 

Atua com ênfase ao papel protagonista do aluno, 

ao seu envolvimento direto, participativo e 

reflexivo em todas as etapas do processo, 

experimentando, desenhando, criando com 

orientação do professor. 

Lilian Bacich; José 

Moran. 

Metodologias 

Ativas para uma 

Educação 

Inovadora 

2018 

Aprendizagem 

compartilhada 

Múltiplas possibilidades de encontros com 

pessoas próximas e distantes/ conectadas, que se 

agrupam de forma aberta ou organizada, 

espontânea ou estruturada, com ou sem 

supervisão, em contextos confiáveis, de apoio e 

também desafiadores. 

Lilian Bacich; José 

Moran. 

Metodologias 

Ativas para uma 

Educação 

Inovadora 

 

2018 

Fonte: A autora com base em ALVES, 2016; BACICH; MORAN et.al, 2018; FNQ, 2017. 

 

A aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais 

simples para mais complexos de conhecimento e competência em todas as dimensões da vida. 

Esses avanços realizam-se por diversas trilhas com movimentos, tempos e desenhos diferentes, 

que se integram como mosaicos dinâmicos, com diversas ênfases, frutos das interações 

pessoais, sociais e culturais em que estamos inseridos (BACICH, MORAN, et.al 2018). 

Neste contexto a inovação também é um elemento importante, pois para propor uma 

metodologia de capacitação para profissionais que atuam com projetos complexos e que 

necessitam inovar é necessário se aprofundar sobre os conceitos de inovação. 

https://trainingindustry.com/glossary/ADDIE-model
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2.3 INOVAÇÃO 

 

A sociedade nos últimos anos teve que reaprender a comprar, vender, aprender e inserir 

novas tecnologias a seu favor. O fato é que estamos na era da valorização dos bens intangíveis 

e do capital intelectual e de novos modelos de negócios, e isso sinaliza uma tendência 

irreversível (KEPLER, 2018). 

A inovação é utilizada desde o começo da história humana e de suas instituições como 

meio para progredir e evoluir, mas devido à velocidade da economia moderna, a 

competitividade e a sobrevivência a longo prazo dependem cada vez mais da capacidade de 

inovar ficando assim à frente de seus concorrentes. (TERRA, 2007). 

A inovação é um elemento chave para que as empresas obtenham vantagem 

competitiva (CARVALHO et al.,2011; TIDD et al., 2008; MIRANDA et al., 2014). 

Joseph A. Schumpeter definiu “inovação” como: “O fazer de coisas novas ou o fazer 

de algo já feito de um novo modo” (Schumpeter 1947). O ponto decisivo nesta definição é o 

verbo ‘fazer’: Não basta simplesmente ter ideias e visões do futuro. A questão é realizar essas 

ideias e transformá-las em novo conhecimento – ou em conhecimento que nunca foi aplicado 

de uma determinada maneira – em uma realidade que agregue valor. Assim sendo, a inovação 

vai além da ideia ou invenção propriamente dita; também inclui atividades decisivas para o seu 

sucesso no mercado. 

As condições econômicas, o comportamento dos concorrentes, as dinâmicas de 

mercado, os avanços tecnológicos e o ambiente político exigirão mudanças sistemáticas no mais 

cuidadoso planejamento. Diante desse quadro, o esforço de melhoria, por meio da inovação, 

passou a ser uma necessidade permanente e premente (PESSOA, 2016). 

Para Garcia e Calantone (2002), a inovação é um processo de desenvolvimento e de 

produção de novos produtos e serviços capazes de obter sucesso comercial. Para, Lastres 

(1994), cada empresa é uma entidade inovadora, desde que esteja preparada para aprender de 

forma contínua e organizada.  

A inovação é a busca de valor agregado por meio de novos produtos, serviços ou 

mercados, métodos de produção ou sistemas de gestão (OECD, 2005; CROSSAN & 

APAYDIN, 2010).  
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Na área da economia, Schumpeter não se refere somente aos grandes feitos 

tecnológicos quando fala de inovação. Estudos mais recentes comprovam que essas tecnologias 

não necessariamente garantem uma vantagem sobre a concorrência (COLLINS, 2001).  

 

Segundo Fayet (2010) pode – se dizer que existem dois tipos de inovação: a 

radical e a incremental. A inovação radical é conceituada como o 

desenvolvimento e a introdução de um novo produto, processo ou forma de 

organização da produção inteiramente nova. Este tipo de inovação pode 

romper uma estrutura já existente e criar novas indústrias, setores e mercados 

ou ainda significar redução de custos e aumento de qualidade em produtos já 

existentes. Já a inovação incremental se refere a qualquer tipo de melhoria em 

um produto, processo ou produção dentro da organização sem alterar sua 

estrutura física.  

 

Na figura 11 estão descritos alguns exemplos de inovações radicais e incrementais. 

 

Figura 11 - Inovações radicais e incrementais 

   

                      Fonte: FAIX, MERGENTHALER (2016) 

 

A inovação refere-se ao desenvolvimento de novas soluções que atendam aos 

mercados ou gerem valor para a sociedade (GRUTZMANN; ZAMBALDE e BERMEJO, 

2019). 

Inovar é uma das grandes reservas de crescimento para as empresas. Mas encontrar, 

detectar e desenvolver uma ideia não é uma coisa fácil, tampouco encontrar o mercado. Ela 

envolve três critérios: 1) é algo novo, concreto e que caminha (diferente de ideia); 2) o 

melhoramento da inovação se faz de maneira contínua e 3) a inovação se faz por meio de uma 

mudança de paradigma. (JOURNAL DU NET, 2007). 

Um dos referenciais mais conceituados, para análise de processos de inovação é o 

Manual de Oslo, desenvolvido pelo OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). O Manual de Oslo não trata a inovação somente na perspectiva de um manancial 
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de ideias, mas principalmente como um “solucionador de problemas” para todo o processo 

produtivo.  

Bessant e Tidd (2009) afirmam que a inovação assume muitas formas diferentes, mas 

pode ser resumida em quatro diferentes tipos, a saber: Inovação de produtos, Inovação de 

processos, inovação de posição / marketing e inovação de paradigma / organizacional. É 

importante compreender os vários tipos de inovações existentes nas empresas e quais os 

aspectos que tornam os seus produtos e processos diferenciados, conforme apresentado no 

quadro 5. 

 

Quadro 5: Tipos de inovação 

Fonte: Manual de Oslo – FINEP, 2005 

 

 “Empresas inovadoras sabem que inovação não é algo fortuito. Nesse sentido, 

estabelecem processos formais capazes de viabilizá-la. Trata-se de processos que estimulam a 

geração de ideias, garantem feedback, favorecem a colaboração e múltiplas perspectivas na 

avaliação, reconhecem e premiam aqueles que se aventuram a sugerir coisas novas e também 

aqueles que trabalham para que as ideias se concretizem e gerem valor para a organização. ” 

(TERRA, 2007, p.23). 

Observa-se no mercado que um número cada vez maior de empresas está tomando a 

decisão de se unir a outras empresas na busca de inovações. Ironicamente, a necessidade de 

serem únicas no mercado, diferenciadas, por assim dizer, faz com que precisem trabalhar juntas. 

(IBM, 2012). 

TIPOS DE INOVAÇÃO DESCRIÇÃO

INOVAÇÃO DE PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)

É a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que concerne a suas caractrísticas ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou 

outras características funcionais.

INOVAÇÃO DE PROCESSO

É a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em 

técnicas, equipamentos e/ou softwares.

INOVAÇÃO DE MARKETING

É a implementação de um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de 

preços.

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL

É a implementação de um novo método organizacional nas práticas de 

negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 

suas relações externas.



54 

 

Desta forma, de acordo com Chesbrough (2003), a inovação pode assumir duas 

perspectivas: a fechada, ou seja, acontecer internamente, ou a inovação aberta, que ocorre com 

parceiros, colaboradores e entidades externas. Na tabela 1 está apresentado um comparativo 

com as características da inovação fechada e a inovação aberta. 

 

Tabela 1 – Inovação fechada X inovação aberta 

INOVAÇÃO FECHADA INOVAÇÃO ABERTA 

As pessoas qualificadas e dedicadas à inovação 

trabalham dentro de organização. 

Além das pessoas qualificadas e dedicadas à 

inovação que trabalham dentro de organização, 

pessoas do mesmo padrão e que participam do 

processo inovativo estão fora da organização. 

As pesquisas, as descobertas e o desenvolvimento 

delas são feitos dentro da organização. 

As pesquisas, as descobertas e o desenvolvimento 

delas são feitos dentro da organização e com a 

participação de membros e/ou empresas e 

organizações de fora, com as quais o mérito e os 

lucros das conquistas são partilhados. 

As pesquisas e as descobertas são de autoria de 

uma só pessoa ou uma só organização, em geral 

dentro da própria empresa ou instituto. 

As pesquisas descobertas resultam do trabalho de 

equipe, de grupo de empresas ou consórcio de 

várias instituições. 

A propriedade intelectual e o direito de patente 

pertencem a uma única organização empresarial 

ou órgãos de pesquisa. 

A propriedade intelectual e o direito de patente 

podem pertencer a várias organizações 

empresarias ou órgãos de pesquisa. 

Fonte: Pessoa et al., 2018 p. 26 

 

Inovar é criar um saber próprio (CARVALHO, 2007). “É criar diferenças que 

surpreendam a concorrência. É alavancar a curva de experiência transformando as habilidades 

e atitudes em melhores soluções para a empresa, seus stakeholders e para a sociedade como um 

todo. ” (TERRA, 2007, p. 42). 

 

Segundo Pessoa (2016), atingiremos os níveis desejados de progresso 

socioeconômico, quando nosso sistema de inovação que possui um imenso 

potencial, estiver plenamente aberto e atento às necessidades mais urgentes da 

sociedade. Quando ele deixar de estar tão encastelado, dentro dos muros das 

universidades, dos centros de pesquisa e de alguns departamentos 

empresarias. E quando passar a demonstrar ações mais práticas e efetivas, 

voltadas a perpassar de modo transversal todos os setores da economia, de 

forma a responder às demandas deste e promover o seu desenvolvimento de 

forma continua e sustentável. 

 

Segundo a CNI (2019, p.9) “as empresas inovam, olhando, em primeiro lugar, para o 

mercado e com foco nas suas estratégias. Mesmo na crise, as empresas não param de inovar. É 

nesse momento que se sobressaem aquelas que avançarão mais rápido na retomada. Sair na 

frente é a ideia. E a inovação pode ser o caminho da sobrevivência e do sucesso”.  
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Tidd e Bessant (2018) destacam que as organizações inovadoras não são organizações 

que se sobressaem apenas pela sua estrutura, mas muitos outros aspectos, como liderança, 

trabalho em equipe e aprendizagem organizacional. Neste sentido, é preciso compreender todo 

o processo de gestão da inovação neste tipo de empresas. 

Percebe-se que a inovação pode ser compreendida de uma forma mais expandida 

dentro das organizações. Neste sentido, pode estar mais relacionado com a essência humana de 

pensar e viabilizar formas novas e melhores de agir instituindo mudanças relevantes no dia a 

dia (FAGERBERG, 2003). Assim, abre-se a possibilidade de inovar também por ações 

vinculadas ao desenvolvimento de competências dos colaboradores de uma organização. 

 

2.4 COMPETÊNCIAS 

 

A palavra competência, no senso comum, é utilizada para designar um indivíduo capaz 

de realizar algo. Enquanto que seu oposto não apenas implica a negação dessa capacidade, mas 

também guarda um sentido depreciativo (IEL, 2015). 

 

Segundo Deluiz (2001), o modelo das competências profissionais começa a 

ser discutido no mundo empresarial a partir dos anos 80, no contexto da crise 

estrutural do capitalismo que se configura, nos países centrais, no início da 

década de 70. Especificamente na década de 90, o aprofundamento da 

globalização das atividades capitalistas e a crescente busca de competitividade 

levaram ao alinhamento das políticas de recursos humanos com as estratégias 

empresariais, o que resultou na incorporação do conceito de competência nas 

práticas organizacionais. 

 

Para Perrenoud (2000), competência é a capacidade que o indivíduo tem de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes para desempenhar com eficiência e eficácia determinada 

situação.  

Com o passar do tempo o conceito de competências evoluiu deixando de ser associado 

a qualificações necessárias para um trabalho e passando à ideia de agregação de valor. O 

interesse pelo assunto estimulou a realização de pesquisas e estudos, dando origem a uma 

corrente teórica que propõe a gestão por competências como mecanismo para gerar e sustentar 

vantagem competitiva (IEL 2015). 
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Brandão (2007) destaca que os elementos constitutivos da competência 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) agregam valor por meio do desempenho no trabalho 

conforme apresentado na figura 12. Por isso, as competências devem ser estruturadas de modo 

que se estabeleça um conjunto ideal de qualificações em um contexto dinâmico, para que a 

pessoa tenha um desempenho superior em seu trabalho. 

 

Figura 12 – Componentes da competência no trabalho 

 
         Fonte: Brandão 2007 

 

 De modo geral, “competência” se refere às exigências de desempenho de um indivíduo 

(atributos, capacidades e disposição) que se revelam através da necessidade da gestão auto 

organizada de situações complexas, ambíguas e problemáticas que clamam por ação concreta. 

(Erpenbeck, Rosenstiel 2003). 

 Uma taxonomia diferenciada de competências gerais ou básicas é fornecida por 

Erpenbeck e Rosenstiel (2003 e 2007; Faix et al 1991). Primeiramente, eles diferenciam as 

seguintes classes de competência: competência técnica e metodológica, competência pessoal, 

competência sócio comunicativa e a competência para tomar ação e decisões (Erpenbeck, 

Heyse 2007). No quadro 6 estão representadas as competências. 

 

Quadro 6: Classes de competências 

Competência Descrição 

Competência 

técnica e 

metodológica: 

Disposição de uma pessoa para agir de uma forma mental e fisicamente autônoma para 

resolver problemas, ou seja, resolver problemas criativamente usando conhecimento 

profissional e instrumental, competência e especialização, e classificar e avaliar o 

conhecimento adequadamente. Isso inclui a disposição para moldar ações, tarefas e 

soluções metódica e autonomamente, e desenvolver criativamente os próprios métodos. 

Competência 

pessoal: 

Disposição de uma pessoa para agir reflexiva e autonomamente, ou seja, avaliar com 

precisão suas próprias aptidões e desenvolver atitudes, valores, motivos e autoimagens 

produtivas, desenvolver os seus talentos, motivação, objetivos de desempenho e 

desenvolvimento criativo e aprender tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. 
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Competência 

sócio 

comunicativa 

Disposição de pessoas para se organizarem de modo que possam se comunicar e 

cooperar entre si, ou seja, discutir criativamente e encontrar soluções entre elas, 

orientando-se no grupo, e desenvolver novos planos, tarefas e metas. 

Competência 

para agir e 

tomar 

decisões: 

Disposição de uma pessoa para agir de modo eficaz e abrangente, principalmente a 

capacidade de integrar as suas próprias emoções, motivações, competências e 

experiências e todas as demais competências – técnica e metodológica, comunicação 

pessoal e social – ao seu próprio impulso em direção ao sucesso. 

Fonte: Adaptado de Faix, Mergenthaler (2016) 

 

 Assim, torna-se possível classificar competências como individuais (aquelas 

relacionadas a profissionais, no plano individual) e organizacionais (aquelas que dizem respeito 

à organização como um todo ou a uma de suas unidades) (IEL, 2015) 

 Os esforços de planejamento, captação, desenvolvimento e avaliação de competências 

devem dar-se no nível individual e organizacional, pois são as competências das pessoas que 

compõem a empresa e que, aliadas a outros recursos, dão origem e sustentação à competência 

organizacional. Esse processo confere certo nível de competitividade atual e futuro à 

organização. (IEL, 2015) 

Ciente da crescente importância das competências, a School of International Business 

and Entrepreneurship - SIBE da Steinbeis University Berlin usa o método chamado Sistema 

KODE, de mensuração de competência aplicado antes e durante os programas de graduação. O 

Sistema KODE é abreviação de Kompetenz-Diagnostik und Entwicklung - Diagnóstico e 

Desenvolvimento de Competências. Esse procedimento foi desenvolvido nos meados dos anos 

90, e é um procedimento de avaliação objetiva usada para fazer a comparação dos níveis de 

competência; nesse método de mensuração, os resultados da avaliação são quantificados e, se 

forem adequados, comparados a uma escala de tempo. A avaliação dos testes de competência 

KODE consiste da observação diferenciada dos quatro campos de meta competência ou de 

competências básicas (Erpenbeck, Rosenstiel 2007): 

P – Competência pessoal: a capacidade de ser inteligente e crítico em relação a si e a 

fim de desenvolver atitudes, valores e ideais produtivos. A – Atividade e capacitação: a 

capacidade de implantar todo o conhecimento e as aptidões, bem como todos os resultados de 

comunicação social e todos os valores e ideais pessoais ativamente e com grande força de 

vontade. F – Competência profissional e metodológica: a capacidade de lidar criativamente 

com problemas intimidantes, munido de conhecimento profissional e metodológico. S – 

Competência de comunicação social: a capacidade de se unir a e também de confrontar os 

outros por conta própria. Coopera e se comunica criativamente. 
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 KODE é o primeiro procedimento analítico no mundo que: mede diretamente os quatro 

tipos de competências humanas básicas; é concreta e consistentemente baseado em teorias 

modernas de auto-organização (incluem Hermann Haken e, no sentido mais amplo, Ilya 

Prigogine e Humberto R. Maturana); tem base na obra de gestão fundamental de Peter Drucker, 

Fredmund Malik e Gilbert J.B. Probst; é orientado especificamente para o desenvolvimento da 

competência, e não somente para a determinação das competências; permite que pessoas, 

equipes e empresas sejam analisadas com precisão.(HEYSE, 2010). 

 O procedimento KODE permite que sejam feitas declarações diversas sobre como um 

indivíduo aborda o processo de resolução de problemas e qual potencial pode ser realmente 

apresentado a ele . O chamado atlas das competências mostra os pontos fortes e fracos de uma 

pessoa. Para tanto, as quatro competências básicas são ainda diferenciadas com maior rigor em 

um total de 64 competências parciais que podem ser usadas tanto para formular exigências 

quanto para descrever competências. Na figura 13 apresenta-se o atlas das competências. 

 

Figura 13 – KODE atlas das competências 

 
Fonte: Faix e Mergenthaler, 2016. 
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 Muitos autores associam o conceito de competências não apenas às pessoas, mas 

também a outros níveis organizacionais. Segundo Fleury e Fleury (2001), nos últimos anos, o 

tema competência entrou para a pauta das discussões acadêmicas e empresariais, associado a 

diferentes instâncias: no nível da pessoa (a competência do indivíduo), das organizações (as 

core competences) e dos países (sistemas educacionais e formação de competências). 

Prahalad e Hamel (1990) definem competência organizacional como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas físicos, gerenciais e valores que geram um 

diferencial competitivo para a organização. Para esses autores, competências essenciais nas 

organizações – core competences – são aquelas que conferem vantagem competitiva, geram 

valor distintivo percebido pelos clientes, e são difíceis de serem imitadas pela concorrência. 

Em um futuro próximo, surgirão muitas novas posições e profissões, geradas pela 

quarta revolução industrial, pelas pressões demográficas, mudanças geopolíticas e novas 

normas sociais. Hoje, não podemos prever exatamente o que acontecerá, mas acredita-se que o 

talento, mais que o capital, representará o fator crucial de produção (SCHWAB, 2016). 

De acordo com a Deloitte (2018), no futuro as organizações irão diferenciar-se ao 

repensar a arquitetura do trabalho para maximizar o valor das pessoas e máquinas, e será 

fundamental que os colaboradores desenvolvam competências para garantir um currículo 

equilibrado entre competências sociais e técnicas e assegurar a empregabilidade. Na figura 14 

estão apresentadas as habilidades / competências para o século 21. 

 

Figura 14:  Habilidades/ Competências para o século 21 

 
Deloitte, 2017 
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Analisando as competências nos diferentes níveis da organização, Lezana (2005) 

classifica as competências em individuais, funcionais e organizacionais. Para o autor, quando 

um indivíduo, dotado de conhecimento, habilidades e atitudes, desempenha uma atividade de 

forma eficiente, surge uma competência individual para o exercício eficiente das atividades, ou 

das competências individuais. Neste caso, temos as competências funcionais. 

 No nível individual as organizações buscam profissionais que sejam inovadores, que 

possuam a competência da inovação. Assim sendo, acredita-se que os inovadores são todos os 

trabalhadores do conhecimento que colocam os processos da inovação em andamento, 

modelam-nos e os encaminham em sentido que crie valor. (Schumpeter, 1964). A figura 15 

apresenta o conceito de um “inovador" em detalhes: 

 

Figura 15 – Conceito de um inovador 

 

                       

Fonte: Faix, 2008. 

 

Sob esta perspectiva, conclui Brandão (2012), “as competências individuais dos 

integrantes de uma equipe de trabalho influenciam as competências coletivas da equipe ao 

mesmo tempo em que são influenciadas por estas.  
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De acordo com Pina e Cunha et al. (2014) as competências podem ser consideradas 

um conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades que afetam e estão relacionadas com o 

desempenho de uma função, e que podem melhorar através de ações de formação e 

desenvolvimento. São classificadas quanto à especificidade na empresa, à especificidade da 

tarefa e à especificidade da indústria, e são ferramentas que orientam comportamentos de 

colaboradores e líderes. 

Em poucas palavras, a qualificação é o pacote canônico do conhecimento e as 

competências que a pessoa deve ter para poder executar o pacote canônico das atividades 

profissionais. O problema é que temos que enfrentar um futuro que tende a ser cada vez mais 

dinâmico e, em princípio, esse pacote canônico deve ser constantemente reexaminado e 

questionado. Erpenbeck e Sauter (2007). 

Nesta abordagem, será necessário investir em formação, na melhoria de 

conhecimentos e passagem de informação para uma maior aceitação, pois a recetividade não 

abrange todos as experiências profissionais (NUNES, 2019). 

 “Pessoas altamente qualificadas e competentes, especialmente aquelas com 

personalidade criativa, são a força motriz que impulsiona a inovação, condição sine qua non 

sem a qual empresa alguma consegue manter sua vantagem competitiva, que dirá se expandir. 

” (FAIX, MERGENTHALER, 2016, p.279). 

 Neste sentido, profissionais qualificados e bem preparados sempre serão disputados 

pelas empresas que almejam atrair e reter os melhores talentos.  Desta forma, destaca-se a 

relevância de estruturar metodologias que estimulem o desenvolvimento de competências em 

gestão para apoiar as empresas na formação de seu capital intelectual. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo trata dos aspectos relativos à delimitação da metodologia científica, o 

método adotado, a classificação utilizada, o objeto e o ambiente da pesquisa, o instrumento para 

coleta e análise dos dados. Abaixo na figura 16 está a metodologia utilizada na presente 

pesquisa. 

 

Figura 16: Estrutura geral da metodologia 

        
Fonte: A Autora (2020) 
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3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Conforme GIL (2010) as pesquisas podem ser classificadas de diferentes maneiras. 

Mas para que esta classificação seja coerente, é necessário definir previamente o critério 

adotado para classificação. Assim é possível estabelecer múltiplos sistemas de classificação e 

defini-las segundo a área de conhecimento, a finalidade, o nível de explicação e os métodos 

adotados. O quadro 7 apresenta a caracterização da pesquisa. 

 

Quadro 7 – Caracterização da pesquisa 

Método  Indutivo 

Finalidade Aplicada 

Objetivos Gerais Descritiva 

Exploratória 

Técnica de Coleta Bibliometria 

Benchmarking/ Ranking 

Survey (levantamento) 

Estudo de Caso 

Tipologia dos dados Primários 

Secundários 

Técnicas de análise Qualitativa  

Método Delphi 

Fonte: A Autora (2020) 

 

O método utilizado na pesquisa foi o indutivo, pois foram observados fatos e 

identificados a partir deles uma regra geral, que no caso foi a proposta de uma metodologia para 

o desenvolvimento de programas de capacitação em gestão. 

De acordo com Walliman (2015, p. 17) “o raciocínio indutivo começa com 

observações específicas ou experiências sensoriais e, então, desenvolve uma conclusão a partir 

delas. A indução é aplicada todos os dias, à medida que aprendemos com o ambiente que nos 

cerca e com experiências. ” 

A pesquisa foi classificada, quanto à natureza como uma pesquisa aplicada, por 

objetivar novos conhecimentos na temática de desenvolvimento de programas de capacitação 

em gestão. 

Segundo GIL (2010) a pesquisa aplicada abrange estudos elaborados com a finalidade 

de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem. 
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Em função aos seus objetivos a pesquisa enquadra-se como descritiva e exploratória. 

Descritiva pois foi descrita uma realidade específica de uma determinada população.  E 

exploratória pois o tema de desenvolvimento de programas de capacitação em gestão foi 

aprofundado e analisado por diferentes perspectivas tanto teóricas, por meio de documentos 

referenciais como práticas por meio da pesquisa com bolsistas e tutores do Programa Inova 

Talentos do IEL. 

As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento 

tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao 

fato ou fenômeno estudado (GIL, 2010).  

Algumas técnicas de coleta foram utilizadas durante o processo de composição desta 

tese, entre eles estão a revisão bibliométrica, o benchmarking e o ranking, a survey 

(levantamento) e o estudo de caso. 

Para identificar as boas práticas no ensino da temática de inovação foi aplicada a  

técnica de benchmarking, que segundo a Fundação Nacional de Qualidade - FNQ (2010), é o 

método utilizado para comparar o desempenho de algum processo, prática de gestão ou produto 

da organização com o de um processo, prática ou produto similar, que esteja sendo executado 

de maneira mais eficaz e eficiente, na própria ou em outra organização, entender as razões de 

desempenho superior, adaptar à realidade da organização e implementar melhorias 

significativas. 

O resultado desta etapa foi a identificação dos rankings de universidades e instituições 

de ensino no mundo, que atuam com o tema inovação e a identificação de conteúdos e técnicas 

de ensino utilizados nos cursos. 

Também foi aplicada uma survey (levantamento) que segundo Gil (2010) determina 

informações no que se refere a práticas ou opiniões de uma população específica. Para o 

levantamento dos dados foi aplicado um questionário com os bolsistas e outro com os tutores 

do Programa Inova Talentos do IEL, para identificar suas percepções quanto a um programa de 

capacitação. 

Nesta tese também foi utilizado o estudo de caso, definido como “uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos” 

(YIN, 2001). 
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A técnica de estudo de caso foi escolhida em função da pesquisa analisar um caso 

específico, o Programa Inova Talentos do IEL em que foram consultados os bolsistas e tutores 

do programa em diferentes localidades do território nacional, e proposto um curso com foco em 

inovação para atender as necessidades e demandas do programa, por meio da aplicação da 

metodologia proposta nesta tese. 

Os dados analisados na tese foram classificados como primários e secundários. A 

classificação dos dados em primários e secundários alcança os ambientes provedores, não 

importando que sejam internos ou externos. Os dados primários são dados coletados 

especificamente para o propósito da investigação pretendida e prestam-se, uma vez que 

retirados de uma amostra, analisados e discutidos, para tirar conclusões sobre uma população 

inteira, o que, em pesquisa, denomina-se de “inferência estatística”. (CHURCHILL Jr. e 

PETER, 2000). 

Os dados secundários, provêm de outras fontes já estruturadas, de outros estudos já 

realizados com outro objetivo e prestam-se à coleta de dados para um novo estudo, seja na 

mesma ou em outra área. Identificam os dados secundários como sendo aqueles que não foram 

reunidos para o estudo imediato em mãos, mas para algum outro propósito. (CHURCHILL Jr. 

e PETER, 2000). 

Desta forma, a presente pesquisa conta com dados primários através da aplicação dos 

questionários aos bolsistas e tutores do programa Inova Talentos do IEL e dados secundários 

levantados por meio da bibliometria e da pesquisa documental, que identificou documentos que 

embasaram a proposta da metodologia. 

Quanto a abordagem, a pesquisa classifica-se como pesquisa qualitativa, pois os dados 

foram coletados por meio de pesquisas conceituais e aplicação de questionários com o público 

alvo da capacitação.  

Para finalizar, como técnica de análise, escolheu-se o método Delphi para que 

especialistas nas temáticas mapeadas possam contribuir na construção dos conteúdos do 

programa de capacitação em gestão empresarial.   

O método é uma técnica utilizada em pesquisas qualitativas, em que especialistas 

separados geograficamente podem emitir um conjunto de opiniões sobre determinada temática, 

mesmo que o tema seja complexo ou abrangente.  
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Para facilitar a visualização do caminho percorrido na pesquisa, na figura 17 está 

representada as etapas metodológicas da tese: 

 

Figura 17: Etapas metodológicas da tese 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

3.2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA - BIBLIOMETRIA 

 

 Com o objetivo de compreender melhor as temáticas estudadas e identificar potenciais 

lacunas de conhecimento e oportunidades de estudo foi realizada inicialmente uma revisão 

bibliométrica dos temas inovação e competências, para identificar o campo de estudo. 

No processo de bibliometria foram analisados 417 artigos na temática inovação e 

selecionados 91 artigos para realizar a análise de conteúdo. Da mesma forma foram analisados 

445 artigos na temática competências e selecionados 85 para a análise de conteúdo. Os critérios 

da seleção foram aplicabilidade do conteúdo no ambiente corporativo e evidenciar 

competências na área de gestão e inovação. 

A bibliometria, segundo Cunha (1985) é um método de pesquisa que permite encontrar 

uma quantidade restrita de periódicos essenciais (denominados nucleares) que se supõe possuir 

artigos mais relevantes publicados sobre um determinado assunto, partindo da prática 

estabelecida na comunidade científica de fornecer as referências bibliográficas de qualquer 

trabalho. 

A revisão bibliométrica foi escolhida por ser um método que possibilita coletar, 

selecionar e analisar criticamente os estudos. As fontes de um estudo de bibliometria são artigos 
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provenientes de estudos originais disponíveis em um banco de dados. Para a revisão 

bibliométrica nesta tese, o banco de dados escolhido foi o SCOPUS, pois a proposta foi 

conhecer a evolução das temáticas sobre inovação e competências em um nível macro de 

estudos. O banco de dados SCOPUS possui características bem específicas que foram 

relevantes para sua seleção. O SCOPUS possui mais de 16.500 títulos de mais de 4.000 editores 

internacionais; 575 publicações comerciais; 315 séries de livros; 3,6 milhões de papers de 

conferências e 37 milhões de registros. 

A busca no banco de dados abrangeu o período de 01/01/2000 a 01/04/2016. Como 

palavra-chave utilizou-se os termos “inovação ou innovation” e “competência ou skills”. A 

busca realizada com tais palavras-chave ocorreu em: títulos, resumo (abstract), palavra-chave 

(keywords). Salienta-se que foram utilizadas todas as publicações em todos os tipos de 

documentos do banco de dados. Desta forma foram encontradas 2.831 publicações no tema 

inovação. Das 2.831 publicações, a pesquisa limitou-se apenas à busca de artigos. Foram 

encontrados 1.628 artigos e no banco de dados SCOPUS 417 artigos. Já no tema competências 

foram encontradas 1933 publicações. Destas 1311 são artigos e no banco de dados SCOPUS 

são 445 artigos A figura 18 demonstra as quantidades de artigos pesquisados. 

 

Figura 18 – Artigos selecionados 

 
    Fonte: A Autora 2020, com base na pesquisa realizada em 2016 

 

Foram analisados os 417 artigos na temática inovação e selecionados 91 artigos para 

realizar a análise de conteúdo. Da mesma forma foram analisados os 445 artigos na temática 

competências e selecionados 85 para a análise de conteúdo. Os critérios da seleção foram 
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aplicabilidade do conteúdo no ambiente corporativo e evidenciar competências na área de 

gestão e inovação.  

Foram analisados os periódicos (apenas artigos completos disponíveis). O intuito foi 

selecionar cerca de 20 a 50 artigos para a elaboração da revisão bibliométrica. Para seleção dos 

artigos, realizou-se a leitura do título e do abstract de cada uma das 176 publicações, após foram 

selecionados 32 artigos que mais se assemelhavam ao tema estudado. 

Após a análise foram observados quais periódicos, campo de estudo e autores mais 

publicaram dentro do escopo selecionado para a revisão bibliométrica. Na sequência foi 

realizada a análise dos artigos selecionados. 

Desta forma ao realizar uma análise mais aprofundada das publicações utilizadas, 

verifica-se que há uma presença marcante da temática de inovação, principalmente relacionada 

com temas de tecnologia, empreendedorismo, gestão e competitividade. Na figura 19 pode-se 

observar os periódicos que mais publicaram nas temáticas de inovação e competências. 

 

Figura 19 – Periódicos que mais publicaram na temática inovação 

 
Fonte: A autora 2020 com base nas pesquisas na plataforma Capes em 2016. 

 

 Na temática competências destacam a relação com os temas aprendizado, avaliação, 

educação, aprendizagem e competências profissionais. Destaque para os periódicos, REDU- 

Revista de Docência Universitária com 59 publicações, Teoría de la Educación: Educación y 

Cultura en la Información com 36 e 38 publicações e Formación Universitaria com 30 e 34 

publicações, conforme apresentado na figura 20. 

 

Figura 20 – Periódicos que mais publicaram na temática competências 
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Fonte: A Autora 2020 com base nas pesquisas na plataforma Capes em 2016 

 

Foram analisados os temas e os autores que mais publicaram nas temáticas de inovação 

e de competências.Por fim, com os dados apresentados, verificou-se que o campo de estudo de 

desenvolvimento de competências em gestão com foco em inovação é um campo propício a 

novos estudos, principalmente no desenvolvimento de técnicas e de uma metodologia. 

Outro ponto observado foi que há uma ascendência exponencial de estudos voltados 

para a temática. Tudo isso leva a crer que há interesse por parte das publicações e dos 

pesquisadores em aprofundar suas questões de pesquisa nas áreas de inovação e competências 

em gestão.  

 

3.3 BASES CONCEITUAIS 

 

Com o objetivo de identificar os documentos relevantes para embasar a pesquisa, foi  

elaborada uma matriz de bases conceituais com todos os documentos analisados na etapa de 

bibliometria, esta matriz é composta pelos campos: título do documento, tipo de fonte, ano, 

autor, abrangência e uma breve descrição. Abaixo na figura 21 o modelo da matriz.   

Figura 21: Modelo da Matriz de bases conceituais 
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Fonte: A Autora (2020) 

 

Após a análise foram selecionados 32 artigos que mais se assemelhavam ao tema que se 

propunha estudar e foram estudados em profundidade.  A relação completa dos artigos está no 

apêndice A. Os critérios para a seleção dos artigos foram: objetivo da pesquisa; tipo de pesquisa 

(empírica ou teórica); nível de análise (individual, grupo, organização, inter-organizacional); 

método de pesquisa (qualitativo, quantitativo); contexto da pesquisa; abaixo na figura 22 o 

modelo utilizado.  

 

     Figura 22: Análise dos artigos selecionados em profundidade – 32 artigos 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Ainda na etapa de bases conceituais foi elaborada uma matriz com documentos 

referenciais. Nesta etapa foram selecionados alguns documentos capazes de subsidiar a 

pesquisa e a construção da metodologia. Os três critérios utilizados para a seleção e escolha dos 

Temática Artigo Ano Autor Abrangência Descrição 
Competências 

Identificadas

1

 Metodologia de Ensino e 

avaliação de competências 

: experiência na Gestão da 

Produção

2012

María Luz Martín-

Pena, Eloísa Díaz-

Garrido e Luis del 

Barrio Izquierdo

Internacional

O objetivo do artigo é duplo: por um lado, destina-se a identificar os

métodos de ensino que permitem a melhor aquisição de competências

para a disciplina Gestão da Produção dentro do espaço Europeu de

Educação Superior - EEES e, por outro lado, propor um modelo de

avaliação satisfatória para as mesmas. A análise empírica demonstrou a

eficácia dos métodos de ensino utilizados em sala de aula, bem como

destaca a importância da avaliação de competências, permitindo atender

a um dos objetivos básicos do EEES.

Métodos de ensino;  

Gestão de processos, 

produtividade; 

Liderança; Gestão de 

Equipes.

2

Habilidades e 

competências desejáveis 

aos

profissionais de 

inteligência competitiva

2007
Paulo Oliveira e 

Juarez Lacerda
Nacional

Neste artigo, são analisadas as principais habilidades e competências

desejáveis aos profissionais de Inteligência Competitiva - IC a partir de

uma cuidadosa revisão de literatura, tomando como referência as etapas

do ciclo de IC e os estudos de Robert L. Katz sobre habilidades gerenciais.

Os resultados demonstram que as habilidades e competências dos

profissionais de IC tendem a variar conforme as etapas do ciclo de IC em

que estes profissionais estejam envolvidos.

Inteligência 

competitiva; Visão de 

Mercado; Gestão do 

Conhecimento; 

Habilidades Gerenciais.

3

Competências necessárias 

nos grupos de pesquisa da

Universidade Nacional da 

Colômbia que trabalham 

em desenvolvimentos de

base tecnológica

2011

Daimer Higuita-

López, Jorge 

Hernando Molano-

Velandia e María 

Fernanda 

Rodríguez-

Merchán

Internacional

O objetivo do estudo foi identificar um conjunto de competências

requeridas por grupos de pesquisa que desejam gerar inovação,

articulando as habilidades categoria com inovação e processo de

investigação. Na pesquisa foram consultados 52 líderes de grupos de

pesquisa da Universidade Nacional da Colômbia, que atuam com

desenvolvimento de base tecnológica e que aparecem no envento

Colciencias de 2009, como grupos A e A1. A coleta de dados foi realizada

por meio de pesquisas e grupo focal. As competências identificadas são

apresentadas em duas formas. Na primeira, elas são classificadas como

gerais, relacionadas com a investigação e com a inovação. Na segunda, um 

conjunto de competências essenciais e a relação entre elas. O artigo

conclui sugerindo analisar a situação atual dos grupos para estabelecer o

quão perto ou longe eles estão a alcançar essas habilidades levantadas e

outras que não foram estudadas.

Inovação; 

Desenvolvimento de 

Novos Produtos; 

Pesquisa e 

Desenvolvimento; 

Gestão de Projetos; 

Propriedade Intelectual

Análise dos 32 artigos em profundidade

Competências
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documentos referenciais foram: aderência ao tema; o fato de disponibilizar de forma clara os 

aspectos, ou relatos de práticas de capacitação empresarial; e ser um documento orientado a 

indústrias ou empresas. Foram analisados 21 (vinte e um) documentos de acordo com os 

critérios e selecionados 16 (dezesseis) que atendiam plenamente ou parcialmente os critérios, 

conforme apresentado na figura 23: 

 

Figura 23: Matriz com os documentos referenciais para o estudo 

 
Fonte: A Autora (2020) 

Título Autoria Tipologia
1. Aderência ao 

tema

2. Conter ações 

e práticas de 

capacitação 

empresarial

3. Ser 

orientado a 

industrias ou 

empresas

Fonte Selecionada Justificativa

1

Manual de Oslo - Diretrizes para coleta e 

interpretação de dados sobre inovação (3ª 

edição)

OCDE e FINEP
Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

2
Benchmarking de Sistemas Internacionais de 

Inovação (2015)

Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação; 

Embaixada Britânica; 

Fundação Centros de 

Referência em 

Tecnologias Inovadoras, 

Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC e 

Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de 

Empreendimentos 

Inovadores (Anprotec)

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

3

Quadro de atores selecionados no Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

Universidades Brasileiras (2010)

Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos  

(CGEE)

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito não 

atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Não
Não atende  a um dos 

critérios

4

Quadro de atores selecionados no Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

Instituições de CT&I (2010)

Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos  

(CGEE)

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito não 

atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Não
Não atende  a um dos 

critérios

5 A Inovação e a IBM (2009) Revista Debates GV Saúde
Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

6

Caminhos comprovados para o

Sucesso da inovação

Dez anos de pesquisa que revelam as 

melhores estratégias de P & D.(2014)

Pwc e Strategy &Formerly 

Booz & Company

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

7
A Nova Agenda da MEI para ampliar a Inovação 

Empresarial 2016

Confederação Nacional da 

Indústria - CNI 

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

8
Ampliando o Horizonte da Inovação The Global 

CEO Study 2006

IBM Global Business 

Services

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

9 Competitividade Brasil 2014
Confederação Nacional da 

Indústria - CNI 

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito não 

atendido

Requisito 

atendido
Não

Não atende  a um dos 

critérios

10
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 2012-2015

Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(MCTI)

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

11
Proposta de Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 2016-2019 

Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(MCTI)

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito não 

atendido

Requisito 

atendido
Não

Não atende  a um dos 

critérios

12
Guia de Boas Práticas para a Interação ICT 

Empresa

Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e Associação 

Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das 

Empresas Inovadoras 

(ANPEI)

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

13

Guia para Inovação - Instrumento de 

Orientação de Ações para Melhoria das 

Dimensões da Inovação

SEBRAE
Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

14 Inovação Estratégias de Sete Países  (2010) 

Agência Brasileira de 

Desenvolvimento 

Industrial (ABDI)

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito não 

atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Não
Não atende  a um dos 

critérios

15 Pesquisa de Inovação - PINTEC (2011)

Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

(MCTI); IBGE e Ministério 

do Planejamento, 

Orçamento e Gestão

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

16
Prêmio Nacional de Inovação Publicação de 

Resultados 2014-2015

SEBRAE e Confederação 

Nacional da Indústria - 

CNI 

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

17

World Intellectual Property Report 

Rompimento da Inovação e o Crescimento 

Econômico

World Intellectual 

Property Organization -

WIPO 

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

18

Pacto pela Excelência da Gestão propostas para 

as lideranças do executivo e

legislativo brasileiros em 2014

Fundação Nacional da 

Qualidade - FNQ

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

19

Certificação de Competências Profissionais 

Relatos de algumas experiências brasileiras 

(2002)

Organização Internacional 

do Trabalho

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

20
Metodologia de Desenvolvimento de 

Competências (2012)
SENAC

Documento 

Acadêmico
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

atendido
Sim

Atende mais de dois 

critérios

21
Guia da Gestão da Capacitação por 

Competências

Secretaria da Gestão 

Pública - SEGEP; 

Ministério do 

Planejamento, 

Orçamento e Gestão

Documento 

Institucional
Requisito atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Requisito 

parcialmente 

atendido

Sim
Atende mais de dois 

critérios
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3.4 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE 

 

3.4.1 Benchmarking e ranking com universidades nacionais e internacionais 

 

Entre as técnicas de coleta utilizadas na metodologia proposta para estruturar e 

desenvolver programas de capacitação em gestão, destaca-se o uso do benchmarking, realizado 

por meio de um levantamento das universidades referência nos temas em gestão selecionados 

para a capacitação. A proposta foi identificar as melhores práticas de capacitação utilizadas nas 

principais universidades do mundo para ter uma visão global da temática e sua aplicação 

prática.   

O benchmarking foi realizado por meio de pesquisa na web para identificar as 

universidades, seus programas, conteúdos e técnicas utilizadas. A intenção ao final do 

benchmarking foi estabelecer um ranking das universidades pesquisadas e o levantamento dos 

conteúdos e métodos utilizados. 

Para a escolha dos rankings das universidades foram definidos critérios claros de 

acordo com o tipo e objetivo de capacitação proposta. Os critérios estabelecidos para a escolha 

dos rankings das universidades estão apresentados no quadro 8: 

 

Quadro 8: Critérios para a escolha dos rankings das universidades  

Critério Descrição 

1. Reconhecimento 

pelo mercado 
 

Um dos principais meios de avaliar e classificar instituições voltadas à oferta 

de capacitação está associado às medidas subjetivas como pesquisa de 

satisfação dos clientes. Estas servem para determinar a percepção do 

mercado, alunos e ex-alunos, em relação à qualidade do serviço ou produto 

que receberam. A medição da atitude dos clientes está se tornando um 

elemento cada vez mais importante no movimento para a qualidade nas 

organizações mundiais que prestam este serviço. 

2. Projetos e 

registros de 

patentes 

Análise da atualização tecnológica nas empresas, levando em conta fatores 

relacionados a valores investidos em P&D (internamente e externamente), 

fontes de financiamento de pesquisa, dispêndio para a aquisição de máquinas 

e equipamentos, cooperações/parcerias em P&D, tamanho da empresa 

(tomando como referência o número de empregados) e recursos humanos 

empregados na atividade P&D (contemplando tempo dedicado e a 

qualificação do pessoal).Também foram observadas a questão da 

propriedade intelectual (marcas, patentes, desenho industrial e segredo 

industrial), sua caracterização (tipo, tipologia e difusão) e seus benefícios, 

tais como: melhoria da eficiência e eficácia no processo, melhoria na 

qualidade do produto, participação em novos produtos no mercado e no mix 

da empresa, contratações, consultorias, treinamentos, troca informal de 

informações, publicações e relatórios. 
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3. Publicações 

indexadas 

A produção científica possui longa tradição e recebe atenção crescente como 

indicador de resultados no setor de educação, é fator de impulsão 

tecnológica, científica, de inovação e competitividade. A proposta é observar 

a produção científica pois o foco do Programa Inova Talentos é promover a 

inovação, o avanço tecnológico e capacitação. 

4. Atuação em rede 

/ Reputação 
 

A associação entre organizações é fato hoje cada vez mais notável, a busca 

por competitividade, excelência e destaque são exemplos de motivos que 

levam as organizações a se reunirem. A imagem é um dos, se não o maior, 

bem que uma organização possui. O objetivo é observar os programas de 

atuação em rede que as instituições possuem e o impacto em sua reputação. 

A possibilidade de programas com duplo diploma, a possibilidade de cursar 

disciplinas em outras instituições (oferecendo assim o melhor de cada 

instituição) e o impacto que isso gera no mercado referente a marca das 

instituições envolvidas são exemplos do que se analisou.  

Fonte: A Autora (2020) 

 

Após estabelecer os critérios e identificar os rankings a proposta foi estabelecer pesos 

para classificar e escolher os rankings que seriam objeto de estudo nesta tese. 

 

 

3.4.2 Pesquisa de campo 

 

Referente a caracterização do ambiente da pesquisa o estudo de caso trabalhado nesta 

tese é o Programa Inova Talentos do Instituto Euvaldo Lodi –IEL.  

Quanto ao instrumento de coleta, foram aplicados dois questionários, sendo um para 

os tutores do programa e um para os bolsistas do Programa Inova Talentos do IEL, para 

captar a percepção quanto a possíveis conteúdos que poderiam ser oferecidos de forma 

complementar ao programa. Os instrumentos foram divididos em quatro blocos conforme 

descrito abaixo: 

a) Bloco um trata da identificação do respondente e, há algumas diferenças entre os 

instrumentos aplicados a bolsistas e tutores; 

b) Bloco dois aborda as disciplinas que podem ser ofertadas, estas disciplinas são 

provenientes do estudo de benchmarking realizado, cujo teor é o mesmo para ambos 

os instrumentos de coleta; 

c) Bloco três, busca percepção a respeito dos métodos e técnicas provenientes também 

do benchmarking realizado e que também podem ser trabalhados em um potencial 

curso / capacitação, da mesma forma que o bloco anterior, não apresenta diferenças 

entre os instrumentos de coleta;  
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d) Bloco quatro trabalha a opinião dos respondentes com relação às questões 

estruturais do futuro curso, que permitirão atender a oferta da maneira mais 

adequada possível. Neste bloco há também diferenças entre os dois instrumentos. 

 

A elaboração do questionário seguiu as orientações de Gil (2010), ao propor as 

questões na forma fechada, em que os respondentes selecionam uma das alternativas 

apresentadas. 

Para a realização desta investigação, foi utilizado dentro das questões fechadas dos 

questionários a escala de likert.  A escala likert é uma escala de classificação amplamente 

utilizada que exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância 

com cada uma de uma série de afirmações relacionadas com os objetos de estímulo 

(MALHOTRA, 2004). 

Segundo Malhotra (2004) a escala likert oferece várias vantagens como: de fácil 

construção e aplicação e, os entrevistados entendem rapidamente como a usar. 

Nos questionários foram utilizadas, uma escala de 1 a 5 variando entre 1 (nada 

adequado) e 5 (totalmente adequada) e, para os métodos, 1 (nenhuma preferência) e 5 (grande 

preferência). Os questionários foram disponibilizados digitalmente via web para os 

respondentes. O modelo dos questionários está nos apêndices B e C. 

Para realizar o teste do instrumento e identificar possíveis dificuldades no 

preenchimento, foi realizado um teste piloto com empresas do estado de Santa Catarina. A 

localidade foi escolhida pela facilidade de acompanhamento e as empresas consultadas foram 

indicadas pelo Núcleo Regional - NR do IEL.  Foram pesquisados 34 (trinta e quatro) bolsistas 

e 17 (dezessete) tutores. A aplicação piloto indicou a necessidades de pequenas adaptações nos 

instrumentos, de maneira geral, os questionários mostraram-se de fácil entendimento e não 

foram registrados questionamentos a respeito das perguntas formuladas. 

Quanto a caracterização da amostra, para a realização da pesquisa foram selecionados 

10 (dez) estados, segundo critérios estabelecidos pelo IEL Nacional, como facilidade de acesso 

e forte atuação no programa Inova Talentos, são eles: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Goiás, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

Desta forma a amostra utilizada é de caráter intencional, não probabilística, por não se 

tratar de uma estatística, mas sim da opinião dos respondentes sobre o levantamento realizado 

na etapa do benchmarking.  
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3.4.3 Método Delphi como Técnica de Análise 

 

O método Delphi é definido como “um método para estruturar um processo de 

comunicação coletiva de modo que este seja efetivo, ao permitir a um grupo de indivíduos, 

como um todo, lidar com um problema complexo” (Linstone & Turoff, 2002, p. 3). 

O método Delphi deve o seu nome ao Oráculo de Delphos e foi desenvolvido em 

órgãos associados à Defesa Estadunidense no início da década de 1950, em plena Guerra Fria 

(Linstone & Turoff, 2002). O seu objetivo principal era “obter um consenso confiável de um 

grupo de militares especialistas em defesa sobre possíveis ataques com bombas atômicas” 

(Boberg & Morris-Khoo, 1992, p. 27). 

Vários autores frisam que a obtenção de consenso não é sempre possível ou desejável. 

Por exemplo, Gupta e Clarke (1996 p.186) afirmam que ao contrário de outros métodos de 

planejamento e previsão, o objetivo do Delphi não é chegar a uma reposta única ou a um 

consenso, mas simplesmente obter o maior número possível de respostas e opiniões de grande 

qualidade, de um grupo de especialistas, de modo a subsidiar tomadas de decisão.  

Segundo Yousuf existem três tipos de estudos Delphi, são eles: o convencional, o 

normativo e o Policy Delphi.  

a) O Delphi convencional busca uma opinião de grupo sobre um determinado assunto, 

muitas vezes associada a previsões de algum tipo.  

b) Já o chamado Delphi normativo, foca-se na identificação e no estabelecimento de 

objetivos e prioridades, no lugar de especulações e previsões. Com este tipo de 

Delphi procura se estruturar e projetar um determinado assunto, mas com base no 

que é desejável e não no que é provável que aconteça (Yousuf, 2007).  

c) Finalmente, no Policy Delphi, procura-se gerar pontos de vista opostos sobre um 

determinado assunto, normalmente envolvendo políticas e sua implementação. “Ao 

invés de consenso, a ênfase é dada à identificação das opiniões divergentes” 

(Yousuf, 2007, p. 2). É útil para explorar e discutir alternativas, alterar e melhorar 

políticas e, por exemplo, “pode ser usado por agências de planejamento para 

interagir melhor com representantes da comunidade e pode ter uma função 

educativa para ambos os grupos” (Linstone & Turoff, 2002, p. 90). 
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Nesta tese o método Delphi utilizado foi o convencional, em que o tema abordado foi 

a identificação dos conteúdos mais relevantes e a escolha de metodologias selecionadas na 

pesquisa de campo. A intenção era com base na percepção dos especialistas obter uma estrutura 

de uma capacitação para o desenvolvimento de competências em gestão. 

O processo de implementação do método Delphi dá-se em várias etapas, que, segundo 

a literatura consultada (Grisham, 2009; Kayo & Securato, 1997; Linstone & Turoff, 2002; Serra 

et al., 2009; Silva & Tanaka, 1999; Yousuf, 2007), podem ser divididas em: Escolha do grupo 

de especialistas; Construção do questionário 1; Primeiro contato com os especialistas e convite 

para participação na pesquisa; Envio do  1° questionário ; Recebimento das respostas do 1° 

questionário; Análise qualitativa e quantitativa das respostas; Construção e envio do 2° 

questionário com feedback; Recebimento das respostas do 2° questionário e sua análise; Envio 

das seguintes rodadas de questionários, intercalando com as respetivas análises; Final do 

processo e escrita do relatório final.  

A seleção dos especialistas é fundamental para o sucesso da implantação do método 

Deplhi. Powell (2003) lembra que grupos heterogêneos produzem tendencialmente soluções de 

maior qualidade e aceitação. Além disso, se não existir variedade de informação a ser 

partilhada, pouco se tem a ganhar com um procedimento desse tipo (Rowe & Wrigth, 1999).  

Assim, é importante que o painel seja equilibrado entre imparcialidade e interesse no 

assunto e que seja variado em termos de experiência, áreas de especialidade e perspectivas em 

relação ao problema. A inclusão de acadêmicos e practitioners no painel pode ser uma solução 

que ajuda a preencher esses critérios (Grisham, 2009). Mas a definição de especialista não é 

consensual (Gupta & Clarke, 1996; Kayo & Securato, 1997) e vai depender do estudo em causa. 

Yousuf (2007) aponta ainda que um elevado grau de especialidade não é necessário, e há 

revisões que indicam que “o grau de especialização só é útil até determinado nível em tarefas 

de previsão, mas é de grande importância em processos de estimação” (Rowe & Wrigth, 1999, 

p. 372). 

O método Delphi é um método rico, que permite a prospecção de opiniões, o fomento 

de consensos e a identificação de temas de desacordo. Possibilita utilizar o potencial de 

diferentes áreas de especialidade na busca de soluções, previsões ou caracterização de 

problemas complexos e multidimensionais, como a maioria dos problemas educacionais. 

(MARQUES e FREITAS, 2018). 

Nesta tese a escolha dos especialistas para aplicação do método Delphi foi realizada, 

respeitando os seguintes critérios: Profissionais que atuam na área de inovação, gestão ou áreas 
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relacionadas, sejam acadêmicos ou profissionais que atuem na indústria, mas com amplo 

conhecimento, vivência prática e formação comprovada nos temas; e professores e facilitadores 

parceiros na rede IEL, que já prestaram algum serviço seja capacitação ou consultoria pelo IEL, 

objeto de estudo desta tese. Abaixo na figura 24 o modelo seguido: 

 

Figura 24: Método Delphi proposto para os especialistas 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Após a aplicação do método Delphi os especialistas foram convidados para se 

reunirem presencialmente e participar da construção coletiva para a estruturação e o 

detalhamento dos conteúdos da capacitação proposta. A contribuição dos especialistas está 

descrita no capítulo de estudo de caso desta tese. 

 

3.5 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Durante a pesquisa de campo com o público alvo, realizada na aplicação do estudo de 

caso no programa Inova Talentos do IEL, houve a dificuldade inicial na adesão dos bolsistas e 

tutores do programa para responder os questionários. Para solucionar esta questão foi realizada 

uma força tarefa pela rede dos núcleos regionais do IEL, de telefonar para os tutores solicitando 

a resposta do questionário e também enviar e-mails com lembretes, para desta forma atingir 

uma amostra relevante de respondentes da pesquisa. 

Na validação dos conteúdos por meio do método Delphi também ocorreu inicialmente 

uma demora de resposta por parte dos especialistas, percebeu-se então que era necessário um 



78 

 

estímulo para garantir um maior envolvimento deste público. Neste sentido, o IEL por meio da 

sua coordenação de cursos e capacitações enviou e-mails para a sua rede de contatos 

convidando estes profissionais a participar, enfatizando que seria estabelecido um banco de 

professores que seriam convidados para lecionar nos cursos ofertados em todo o Brasil. A partir 

do momento que os especialistas identificaram esta oportunidade de atuação a adesão melhorou 

significativamente. 

Por fim, outro obstáculo enfrentado foi a identificação de professores e facilitadores 

com experiência nas temáticas estabelecidas para a capacitação e com experiência na indústria. 

Este requisito era para atender ao programa que foi desenhado conforme as demandas da 

realidade industrial. Para diminuir este impacto, foi definido que em todos os encontros de 

construção coletiva estaria presente um representante da indústria. Neste sentido, foi realizado 

um trabalho de identificação de profissionais com este perfil, ou seja, perfil acadêmico 

mesclado com perfil industrial. Após a identificação destes profissionais, foi enviado convites 

para estes especialistas integrarem o grupo e com o apoio da rede do IEL foi possível garantir 

a presença de no mínimo um profissional com experiência na indústria em cada um dos temas 

trabalhados.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

4 METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE 

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

Este capítulo consiste na apresentação da metodologia para o desenvolvimento e 

estruturação de programas de capacitação em gestão. Para um melhor entendimento será 

apresentado e detalhado o passo a passo da metodologia.  

Para se desenvolver novas competências é necessário estar em um ambiente propício, 

que possibilite aplicar na prática novos conceitos, testar novas habilidades e ampliar os campos 

de conhecimento.  

Neste sentido para desenvolver competências em gestão, um dos caminhos mais 

rápidos e viáveis é por meio da educação, da capacitação das pessoas. No entanto, para 

estruturar capacitações que sejam complementares as formações acadêmicas, é necessário 

desenhar conteúdos com foco prático, diferenciados dos ofertados no mercado, aplicados a 

realidade das empresas s e atrativo para os participantes. Desta forma, foi proposta a seguinte 

metodologia para o desenvolvimento de programas de capacitação em gestão, conforme 

descrito na figura 25 abaixo:  

 

Figura 25: Passo a passo da metodologia para o desenvolvimento e estruturação de programas de 

capacitação em gestão 

 

 
Fonte: A autora (2020) 
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Abaixo o detalhamento de cada uma das etapas da metodologia proposta: 

1.Benchmarking e ranking com universidades nacionais e internacionais 

 

Trata-se do levantamento das universidades nacionais e internacionais que são 

referência em programas e cursos na área de gestão empresarial. A proposta é identificar as 

melhores práticas de capacitação em gestão, nas principais universidades do Brasil e do mundo 

para ter uma visão global da temática e sua aplicação prática.   

O benchmarking deve ser realizado de uma forma prática e por isso a proposta é que 

seja realizado via pesquisa na web, procurando e selecionando as universidades que 

compartilham os seus conteúdos, métodos e técnicas de ensino. 

Após a identificação das universidades potenciais deve se definir os critérios de 

avaliação para selecionar os rankings de universidades de acordo com o tipo e objetivo do 

programa de capacitação. Os critérios devem ser claros e estar alinhados com as expectativas 

do programa. Para a definição dos rankings das universidades deve ser observado se o acesso 

aos critérios de avaliação estão disponíveis e são de fácil acesso.  

A título de exemplo alguns critérios que podem ser contemplados para a escolha dos 

rankings são: reconhecimento pelo mercado, possuir projetos em determinada área do 

conhecimento, quantidade de registro de patentes, publicações indexadas, atuação em rede, 

convênios com empresas e outras universidades, projetos de pesquisa aplicada a empresas, 

premiações dentre outros. 

Com base na escolha dos rankings deve ser estabelecido pesos para cada critério de 

maneira a classificar quantitativamente o ranking que será avaliado em maior profundidade. De 

acordo com o ranking escolhido será realizada a análise dos programas ofertados na área de 

gestão. 

 

2.Seleção de disciplinas e conteúdos potenciais 

 

Refere-se a seleção das disciplinas identificadas na etapa de benchmarking e nos 

rankings das universidades. A proposta é identificar disciplinas potenciais que são abordadas 

dentro das universidades mapeadas do ranking selecionado. A intenção é identificar as 

disciplinas, conteúdos e técnicas de ensino relevantes no contexto global e submeter estes a 

avaliação do público alvo potencial da capacitação em gestão. As disciplinas, conteúdos e 

técnicas de ensino devem ser colocadas em uma planilha e categorizadas de acordo com a 
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frequência em que aparecem e similaridade de nomes utilizados, ao final deve se obter uma 

relação com os conteúdos, disciplinas e técnicas selecionadas. 

 

3.Pesquisa de campo com público alvo 

 

Trata-se da aplicação da pesquisa de campo com os potenciais participantes da 

capacitação. A proposta é captar as percepções das reais necessidades dos profissionais que 

atuam na área de gestão em ambientes corporativos. A ideia é captar por meio da pesquisa as 

características do perfil do público alvo e também suas preferências e expectativas com 

programas de capacitação. Para ter uma boa adesão a esta pesquisa, sugere-se aplicar os 

questionários de forma presencial ou utilizar técnicas lúdicas como gameficação (jogos) e 

storytelling (narração de histórias) para surpreender e despertar o interesse dos respondentes e 

estabelecer um vínculo emocional com os futuros participantes da capacitação.  

 

4.Definição dos temas e formato da capacitação 

 

Refere-se a seleção dos temas, resultado da pesquisa conceitual realizada por meio do 

benchmarking e da pesquisa de campo com o público alvo. A proposta é cruzar os dados obtidos 

na pesquisa conceitual e na pesquisa de campo e identificar as disciplinas que aparecem com 

maior frequência. Ao fazer esse cruzamento é possível identificar temas que são trabalhados 

nas principais universidades que são referências globais e temas que são indicados pelo público 

alvo como importantes para a sua realidade e o seu dia a dia. Além dos temas também é possível 

definir o formato da capacitação se será presencial, a distância ou um misto das duas 

modalidades. 

 

5.Aplicação do método Delphi 

 

Trata-se de submeter a especialistas das temáticas propostas na capacitação, a 

validação da estrutura do curso, formato, disciplinas e abordagem dos conteúdos e métodos. Os 

especialistas devem ser escolhidos de acordo com critérios que sejam viáveis, para facilitar o 

acesso e garantir o retorno, com respostas que contribuam na construção da capacitação. O 
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grupo de especialistas deve ser qualificado e diversificado para contemplar diferentes visões e 

realidades empresariais.  

Além de validar a estrutura da capacitação os especialistas também serão convidados 

a propor planos de ensino para as disciplinas, e este material será utilizado como insumo na 

próxima etapa de construção coletiva. 

 

6.Construção coletiva – unificação dos conteúdos 

 

Refere-se a construção coletiva dos conteúdos das disciplinas da capacitação. A 

proposta é convidar os especialistas que participaram do método Delphi, além de outros 

especialistas identificados nos temas propostos e formar um grupo para se reunir 

presencialmente e criar uma única proposta de conteúdo e práticas de ensino para cada uma das 

disciplinas do curso. A intenção é criar um padrão a ser seguido, para que se possa avaliar e 

garantir uma aplicabilidade similar caso o curso seja ofertado em diferentes localidades. 

A construção coletiva tem o objetivo de reunir múltiplos especialistas com olhares, 

experiências e vivências diferentes para juntos, por meio do trabalho em grupo construir uma 

proposta diversificada, inovadora e atrativa. O passo a passo proposto para os encontros de 

construção coletiva para a unificação dos conteúdos das disciplinas da capacitação, está descrito 

abaixo: 

a)Identificação dos perfis dos especialistas e potenciais professores das disciplinas da 

capacitação para participarem do encontro presencial de construção coletiva. 

b)Sensibilização e convite para os especialistas e potenciais professores para o 

encontro presencial. 

c)Preparação do material que será utilizado no encontro presencial de construção 

coletiva, materiais, apresentações, dinâmicas e condução do encontro. 

d)Realização do encontro da construção coletiva. 

e)Compilação dos dados obtidos no encontro presencial. 

f)Validação final com os especialistas que participaram da construção coletiva, 

realizada por e-mail, por meio do envio do material estruturado. 

g)Realização dos ajustes finais nos planos de aula das disciplinas da capacitação. 

 

Durante os encontros presenciais, para facilitar a dinâmica e tornar a reunião mais 

produtiva a proposta é organizar o trabalho conforme descrito abaixo: 

Por exemplo, para unificar os conteúdos de uma disciplina com carga horária de 32h:  
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Realizar um brainstorming em grupo, para o levantamento de ideias e temas relevantes 

para cada disciplina. Esta dinâmica permite com que todos participem e apresenta de forma 

estruturada as principais ideias do grupo. 

Selecionar dentro do brainstorming os temas que aparecem com maior frequência e 

que são considerados relevantes para a disciplina. Os temas serão escritos em uma folha de 

flipchart, cartolina ou papel kraft, o objetivo é que todos consigam visualizar com facilidade. 

O grupo seleciona os temas mais relevantes e define quais serão inseridos como títulos dos 

blocos da disciplina. No quadro 9 está representado um esquema da estrutura para a definição 

dos temas da disciplina. 

  

Quadro 9: Estrutura para definição dos temas da disciplina 

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6 Bloco 7 Bloco 8 

4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 

Temas Temas Temas Temas Temas Temas Temas Temas 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Estimular os especialistas a selecionar os conteúdos sugeridos anteriormente no 

método Delphi, ou outros conteúdos que na sua avaliação são relevantes para a disciplina 

proposta, anotar em um post it e inserir, dentro dos blocos pré-definidos, no local que julgar ter 

maior aderência.  Se algum bloco ficar sem nenhum papel ou ficar com muitos assuntos é 

necessário questionar o grupo para verificar se a proposta está adequada.  

Estabelecer consenso entre o grupo, caso ocorra empate ou discordância dos temas 

propostos por meio de uma votação, em que cada professor/ especialista no tema deve colar 

uma bolinha colorida de acordo com a prioridade, conforme apresentado no quadro 10. 

 

Quadro 10: Regras para desempate dos temas a serem trabalhados nas disciplinas 

Cor Prioridade 

Vermelha Alta 

Amarela Média  

Verde Baixa  

Cada especialista/ professor receberá 24 bolinhas, sendo: 8 vermelhas, 8 amarelas e 8 

verdes, para votar. Caso seja, necessário novas rodadas serão promovidas, até fechar 

os 8 assuntos dentro dos blocos. 

Fonte: A Autora (2020) 
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Após a priorização dos conteúdos da disciplina, a próxima etapa é detalhar os 

conteúdos, descrevendo em tópicos os assuntos que devem ser trabalhados a cada 30 minutos 

de aula. O tempo de 30 min é para tentar criar uma dinâmica mais ativa na aula, diversificando 

principalmente as técnicas de ensino. Este detalhamento deve ser realizado em um outro papel 

de flipchart, cartolina ou papel kraft para facilitar a visualização de todos os participantes da 

construção. No quadro 11 está a organização para a descrição dos conteúdos das disciplinas. 

 

Quadro 11: Descrição detalhada dos conteúdos em cada bloco da disciplina 

 Bloco 1 Descrição detalhada para as 4 horas 

1° Hora 30 min Descrição dos conteúdos, temas, dinâmicas e estudos de caso 

30 min Descrição dos conteúdos, temas, dinâmicas e estudos de caso 

2° Hora 30 min Descrição dos conteúdos, temas, dinâmicas e estudos de caso 

30 min Descrição dos conteúdos, temas, dinâmicas e estudos de caso 

3° Hora 30 min Descrição dos conteúdos, temas, dinâmicas e estudos de caso 

30 min Descrição dos conteúdos, temas, dinâmicas e estudos de caso 

4° Hora 30 min Descrição dos conteúdos, temas, dinâmicas e estudos de caso 

30 min Atividade Prática 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Inserir atividades práticas. Estimular o grupo a inserir no mínimo 1 (uma) atividade 

prática em cada um dos blocos. 

Propor os tipos de avaliação e de atividades em cada disciplina. A proposta é que os 

professores/especialistas compartilhem vídeos, cases, dinâmicas e atividades para serem 

realizadas nas disciplinas. 

Para disciplinas com carga horária inferior a 32h, a única diferença na dinâmica será o 

número de blocos, pois para as disciplinas com carga horária de 20 horas é proposto 5 blocos, 

para as disciplinas com carga horária de 24 horas 6 blocos e para as disciplinas com carga 

horária de 28 horas 7 blocos. 

A construção coletiva evidencia o poder do grupo, a união das pessoas em prol de um 

objetivo. A riqueza de conhecimentos e de experiências, de novas ideias propiciadas em um 

grupo podem tornar uma capacitação, um curso, mais atrativo e diferenciado, pois é fruto de 

um olhar múltiplo. Vale ressaltar que para o sucesso desta etapa é importante ter um passo a 

passo a ser seguido durante a reunião presencial, e uma condução do processo por um 

profissional que domine a facilitação de grupos para tornar este momento democrático e 

produtivo. 
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7.Estruturação do material e das práticas a serem utilizadas 

 

Trata-se de organizar um conjunto de materiais e práticas a serem aplicadas nas 

disciplinas do curso para facilitar a condução dos professores e garantir que o material proposto 

pelos especialistas seja aplicado na prática. Ao ter um conjunto de materiais disponíveis a 

proposta é padronizar a abordagem dos conteúdos de forma que o que diferencie seja apenas a 

vivência e experiência do professor da disciplina. A intenção não é engessar o material, mas 

sim garantir uma padronização, para que a capacitação possa ser aplicada inclusive em 

diferentes locais do país com uma abordagem bem similar. 

Além dos materiais sugere-se elaborar um manual do facilitador para direcionar e 

esclarecer eventuais dúvidas dos professores e facilitadores do curso. A proposta é abordar os 

principais temas como: orientação para a aplicação dos materiais propostos, conteúdos, 

dinâmicas, vídeos, destacar os objetivos do curso, requisitos para ingressar no curso, ementas 

das disciplinas e critérios de avaliação além de outras informações que forem pertinentes para 

a realização da capacitação. A ideia é que o manual seja um material de apoio, para facilitar a 

comunicação entre o proponente do curso e o professor. 

 

8.Diretrizes e estrutura da capacitação 

 

Refere-se a composição da estrutura da capacitação, de estabelecer o nome comercial 

do curso, modalidade, carga horária, atividades extras, opcionais e diferenciais. Também deve-

se descrever o objetivo geral, o público alvo do curso, sua duração, estrutura das disciplinas 

separando a carga horária em prática e teórica. Além da forma de avaliação dos participantes e 

as principais diretrizes para a condução do curso. 

 

9.Recomendações e boas práticas 

 

Trata-se do processo de estabelecer recomendações relevantes para a condução da 

capacitação e o uso de boas práticas para que o que foi estabelecido na teoria se concretize na 

prática. A intenção de recomendar ações é para padronizar e não para engessar ou dificultar a 

aplicação da capacitação, pelo contrário, a proposta é estabelecer um padrão capaz de orientar 

e direcionar a abordagem proposta. Da mesma forma as boas práticas devem ser evidenciadas 
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para servir como um direcionador para aprimorar o curso e estimular a melhoria contínua dos 

conteúdos, da abordagem e das técnicas de ensino utilizadas. 

 

10.Aplicação prática da capacitação 

 

Refere-se ao esforço de divulgar a capacitação e atrair interessados em realizar o curso. 

Para que o mercado entenda a proposta inovadora do programa, é necessário destacar os seus 

diferenciais, além de concentrar esforços para realizar ações de comunicação direcionadas para 

o público alvo do programa. Todas as questões referentes a infraestrutura, corpo técnico, 

coordenação do curso devem ser levadas em consideração, além das recomendações e boas 

práticas para o êxito do curso.  

 

11.Avaliação da capacitação 

 

Trata-se da avaliação dos conteúdos, técnicas de ensino e da didática dos professores 

durante a capacitação. Permite que por meio dos resultados seja possível realizar os devidos 

ajustes para promover a melhoria do programa. Possibilita também estabelecer métricas e 

parâmetros de qualidade e da satisfação dos participantes. Sugere-se que seja realizada entre 1 

a 3 avaliações do programa, sendo a primeira avaliação no período inicial do curso para captar 

a expectativa dos participantes, a segunda avaliação na metade e do curso para compreender se 

os métodos e a abordagem estão sendo seguidos e agregando valor e a terceira avaliação ao 

final, para verificar se o curso atendeu as expectativas e contribuiu para a formação dos 

participantes. Além da avaliação do programa também deve-se realizar uma a avaliação ao final 

de cada disciplina para verificar a performance do facilitador/professor.  

 

Após a descrição do passo a passo da metodologia, percebe-se que os diferenciais da 

metodologia proposta estão presentes em três etapas, são elas: a pesquisa conceitual em que 

foram realizadas o benchmarking, o ranking e a seleção de disciplinas e conteúdos, pois estas 

etapas permitem obter uma fotografia da realidade, do que está sendo ofertado em instituições 

reconhecidas tanto no cenário nacional como internacional. Este retrato oferece uma base para 

iniciar uma proposta de uma capacitação, partindo de premissas concretas com boas referências. 

A etapa da pesquisa de campo com o público alvo também é um fator determinante da 

metodologia, pois permite validar diretamente com o cliente final, com o potencial aluno, quais 

são os aspectos relevantes para uma capacitação. A opinião, preferências e demais 
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características do público alvo devem ser consideradas para tornar o programa atrativo, de 

maneira que ele seja desenhado com o olhar e a perspectiva do cliente. 

Outro ponto a ser destacado é a validação dos especialistas nos temas propostos para 

a capacitação. A aplicação do método Delphi permite validar com profissionais que dominam 

o tema, possuem experiência com capacitações e conhecem as múltiplas possibilidades de 

aplicação de conteúdos e técnicas de ensino, o que permite inovar na abordagem priorizando os 

conteúdos que geram valor para o cliente. Na figura 26 está destacado os três aspectos 

diferenciais da metodologia proposta para o desenvolvimento e estruturação de programas de 

capacitação em gestão. 

 

Figura 26: Diferenciais da metodologia proposta 

 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Por fim, vale destacar que o passo a passo da metodologia segue uma premissa 

importante, de realizar três consultas, em diferentes ambientes e públicos, para assim construir 

um programa de capacitação mais assertivo e aplicável a gestão empresarial. Na figura 27 está 

apresentada as três consultas propostas para a construção de programas de capacitação em 

gestão. 
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Figura 27: Consultas para a construção de um programa de capacitação em gestão 

 

Fonte: A Autora (2020) 

  

A proposta é que a consulta seja realizada em três ambientes, o primeiro trata-se de 

um ambiente conceitual, para ter um retrato da realidade, daquilo que está sendo ofertado no 

cenário nacional e internacional. A segunda consulta é diretamente ao público alvo da 

capacitação, para obter as percepções e as preferências dos potenciais participantes do público 

e assim propor algo que atenda as expectativas de quem fará a capacitação. E por fim a consulta 

e validação com especialistas, que conhecem e dominam as temáticas e sabem o que funciona 

para cada público.  

No entanto para permitir inovar e desenhar novas possibilidades, o resultado de todas 

estas consultas, são contemplados na etapa de construção coletiva que permite com que a 

riqueza do grupo de especialistas seja expressa, e novos modelos, formatos e técnicas de 

abordagem sejam desenhadas pelos múltiplos olhares e experiências dos participantes. 
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5 ESTUDO DE CASO – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE 

DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO 

EM GESTÃO NO PROGRAMA INOVA TALENTOS 

 

Este capítulo consiste na aplicação prática da metodologia para o desenvolvimento e 

estruturação de um programa de capacitação em gestão. O estudo de caso utilizado nesta tese 

foi o programa Inova Talentos do IEL, neste sentido, serão apresentadas as diretrizes e estrutura 

do curso, que foi desenhado para atender as demandas do programa com foco em inovação. A 

intenção é testar a metodologia proposta, verificar os resultados durante o processo de aplicação 

e identificar potenciais pontos de melhoria. 

 

5.1 PROGRAMA INOVA TALENTOS  

 

Para entender de forma clara a proposta do Programa Inova Talentos será descrito um 

breve histórico do Instituto Euvaldo Lodi proponente desta iniciativa e todas as etapas previstas 

dentro do programa. 

O IEL – Instituto Euvaldo Lodi é uma entidade vinculada à CNI – Confederação 

Nacional da Indústria. Com uma atuação nacional, está presente nos 26 estados e no Distrito 

Federal, o IEL oferece aperfeiçoamento em gestão, capacitação empresarial, estágio, 

consultorias para empresas de todos os portes, além, de promover a interação entre a indústria 

e os centros de conhecimento. 

A interação entre Universidade e Indústria para troca de experiências e conhecimento 

tem sido um dos grandes desafios para a comunidade empresarial. Ações de aproximação entre 

estes elos podem geram inovações, avanços e promover maior produtividade e competitividade.  

No ano de 2013, o IEL Núcleo Central – IEL/NC, lançou o Programa Inova Talentos, 

uma parceria do IEL com o CNPq em todo o âmbito nacional, com a proposta de abrir as portas 

de inúmeras empresas para profissionais qualificados que buscam a oportunidade de mostrar o 

seu conhecimento para inovar. 

O objetivo do programa é ampliar o quadro de profissionais qualificados em atividades 

de inovação no setor brasileiro. Uma oportunidade imperdível para talentos que desejam: 

Participar do desenvolvimento de projetos de inovação nas empresas e institutos de pesquisa 
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desenvolvimento e inovação; e vivenciar experiência profissional em empresas, possibilitando 

melhor atuação e empregabilidade. 

O programa se destina a estudantes em último ano de graduação, graduados e mestres 

com até 3 (três) anos de conclusão da graduação, de todas as áreas de conhecimento. Os 

benefícios para os candidatos são: iniciar sua carreira em empresa estruturada que valorize o 

capital humano; ser capacitado em competências comportamentais, gerenciais e técnicas para a 

execução de projetos de inovação no ambiente empresarial; realizar trabalhos monitorados por 

tutores e técnicos do IEL, experientes em coaching; participar do programa de bolsas de 

fomento tecnológico e extensão inovadora e concorrer à missão internacional em centro de 

referência mundial em inovação. 

O Inova Talentos é um programa que visa ampliar o número de profissionais 

qualificados em atividades de inovação no setor empresarial brasileiro. Estimular a indústria 

brasileira a manter-se competitiva, diversificada e inovadora é o caminho para o 

desenvolvimento sustentado do país. O Programa Inova Talentos foi idealizado sobre esses 

conceitos, com o objetivo de incentivar a criação de projetos de inovação nas empresas e 

institutos privados de pesquisa e desenvolvimento (P&D). A ideia é simples: selecionar, 

capacitar e inserir no mercado profissional para exercer atividades de inovação. 

Participam do programa indústrias interessadas em implementar um projeto de 

inovação e estudantes dos mais diversos cursos e formações acadêmicas, responsáveis em 

executar os projetos dentro das indústrias para assim colocar em prática os conhecimentos 

obtidos em sala de aula ou em seus projetos de pesquisa.  

Para participar, as empresas devem apresentar um projeto de inovação no qual o 

profissional selecionado terá uma contribuição relevante. O IEL realizará um processo 

estruturado de assessoria aos participantes que terão a oportunidade de vivenciar o ambiente 

empresarial, e receberão capacitações que visam o desenvolvimento de competências 

comportamentais, gerenciais e técnicas. 

A edição do Programa Inova Talentos estudado nesta tese, conta com a parceria do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, desta forma, 

segundo informações do IEL/NC o custo para a empresa participar é de R$ 20 mil para um 

período de 12 meses para a realização do projeto, este valor é para pagar todas as ações do 

programa como acompanhamento e treinamento do tutor e do bolsista. As bolsas são pagas pelo 

CNPq, sendo o valor de R$1.500,00 para graduando, R$ 2.500,00 para graduado e R$ 3.000 
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para mestre. O número de projetos que cada empresa pode submeter é ilimitado e fica a critério 

do CNPq avaliar quais atendem as expectativas do programa.  

O programa visa potencializar o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(PD&I) nas empresas. Os participantes terão oportunidade de vivenciar a implementação e o 

desenvolvimento de projetos de inovação e, por meio de capacitações para o desenvolvimento 

de competências, poderão explorar todo seu potencial gerencial e técnico. 

O programa tem como objetivo qualificar profissionais especializados na área de 

PD&I para a execução de projetos de inovação no ambiente empresarial, proporcionar aos 

profissionais, vivência empresarial para uma melhor atuação profissional no mercado, 

contribuir com o aumento da atividade inovadora nas empresas e desenvolver projetos 

inovadores nas empresas e institutos privados de PD&I. Além de estabelecer a ponte e a 

interação da universidade com as indústrias, aproximando a teoria da prática e aproveitando os 

conceitos atuais trabalhados dentro do mundo acadêmico o programa pode ser uma 

possibilidade das industrias se reciclarem e expandirem seus conhecimentos e possibilidades 

de inovação. As etapas do programa estão descritas na figura 28. 

 

Figura 28 - Etapas do programa Inova Talentos 

 
Fonte: Adaptado de IEL Nacional, 2019 

 

1. Mobilização e 
Adesão

2. Elaboração e 
Submissão

3. Análise e 
Divulgação de 

resultados

4. Recrutamento e 
seleção

5. Integração e 
Capacitação de 

Tutores

6. Integração

7. Trabalho do Projeto 
de PD&I

8. Capacitação
9. Acompanhamento 
do Plano de trabalho

10. Reconhecimento e 
premiação
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Na sequência estão descritas cada uma das etapas do Programa Inova Talentos: 

1. Mobilização e adesão: As empresas e institutos de PD&I privados serão informados 

sobre o programa, seus benefícios e convidados a participar; 

2. Elaboração e submissão: As empresas e institutos de PD&I privados interessados 

em participar deverão contatar o núcleo regional do IEL para obter login e senha do 

formulário online para submeterem seus projetos de inovação;  

3. Análise e divulgação de resultados: Os projetos de inovação serão avaliados por uma 

comissão nacional composta por membros do CNPq e especialistas ad hoc na 

temática inovação; 

4. Recrutamento e seleção: Os candidatos interessados em participar do Inova Talentos 

deverão acessar o portal do programa para se inscreverem nos desafios dos projetos 

de inovação aprovados na chamada CNPq/IEL e participar das etapas da seleção; 

5. Integração e capacitação de tutores: Os tutores do inova talentos além de estabelecer 

networking com outras empresas participantes, serão capacitados para melhor 

condução do processo de orientação profissional e inovação dos talentos; 

6. Integração: Os profissionais participantes serão integrados em uma rede voltada à 

inovação – networking; 

7. Trabalho do projeto de PD&I: Os tutores e profissionais validarão as entregas do 

plano de trabalho com a assessoria técnica do IEL; 

8. Capacitação: Ao longo do desenvolvimento dos planos de trabalho junto às 

empresas, os profissionais serão capacitados em competências comportamentais, 

gerenciais e técnicas para a realidade empresarial e aplicarão esse conhecimento 

adquirindo no dia a dia da empresa; 

9. Acompanhamento do plano de trabalho: Os planos de trabalho e as suas respectivas 

entregas serão monitorados periodicamente pelos profissionais do IEL; 

10.Reconhecimento e premiação: Ao final, os profissionais e tutores que alcançarem 

os melhores desempenhos serão premiados. 

 

Nesta tese foram analisadas as 4 (quatro) primeiras chamadas nacionais do Programa 

Inova Talentos, para a submissão de projetos em todo o território nacional. Neste período foram 

submetidos para avaliação do CNPq 1.367 projetos, a distribuição dos projetos pode ser 

observada no quadro 12. 
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Quadro 12: Projetos submetidos nas 4 primeiras chamadas do programa Inova Talentos 

Chamadas Projetos 

Submetidos 

Projetos Aprovados 

pelo CNPq 

Projetos Confirmados e 

efetivados nas Indústrias 

1ª Chamada 226 179 136 

2ª Chamada 264 238 182 

3ª Chamada 620 218 177 

4ª Chamada 257 137 119 

Total 1367 772 614 

Fonte: IEL/NC Setembro, 2019 

 

Abaixo na figura 29 apresenta-se a distribuição dos projetos submetidos por estado em 

todo o território nacional. Participaram do Programa Inova Talentos do IEL os 26 estados, sendo 

que os estados com o maior número de projetos foram: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Bahia e Ceará todos com mais de cem projetos submetidos nas 4 (quatro) primeiras 

edições do programa. 

 

Figura 29- Distribuição nacional dos projetos submetidos nas 4 primeiras chamadas do programa 

Inova Talentos do IEL 

 
Fonte: IEL/NC, Setembro 2019. 

 

Dentro do Programa existe a possibilidade de cada projeto contemplar mais de um 

bolsista para sua realização. Desta forma, nas quatro edições participaram 2.055 bolsistas que 

estavam responsáveis em dar andamento aos projetos de inovação dentro das indústrias 

participantes. A distribuição dos bolsistas está descrita no quadro 13. 
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     Quadro 13 - Bolsistas participantes das 4 primeiras chamadas do programa Inova Talentos 

Chamadas Bolsistas 

solicitados 

Bolsistas 

Aprovados 

Bolsistas 

Confirmados pelo 

CNPq 

Bolsistas Inseridos nas 

indústrias 

1ª Chamada 348 273 194 194 

2ª Chamada 403 360 252 252 

3ª Chamada 902 339 264 223 

4ª Chamada 402 214 178 145 

Total 2055 1186 888 814 

Fonte: IEL/NC Setembro, 2019 

 

Para visualizar os resultados do programa, é possível observar no quadro 14 o número 

de projetos submetidos em relação ao número de bolsistas solicitados. 

 

Quadro 14: Projetos submetidos x Bolsistas solicitados do programa Inova Talentos 

Estado Projetos Submetidos Bolsistas Solicitados 

Acre (AC) 10 10 

Alagoas (AL) 11 13 

Amazonas (AM) 51 100 

Bahia (BA) 129 223 

Ceará (CE) 119 146 

Distrito Federal (DF) 6 11 

Espírito Santo (ES) 15 31 

Goiás (GO) 22 31 

Maranhão (MA) 12 13 

Mato Grosso (MT) 2 2 

Mato Grosso do Sul 

(MS) 

13 14 

Minas Gerais (MG) 49 87 

Pará (PA) 11 21 

Paraíba (PB) 10 15 

Paraná (PR) 95 145 

Pernambuco (PE) 56 117 

Piauí (PI) 34 43 

Rio de Janeiro (RJ) 13 22 

Rio Grande do Norte 

(RN) 

9 9 

Rio Grande do Sul (RS) 154 277 

Rondônia (RO) 9 17 

Roraima (RR) 1 3 

Santa Catarina (SC) 214 240 

São Paulo (SP) 316 446 

Sergipe (SE) 4 12 

Tocantins (TO) 2 7 

Total       1367                    2.055 

Fonte: IEL/NC Setembro, 2019 
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Nas quatro primeiras edições, o programa contou com 561 empresas participantes que 

solicitaram bolsas, dentre as empresas participantes destacam se as indústrias de médio e grande 

porte dos setores automobilístico, aeronáutico, eletroeletrônico, máquinas e equipamentos, 

agrícola, energia, alimentício dentre outros. As indústrias de médio e grande porte são destaque 

dentro do programa, pois estão mais sensibilizadas com a temática da inovação, tem uma cultura 

de gestão da inovação mais madura e possuem uma estrutura maior para investir com recursos 

financeiros e humanos em projetos desta natureza. 

 

5.2 CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA INOVA TALENTOS DO IEL COM BASE NA 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Com o objetivo de testar a metodologia proposta foi identificada a oportunidade de 

desenvolver e estruturar um programa de capacitação em gestão da inovação para os bolsistas 

e tutores do Programa Inova Talentos do IEL. Desta forma foram seguidos os passos da 

metodologia proposta para o desenvolvimento e estruturação de programas de capacitação em 

gestão empresarial conforme descrito abaixo: 

 

1. Benchmarking e Ranking com Universidades Nacionais e Internacionais 

 

Inicialmente após a análise do programa Inova Talentos do IEL foi realizada a 

identificação das melhores práticas de capacitação em inovação, nas principais universidades 

do Brasil e do mundo. A proposta foi identificar as práticas utilizadas pelas melhores 

instituições do mundo na capacitação de estudantes e tutores para as áreas de 

empreendedorismo e inovação. O propósito foi identificar os conteúdos e os métodos que 

possam ser adequados e complementares ao propósito do programa Inova Talentos do IEL. 

Para a realização do benchmarking foi realizada uma pesquisa na web para verificar 

inicialmente os temas que estavam sendo trabalhados nas melhores universidades do mundo. A 

primeira observação foi realizada verificando as boas práticas das universidades que atuavam 

com os temas relacionados a gestão da inovação e empreendedorismo. 

Na intenção de direcionar o benchmarking foram estabelecidos critérios de avaliação 

para a pesquisa dos rankings das universidades no cenário nacional e internacional. No quadro 

15 estão apresentados os critérios estabelecidos: 
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Quadro 15: Critérios para a escolha dos rankings das universidades   

1.Reconhecimento 

pelo mercado 

2.Projetos Industriais e 

Registros de Patentes 

3.Publicações 

Indexadas 

4. Atuação em rede/ 

reputação 

Para determinar a 

percepção do mercado, 

dos alunos e ex-alunos, 

em relação à qualidade 

do serviço ou produto 

que receberam. 

Análise de projetos 

promovidos com empresas 

e indústrias que promovam 

a atualização tecnológica, 

fontes de financiamento de 

pesquisa, dispêndio para a 

aquisição de máquinas e 

equipamentos, e 

cooperações/parcerias em 

P&D. 

Também foram 

observadas a questão da 

propriedade intelectual 

(marcas, patentes, desenho 

industrial e segredo 

industrial). 

Observadas a 

produção 

científica pois o 

foco do 

Programa 

Inova Talentos 

é promover a 

inovação, o 

avanço 

tecnológico e 

capacitação. 

Observados os programas 

de atuação em rede que as 

instituições possuem e o 

impacto em sua reputação. 

A possibilidade de 

programas com duplo 

diploma, a possibilidade de 

cursar disciplinas em outras 

instituições (oferecendo 

assim o melhor de cada 

instituição) e o impacto que 

isso gera no mercado 

referente a marca das 

instituições envolvidas são 

exemplos do que se 

analisou. 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Após a definição dos critérios foi realizada uma pesquisa na web para identificar os 

rankings de universidades disponíveis com acesso aos critérios de avaliação estabelecidos. 

Foram identificados inicialmente seis rankings de universidades disponíveis e que 

adotavam os critérios utilizados para a classificação das instituições.  Os rankings são:  

 

1) QS Top Universities - QST 

2) Center for World University Rankings (CWUR) 

3) Times Higher Education World University Rankings (THE) 

4) Eduniversal Masters Ranking (EMR) 

5) Academic Ranking of World Universities 

6) QS top MBA 

 

No entanto, com base nos dados levantados foram descartados dois rankings: O 

Academic Ranking of Universities, por levar em consideração apenas publicações científicas e 

o QS Top MBA, por levar em consideração para a formação de seu ranking apenas o 

reconhecimento do mercado.  

Desta forma, foram considerados para análise, quatro rankings e atribuídos pesos de 

acordo com os percentuais de avaliação relacionados com a indústria, ficando assim 

distribuídos: 



97 

 

 

 

1) QS Top Universities – QST (peso 1); 

2) Center for World University Rankings - CWUR (peso 0.63); 

3) Times Higher Education World University Rankings – THE (Peso 0.81); 

4) Eduniversal Masters Ranking - EMR (Peso 0.56); 

 

Das informações coletadas, foi elaborada a tabela 2 que apresenta os pesos de cada 

parâmetro atribuídos pelos rankings. 

 

Tabela 2: Parâmetros dos Rankings das universidades 

 
CRITÉRIO QST CWUR THE EMR 

1 Reconhecimento pelo mercado 10% 25% 15% 17% 

2 Projetos Industriais e registro de patentes - 5% 6% - 

3 Publicações indexadas 20% 10% 6% - 

4 Atuação em Rede / Reputação 40% 10% 30% 14% 

5 Grau de internacionalização 10% - 7,50% 14% 

 
Percentual Relacionado à Indústria 80% 50% 64,5% 45% 

Fonte: A Autora (2020) 

 

O ranking selecionado foi o da QS Rop Universities que apresentou maior aderência 

com a indústria e com os temas do Programa Inova Talentos do IEL. Desta forma para obter 

um aprofundamento nas informações, optou-se em utilizar como referência para o 

benchmarking apenas as quinze primeiras universidades classificadas no ranking QS Top 

Universities. Abaixo na tabela 3 o ranking das universidades internacionais: 
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Tabela 3: Ranking das universidades internacionais  

Ranking Final Internacional 

Posição País Instituição 

1 Estados Unidos Massachusetts institute of tecnology - MIT 

2 Estados Unidos Stanford University 

3 Estados Unidos Harvard University 

4 Reino Unido University of Cambridge 

5 Estados Unidos California Institute of technology (CALTECH) 

6 Reino Unido University of  Oxford 

7 Reino Unido University College London - UCL 

8 Suíça Suíça Federal Institute of technology Zurich - ETH 

9 Reino Unido Imperial College London 

10 Estados Unidos University of Chicago 

11 Estados Unidos Princeton University 

12 

 
Singapura National University of Singapore ( NUS) 

13 Singapura Nanyang Technological University Singapore (NTU) 

14 Suíça Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL 

15 Estados Unidos Yale University 

Fonte: A Autora (2020) com base no Ranking de 2017 

 

Neste processo também foram identificadas instituições brasileiras que desenvolvem 

iniciativas de capacitação na área de inovação e empreendedorismo, tais como as apresentadas 

na tabela 4:  

 

Tabela 4: Ranking das universidades nacionais 

Ranking Final Nacional 

Posição País Instituição 

1 Brasil Business School São Paulo 

2 Brasil FGV – Inovação, Venture Capital e Empreendedorismo 

3 Brasil INSPER – Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEMPI 

4 Brasil PUC Paraná 

5 Brasil FEA – USP 

Fonte: A Autora (2020) com base no ano de 2017 

 

Por não estarem inseridas em nenhum dos rankings internacionais estudados, foram 

observadas as disciplinas dos cursos ofertados por estas instituições e a seleção foi realizada 

por similaridade, resultando na indicação para priorização, das principais disciplinas analisadas 

no estudo internacional.  Ao todo nesta primeira etapa foram identificadas e analisadas 15 

(quinze) universidades internacionais e 5 (cinco) nacionais de acordo com os critérios 

estabelecidos alinhados ao programa Inova Talentos do IEL. 
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2. Seleção de disciplinas e conteúdos potenciais 

 

Após a seleção das universidades, foi realizada uma pesquisa on-line para levantar, 

nos campos da inovação e tecnologia, a oferta de disciplinas e seus conteúdos bem como os 

métodos pedagógicos adotados, cujos resultados se apresentam a seguir. 

 Referente aos conteúdos identificados no benchmarking, com base no ranking de 

universidades, foram identificadas as práticas adotadas nestas instituições e que representam 

um complemento às já oferecidas pelo programa Inova Talentos do IEL. 

 Para análise dos conteúdos oferecidos em cada universidade, em função do 

benchmarking realizado, estes foram categorizados nos seguintes tópicos: Tópicos 

incorporados ao programa Inova Talentos do IEL apresentados na figura 30 na cor em azul e 

temas que não compõem a atual grade do programa Inova Talentos apresentados na cor laranja. 

 

Figura 30: Categorias de Conteúdo 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Da análise deste levantamento, onde inicialmente foram relacionadas 340 disciplinas, 

utilizando a frequência da oferta e os tópicos já incluídos no programa Inova Talentos do IEL, 

foram selecionados 33 conteúdos, apresentados na tabela 5. A descrição de cada um destes 33 

conteúdos encontra-se no apêndice D. 
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Tabela 5: Conteúdos apontados pelo benchmarking 

1 Liderar equipes – coaching 18 Intraempreendedorismo 

2 Liderança de alta performance  19 Empreendedorismo social 

3 Chefia e seus desafios 20 Empreendedorismo por aquisição 

4 Relacionamentos e networks 21 Startups 

5 Negociação, influência e persuasão 22 Estratégia da tecnologia e inovação 

6 Gestão de crises 23 Engenharia de produto 

7 Futurização 24 Processos de inovação 

8 Ética 25 Desenvolvimento estratégico de negócios 

9 Construção de ativos humanos 26 Criatividade 

10 Gestão da comunicação 27 Gerenciamento de projetos 

11 Gestão de escolhas 28 Introdução de produtos no mercado 

12 Finanças empresariais 29 Marketing 

13 Avaliação de empresas 30 Plataformas de lançamento de negócios 

14 Investimento de alto impacto 31 Fases de crescimento empresarial 

15 Capital de risco 32 Direito empresarial 

16 Gerenciamento de riscos 

corporativos 

33 Propriedade intelectual 

17 Empreendedorismo   

Fonte: A Autora (2020) 

 

Com relação aos métodos e técnicas identificadas no processo de benchmarking, foram 

selecionadas 25 práticas conforme apresentado no quadro 16. A descrição de cada um destes 

métodos e técnicas está no apêndice E. 

 

Quadro 16: Métodos e técnicas identificadas no benchmarking 

1 Aulas  14 Ensino a distância 

2 Estudos de textos 15 Solução de problemas 

3 Tempestade cerebral 16 Resolução de exercícios 

4 Mapa conceitual 17 Ensino em pequenos grupos 

5 Estudo dirigido 18 Grupo de verbalização e de observação 

6 Palestras 19 Seminário 

7 Debate 20 Simpósio 

8 Trabalhos em equipes multidisciplinares 21 Fórum 

9 Ensino individualizado 22 Workshop (oficina) 

10 Pesquisa aplicada 23 Estudo do meio 

11 Estudo de caso 24 Ensino com pesquisa 

12 Coleta de informações 25 Jogos de empresas 

13 Lista de discussão por meios informatizados   

Fonte: A Autora (2020) 

 

 Após o levantamento dos conteúdos no benchmarking, foi realizada uma relação com 

os conteúdos apresentados no programa Inova Talentos do IEL. Nos quadros 17 e 18, estão 

respectivamente as disciplinas complementares sugeridas para o programa Inova Talentos e os 

conteúdos e disciplinas identificados e que não são abordados pelo programa.  
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Quadro 17 – Disciplinas complementares ao conteúdo do programa Inova Talentos 

TEMAS ABORDADOS NO 

PROGRAMA INOVA 

TALENTOS – EM ATIVIDADES 

E SESSÕES DE COACHING 

DISCIPLINAS IDENTIFICADAS NO 

BENCHMARKING COM ADERÊNCIA AO 

PROGRAMA INOVA TALENTOS 

Liderança e Motivação 

 

Liderar equipes – coaching 

Organização empresarial e Estratégias de liderança 

Liderança de alta performance – ser líder  

Chefia e seus desafios  

Relacionamentos e networks  

Negociação Conceitos de negociação /Influência e persuasão 

Gestão de crises 

Gestão da Mudança Mudanças no negócio/ Futuring 

Gestão de carreira Ética / Construção de ativos humanos / Gestão da 

comunicação /Gerenciando sua carreira 

Fundamentos de Finanças 

 

Finanças empresariais /Avaliação de empresas 

Investimento de alto impacto 

Capital de risco  

Gerenciamento de riscos corporativos 

Aquisições/ avaliações 

Empreendedorismo / Implementação 

de inovações 

 

Empreendedorismo 

Intraempreendedorismo 

Empreendedorismo social 

Lançamento de empreendimentos sociais 

Modelos de empreendimentos sociais 

Empreendedorismo por aquisição 

Startups 

Gestão estratégica da tecnologia e inovação  

Engenharia de produto 

Processos de inovação 

Desenvolvimento estratégico de negócios 

Criatividade e Inovação Criatividade 

Gestão de projetos Gerenciamento de projetos  

Gestão da inovação de novos produtos 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Quadro 18 – Conteúdos e Disciplinas não abordados no programa Inova Talentos 

TEMAS NÃO ABORDADOS 

PELO PROGRAMA INOVA 

TALENTOS 

DISCIPLINAS IDENTIFICADAS NO 

BENCHMARKING E SUGERIDAS PARA 

INTEGRAREM O PROGRAMA INOVA 

TALENTOS 

Marketing e Vendas 

 

Introdução de produtos no mercado /Marketing 

 Pesquisa de marketing /Plataformas de lançamento     

de negócios 

Estratégia empresarial Estratégia empresarial /Estratégia e inovação / 

Gerenciando as fases de crescimento     empresarial  

Direito empresarial/ Propriedade 

intelectual 

Direito empresarial /Propriedade intelectual /  

Aspectos jurídicos do empreendedorismo 

Fonte: A Autora (2020) 
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Após a classificação dos conteúdos abordados no programa Inova Talentos e dos 

conteúdos não abordados, a relação das disciplinas foi submetida a uma priorização de acordo 

com a relevância, segundo a percepção dos bolsistas do programa Inova Talentos. Esta 

informação é relevante para compor a proposta da capacitação, uma vez que indica as 

preferências de conteúdo dos participantes, a partir de um rol de disciplinas obtidas na etapa de 

benchmarking. 

 

3. Pesquisa de Campo com público alvo 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com bolsistas e tutores do programa Inova 

Talentos do IEL para captar as percepções sobre quais conteúdos e técnicas de ensino seriam 

mais adequados para ser inseridos em uma capacitação complementar ao programa. A proposta 

foi captar as reais necessidades da indústria e dos profissionais que atuam com projetos de 

inovação. Para a pesquisa foi utilizado um questionário para os bolsistas e um para os tutores 

conforme modelo no apêndice B e C.  Do universo de 600 bolsistas e 300 tutores do programa 

Inova Talentos, responderam o questionário 199 bolsistas e 91 tutores o que representa 33% e 

30% respectivamente, do público alvo da pesquisa. Abaixo na tabela 6 a distribuição dos 

respondentes por estado: 

 

Tabela 6:  Distribuição dos respondentes 

  Bolsistas Tutores 

Estado Número % Número % 

AM 7 4% 1 1% 

BA 11 6% 3 3% 

CE 4 2% 2 1% 

ES 1 1% 1 1% 

GO 5 3% 9 9% 

PB 2 1% 2 1% 

PR 29 15% 8 9% 

RS 23 12% 18 20% 

SC 34 17% 19 22% 

SP 83 42% 28 32% 

TOTAL 199 100% 91 100% 

 Fonte: A Autora (2020) 

 

Uma estratégia adotada na aplicação do questionário foi deixar o link aberto durante 

15 (quinze) dias para a aplicação do piloto e após esse período foi realizado os ajustes no 
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questionário, que permaneceu disponível por mais um mês com o intuito de captar o número 

máximo de respondentes. Nesta etapa foi necessário o apoio da rede do IEL para reforçar a 

importância da pesquisa realizada. Os resultados da pesquisa de campo estão apresentados 

abaixo.  

Referente ao perfil dos respondentes bolsistas a faixa etária se concentra entre os 22 e 

39 anos.  Já entre os tutores a variação é maior, sendo que 81% são menores de 45 anos. As 

distribuições por faixas etárias são apresentadas nas figuras 31 e 32. 

 

  Figura 31: Frequência das idades dos bolsistas     Figura 32: Frequência das idades dos tutores 

      
                    Fonte: A Autora (2020)                                           Fonte: A Autora (2020) 
 

 

Com relação ao sexo, os resultados indicam que nos dois grupos pesquisados prevalece 

o sexo masculino, ainda que com pouca diferença entre os bolsistas, como mostram as figuras 

33 e 34. 

 

            Figura 33: Distribuição por sexo dos                    Figura 34: Distribuição por sexo dos                                                                  

                         respondentes bolsistas                                            respondentes tutores  

     
                Fonte: A Autora (2020)                                                 Fonte: A Autora (2020)  

 

Os resultados indicam também que 85% dos respondentes são atualmente bolsistas.  

Resultado similar se verifica para os tutores, conforme mostram as figuras 35 e 36. 
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        Figura 35: Distribuição por formação dos           Figura 36: Distribuição por formação dos  

                     respondentes bolsistas                                                  respondentes tutores 

       
                  Fonte: A Autora (2020)                                                 Fonte: A Autora (2020) 

 

Com relação ao tempo de experiência profissional dos tutores, os resultados apontam 

que 66% deles possuem mais de 9 anos, como mostra a figura 37. 

 

         Figura 37: Distribuição da experiência profissional dos respondentes tutores  

 
                                                            Fonte: A Autora (2020) 

 

Os resultados indicam também que, dentre os tutores cerca de 97% coordenam até 50 

pessoas, conforme apresentado na figura 38.  

 

Figura 38: Distribuição pelo número de subordinados dos respondentes tutores 

 
                                                            Fonte: A Autora (2020) 
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As figuras 39 e 40 mostram a distribuição dos resultados relativos ao porte das 

empresas onde atuaram os bolsistas e onde trabalham os tutores, sendo que as médias e grandes 

representam 77% do total das empresas pesquisadas, o que demonstra que as médias e grandes 

empresas são mais sensibilizadas com a temática da inovação e possuem uma estrutura maior 

para investir com recursos financeiros e humanos em projetos desta natureza. 

 

Figura 39: Distribuição pelo porte da                          Figura 40: Distribuição pelo porte da                           

empresa dos respondentes bolsistas                               empresa dos respondentes tutores  

            
             Fonte: A Autora (2020)                                                 Fonte: A Autora (2020) 

 

 Para identificar as disciplinas potenciais para serem inseridas em uma capacitação para 

o desenvolvimento de competências em gestão, foram submetidas para a avaliação dos bolsistas 

do programa Inova Talentos, as disciplinas selecionadas na etapa de benchmarking para que 

estes priorizassem as mais relevantes para o desenvolvimento de suas atividades. 

 O procedimento adotado para realizar a priorização das disciplinas foi estruturado 

aplicando-se pesos a cada grau da escala adotada no instrumento. Desta forma, a nota um 

multiplicou por 0,2, a nota dois por 0,4, a nota 3 por 0,6 a nota 4 por 0,8 e a nota cinco por 1.  

 A figura 41 apresenta a soma acumulada das notas atribuídas pelos bolsistas do 

programa Inova Talentos à relevância de cada disciplina potencial. 
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Figura 41: Pontuação das disciplinas pelos bolsistas  

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 Pode-se observar que há uma tendência pelas disciplinas relacionadas aos processos 

de inovação, estratégia da tecnologia e inovação de gerenciamento de projetos, ao passo que há 

um menor interesse pelas disciplinas de capital de risco, avaliação de empresas e direito 

empresarial. Os resultados individuais de cada disciplina na visão dos bolsistas do programa 

Inova Talentos estão no apêndice H desta tese. 

 Da mesma forma, foi solicitado aos tutores do programa Inova Talentos, que 

priorizassem os conteúdos de acordo com sua relevância.  A pontuação das disciplinas 

decorrente das preferências dos tutores encontra-se na figura 42.  Os resultados individuais de 

cada disciplina, na visão dos tutores estão no apêndice I desta tese. 
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Figura 42: Pontuação das disciplinas tutores  

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 Percebe-se que há diferenças importantes com relação à visão dos bolsistas.  Os tutores 

têm maior preferência pelas disciplinas propriedade intelectual, direito empresarial e fases de 

crescimento empresarial.  As menores preferências referem-se aos conteúdos de negociação, 

influencia e persuasão, relacionamentos e networks e chefia e seus desafios. 

 Pode-se observar que dentre as 15 (quinze) primeiras disciplinas consideradas de 

maior relevância nos dois grupos de entrevistados, 10 (dez) coincidem.  Porém, como a proposta 

é atender a realidade das industrias e desenvolver as competências em gestão complementares 
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ao programa Inova Talentos, a visão dos tutores é a que deverá prevalecer, pois estes têm uma 

maior vivência nas rotinas da indústria.  

 Também foi solicitado aos tutores do programa Inova Talentos indicarem suas 

preferências e necessidades pessoais quanto às disciplinas que gostariam de poder desenvolver 

em uma possível ampliação das ofertas à sua capacitação. Os resultados estão na tabela 7. 

 
     Tabela 7: Frequência das preferências dos conteúdos 

 DISCIPLINAS     FREQUÊNCIA 

1 Liderar equipes - coaching   32 

2 Liderança de alta performance  25 

3 Negociação, influência e persuasão 23 

4 Gerenciamento de projetos  22 

5 Estratégia da tecnologia e inovação 20 

6 Processos de inovação  18 

7 Desenvolvimento estratégico de negócios 16 

8 Relacionamentos e networks  15 

9 Chefia e seus desafios   13 

10 Gestão de Crises   13 

11 Gestão da Comunicação  13 

12 Empreendedorismo     13 

Fonte: A Autora (2020) 

 

 Após a identificação das preferências dos bolsistas e tutores sobre as disciplinas com 

maior relevância, foi estruturada duas relações de preferência, uma com as indicações dos 

tutores e outra com as preferências dos bolsistas. As duas listas tiveram como ponto de corte 

observando a escala de pontuação das 20 disciplinas melhor classificadas. Depois da análise 

comparativa entre as escolhas dos bolsistas e as recomendações dos tutores, observou-se que 

dezesseis (16) das vinte (20) disciplinas relacionadas eram as mesmas, significando grande 

alinhamento do instrumento de pesquisa com as preferências dos respondentes. As dezesseis 

disciplinas selecionadas, e recomendadas para compor uma capacitação complementar ao 

programa Inova Talentos estão na tabela 8: 

 

Tabela 8: Relação das disciplinas selecionadas 

 DISCIPLINAS SELECIONADAS 

1 Propriedade intelectual 

2 Gerenciamento de projetos 

3 Introdução de produtos no mercado 

4 Criatividade 

5 Processos de inovação 

6 Liderança de alta performance 

7 Estratégia da tecnologia e inovação 

8 Plataformas de lançamento de negócios 

9 Liderar equipes - coaching 

10 Desenvolvimento estratégico de negócios 
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11 Engenharia de produto 

12 Fases de crescimento empresarial 

13 Marketing 

14 Direito empresarial 

15 Empreendedorismo 

16 Ética 

Fonte: A Autora (2020) 

  
 O instrumento de coleta de dados apresentou também um elenco de ferramentas 

pedagógicas de apoio possíveis de serem utilizadas na implantação de um programa de 

capacitação.  Os respondentes foram questionados sobre a efetividade das ferramentas, 

classificando cada ferramenta com uma nota de 1 a 5, onde 1 significa nenhuma efetividade 

didática e cinco grande efetividade didática. 

 O procedimento adotado para a pontuação e priorização dos métodos é semelhante ao 

adotado para as disciplinas e os resultados são apresentados na figura 43. 

 

Figura 43: Pontuação dos métodos pedagógicos pelos bolsistas 

 
         Fonte: A Autora (2020) 

 

Pode-se observar nas respostas dos bolsistas que há uma tendência pelo estudo de caso, 

aulas e workshops, ao passo que há um desinteresse pelo ensino a distância, grupos de 
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verbalização e observação e listas de discussão por meios informatizados. Os resultados estão 

no apêndice J desta tese. 

Da mesma forma que com as disciplinas, os tutores apresentaram opiniões diferentes 

aos bolsistas.  As principais opções apontadas pelos tutores, referente aos métodos pedagógicos 

foram: workshops, estudos de caso e trabalhos em equipes multidisciplinares. Já as opções 

menos valorizadas correspondem aos métodos estudo do meio, ensino individualizado e lista 

de discussão por meio informatizado, como mostra a figura 44. Os resultados individuais de 

cada método pedagógico estão no apêndice K desta tese. 

 
Figura 44: Pontuação dos métodos pedagógicos pelos tutores  

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 Pode-se observar que dentre os 15 (quinze) primeiros métodos preferidos pelos dois 

grupos de entrevistados, 13 (treze) coincidem.  Porém, assim como realizado com as disciplinas, 

sabendo que a proposta é atender a realidade das industrias e desenvolver as competências em 
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gestão complementares ao programa Inova Talentos, optou se em escolher o ponto de vista dos 

tutores, por estes conhecerem melhor a rotina das indústrias.  

 Os resultados da priorização das disciplinas e métodos de ensino serão utilizados na 

composição do programa de capacitação com foco em gestão da inovação.  

 Outro ponto que foi perguntado para os bolsistas e tutores do programa Inova Talentos 

foi referente a aspectos de uma potencial estrutura de um curso, como carga horária, ensino a 

distância v/s presencial, dentre outros.  As respostas estão apresentadas nas figuras 45 a 56. Nos 

casos em que os percentuais e número de respondentes não atingiram 100% é em razão de 

ausência de resposta para a questão por algum dos participantes. 

 

        Figura 45: Carga horária por disciplina                Figura 46: Carga horária por disciplina  

                         na visão dos Bolsistas                                           na visão dos Tutores 

        
                 Fonte: A Autora (2020)                                              Fonte: A Autora (2020) 
 

 Percebe-se uma distribuição homogênea entre as opções apresentadas com destaque 

para a carga horária de 12 horas por disciplina. Também se observa que 51% dos tutores 

preferem cursos mais longos, com disciplinas de18 horas ou mais. 

 

Figura 47: Número máximo de disciplinas              Figura 48: Número máximo de disciplinas  

                       na visão dos Bolsistas                                                 na visão dos Tutores 

        
                   Fonte: A Autora (2020)                                              Fonte: A Autora (2020) 
 

Neste aspecto, a maioria dos pesquisados, acima de 70% em ambos os casos, apontou 

um número máximo entre 6 (seis) e 12 (doze) disciplinas.  
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Figura 49: Preferência pela modalidade                    Figura 50: Preferência pela modalidade  

            presencial na visão dos Bolsistas                                 presencial na visão dos Tutores 

            
                      Fonte: A Autora (2020)                                              Fonte: A Autora (2020) 

 

Com relação à modalidade do curso, a maioria dos respondentes manifestou 

preferência pelo curso presencial. 

 

Figura 51: Preferência pela modalidade                 Figura 52: Preferência pela modalidade  

                  semipresencial dos Bolsistas                                   semipresencial dos Tutores 

                                   
Fonte: A Autora (2020)                                             Fonte: A Autora (2020) 

 

Percebe-se que ao se fazer a pergunta apresentando a opção do curso composto por 

parte à distância, o interesse dos respondentes passa a ser menor, ainda que 57% se manifestem 

interessados por esta modalidade. 

 
     Figura 53: Preferência pela modalidade                      Figura 54: Preferência pela modalidade  

                     à distância dos Bolsistas                                             à distância dos Tutores 

       
Fonte: A Autora (2020)                                                   Fonte: A Autora (2020) 

 

 

Quando se pergunta sobre a modalidade à distância, grande parte dos tutores (70%) 

declara ter pouco interesse por esta modalidade. Já no caso dos bolsistas, o que se pode concluir 

é que a modalidade do curso pode ser uma composição entre presencial e a distância. As 

respostas dos bolsistas para a questão dos horários das aulas indicam que gostariam de receber 

as aulas durante a realização dos seus projetos nas empresas. 
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Figura 55: Disponibilidades dos bolsistas          Figura 56: Disponibilidades dos tutores em 

           em horários de expediente                                        horários de expediente 

                       
                         Fonte: A Autora (2020)                                                   Fonte: A Autora (2020) 

 

Já os tutores estão divididos quanto a este aspecto.  Praticamente não há diferenças nas 

preferências com relação a este assunto. 

Pode-se observar que há uma tendência para a modalidade presencial, com 

disponibilidade de tempo para participar em um curso com doze a dezoito disciplinas.  Os 

respondentes também indicam pouca disponibilidade para visitas técnicas.  O questionário 

aplicado conseguiu captar a sensibilidade dos respondentes com relação ao assunto em pauta. 

Quanto à percepção dos tutores a respeito da proposta de adequação do programa 

Inova Talentos, as principais constatações são apresentadas nos gráficos 57 a 73. 

A grande maioria dos tutores se considera preparada para exercer a atividade de tutoria 

aos bolsistas do programa Inova Talentos em suas empresas conforme figura 57. E mais de 60% 

destes tutores gostariam de receber maior carga de treinamento. 

 

Figura 57: Preparo dos tutores                                   Figura 58: Maior carga de treinamento 

    
Fonte: A Autora (2020)                                               Fonte: A Autora (2020) 

 

Um grande número, superior a 80 % dos tutores gostariam de ver ofertadas mais 

disciplinas relacionadas com as demandas tecnológicas das empresas, conforme figura 59. 
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Figura 59: Oferta das disciplinas tecnológicas 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Igual percentual também sente falta de disciplinas relacionadas com liderança e 

relacionamento com vistas a aperfeiçoar os resultados na empresa, conforme figura 60. 

 

Figura 60: Oferta das disciplinas relacionadas a liderança 

 
Fonte: A autora (2020) 

 

Um número significativo de tutores considera que é possível conciliar as atividades 

desenvolvidas nas empresas pelos bolsistas com a realização de um curso de especialização. 

 

Figura 61: Conciliar a solução de problemas 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 Uma boa indicação pode ser extraída da afirmação de que a participação de consultores 

externos seria de grande valia para potencializar os resultados para a formação dos bolsistas e 

para a melhoria das operações das empresas. 
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Figura 62: Ajuda de consultores externos 

 
     Fonte: A Autora (2020) 

 

 É praticamente unânime entre os tutores que o programa Inova Talentos ampliado na 

forma de curso de especialização seria importante para os bolsistas ao passo de possibilitar 

maior ênfase na solução de problemas das empresas. 

 

Figura 63: Solução de problemas 

 
   Fonte: A Autora (2020) 

 

 Entre os tutores, 87% que responderam à pesquisa demonstraram interesse em 

participar de um curso de especialização. 

 

Figura 64: Interesse em participar de um curso de especialização 

 
   Fonte: A Autora (2020) 
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 As figuras 65 a 73, mostram as considerações dos bolsistas sobre o Programa Inova 

Talentos. Um número significativo de bolsistas, 86% concorda que a ajuda de consultores 

especialistas externos seria de grande valia para a execução dos projetos. 

 

Figura 65: Ajuda de consultores externos 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 A grande maioria dos bolsistas afirmam que os ambientes oferecidos pelas empresas 

para a execução do programa Inova Talentos são muito adequados. 

 
Figura 66: Adequação do ambiente 

 
Fonte: A Autora (2020) 

  

 Quanto à tutoria, 70 % dos bolsistas consideram que esteja adequada à realização do 

que é proposto no programa. 

 

Figura 67: Preparo dos tutores 

 
Fonte: A Autora (2020) 
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 A visão dos bolsistas com relação à oferta de disciplinas relacionadas a questões 

tecnológicas está distribuída, mas com uma leve tendência a que possa ser melhorada. 

 

Figura 68: Solução de questões tecnológicas 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 Quase a totalidade dos bolsistas que participaram da pesquisa afirmam que estariam 

dispostos a incrementar a formação por meio da participação em uma especialização. 

 
Figura 69: Participação em programa de especialização 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 Afirmam ainda que seria possível conciliar a participação no programa com a 

realização de um curso de especialização. 

 

Figura 70: Possibilidade para conciliar os interesses 

 
Fonte: A Autora (2020) 
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 Para realizar o curso de especialização, os bolsistas afirmam que o período adequado 

seria de até um ano. 

 

Figura 71: Duração do curso 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 Além das tabulações apresentadas, seguem algumas análises cruzadas entre as 

preferências dos tutores e dos bolsistas. A figura 72 apresenta uma compilação das preferências 

pelo número de disciplinas a serem oferecidas. 

 

Figura 72: Número de disciplinas 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 É nítida a preferência por um número entre 6 e 12 disciplinas. Os bolsistas optando em 

maior número por doze e os tutores por seis disciplinas. 

 Em relação à carga horária, é possível perceber pela figura 72 que a preferência dos 

bolsistas é por cursos mais rápidos entre 6 e 12 horas. Já os tutores preferem cursos com 12 a 

18 horas. 
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Figura 73: Carga horária 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

 As respostas dos tutores e dos bolsistas do programa Inova Talentos serão utilizadas 

como insumos para o desenho do programa de capacitação com foco em gestão da inovação. 

 

4. Definição dos temas e formato da capacitação 

 

Após as etapas de benchmarking/ ranking com universidades internacionais e 

nacionais e a pesquisa de campo com o público alvo foram definidos e compilados os conteúdos 

e as preferências com relação à estrutura do curso com foco em gestão da inovação. Na tabela 

9 estão as 16 (dezesseis) disciplinas selecionadas. 

 

                                                           Tabela 9: Disciplinas Selecionadas 

 
                                                     Fonte: A Autora (2020) 

Quadro 03 - Relação das disciplinas selecionadas 

 DISCIPLINAS SELECIONADAS 

1 Propriedade intelectual 

2 Gerenciamento de projetos 

3 Introdução de produtos no mercado 

4 Criatividade 

5 Processos de inovação 

6 Liderança de alta performance 

7 Estratégia da tecnologia e inovação 

8 Plataformas de lançamento de negócios 

9 Liderar equipes - coaching 

10 Desenvolvimento estratégico de negócios 

11 Engenharia de produto 

12 Fases de crescimento empresarial 

13 Marketing 

14 Direito empresarial 

15 Empreendedorismo 

16 Ética 

 



120 

 

Nos resultados da pesquisa com o público alvo referente ao formato da capacitação, 

identificou se que as preferências são por um curso na modalidade presencial, composto por 6 

a 12 disciplinas de carga horária de 12 a 18h cada uma. Outro ponto observado foi que o horário 

ofertado na visão dos bolsistas é durante o horário de expediente e na visão dos tutores é 

indiferente, ou seja, pode ser no horário do expediente ou em outro horário. Após esta análise, 

foi proposta a seguinte composição para a capacitação conforme demonstrado no quadro 19. 

 

Nome da capacitação: MBA Liderança para Inovação 

Modalidade: Presencial - Duração: 18 meses 

Carga horária da capacitação: 360h, mais 90h de atividades opcionais = 450h 

Classificação da capacitação: Curso de Especialização lato sensu 

 

Quadro 19: Carga horária proposta para a capacitação 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Classificação da capacitação: curso de especialização lato sensu 

Objetivo: Desenvolver competências direcionadas a formulação de estratégias 

competitivas, que estimulem a inovação além de formar líderes capazes de disseminar a cultura 

da inovação, gerenciar equipes e executar projetos de elevada complexidade no ambiente 

industrial. 

Público alvo: Gestores industriais, administradores, engenheiros, graduados em 

ciências contábeis, ciências econômicas e áreas afins de gestão empresarial, além dos 

participantes do programa Inova Talentos do IEL. 

As 16 (dezesseis) disciplinas selecionadas foram analisadas e ajustadas para atender 

aos requisitos de um programa de especialização, que deve possuir carga horária mínima de 

360h.  
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Desta forma, algumas disciplinas selecionadas foram agrupadas para compor a 

proposta inicial dos conteúdos. As disciplinas que foram unificadas foram: introdução de 

produtos no mercado e plataformas de lançamento de negócios; processo de inovação e 

criatividade; liderança de alta performance e liderar equipes – coaching; e fases de crescimento 

empresarial e empreendedorismo. Abaixo no quadro 20 está a proposta inicial do MBA em 

Liderança para Inovação. 

 

    Quadro 20: Proposta inicial dos conteúdos para o MBA Liderança para Inovação 

 Disciplinas Carga horária 

1 Desenvolvimento estratégico de negócios 32h 

2 Estratégia de Tecnologia e Inovação 32h 

3 Propriedade Intelectual 20h 

4 Inteligência Competitiva 20h 

5 Marketing 28h 

6 Introdução de produtos no mercado 20h 

7 Gestão de Projetos 32h 

8 Engenharia de Produto 32h 

9 Direito Empresarial 20h 

10 Processos de Inovação e Criatividade 32h 

11 Liderança de Alta Performance 32h 

12 Empreendedorismo 20h 

13 Ética 20h 

14 Estudo de Caso Aplicado 20h 

 Total 360h 

Fonte: A Autora (2020) 

 

As ementas de cada conteúdo estão descritas no apêndice L. 

Referente aos métodos e ferramentas selecionados para a capacitação de acordo com 

a pesquisa de campo foram selecionados: Estudos de casos, brainstorming, palestras, debate, 

exposição de conteúdo – aulas, trabalhos em equipes multidisciplinares, ensino a distância, 

dinâmicas – jogos de empresas, análise de casos reais para a solução de problemas, resolução 

de exercícios, seminário e workshop. 

A proposta é que estes métodos e técnicas sejam incorporados e internalizados dentro 

de cada uma das disciplinas do MBA em Liderança para Inovação. 
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5. Aplicação do Método Delphi  

 

Foram repassados para um conjunto de especialistas dos temas de gestão e inovação a 

proposta de conteúdos do MBA em Liderança para Inovação, suas ementas e os métodos de 

ensino, já compilados em uma proposta inicial. A intenção é coletar a percepção dos 

especialistas e validar a estrutura do curso. 

Os especialistas foram escolhidos respeitando os seguintes critérios: Profissionais que 

atuam na área de inovação, gestão ou áreas relacionadas, sejam acadêmicos ou profissionais 

que atuem na indústria, mas com amplo conhecimento, vivência prática e formação comprovada 

nos temas; e professores e facilitadores parceiros na rede IEL, que já prestaram algum serviço 

seja capacitação ou consultoria pelo IEL. 

Para a aplicação do método Delphi foram identificados 70 (setenta) especialistas, para 

os quais foram enviados a relação dos conteúdos com as respectivas ementas do MBA em 

Liderança para Inovação. Inicialmente foi enviado um questionário para os especialistas e 

solicitado que eles colocassem as disciplinas ofertadas e sugeridas para a capacitação em uma 

ordem lógica. Também foi solicitado que os especialistas priorizassem os métodos de ensino 

para verificar quais seriam utilizados no curso. 

Após o preenchimento do questionário foram analisadas as respostas e enviado um 

segundo questionário para que os especialistas descrevessem ao lado das disciplinas os 

possíveis métodos de ensino que podem ser utilizados e que na sua visão são indispensáveis no 

dia a dia das indústrias. Também foi solicitado que cada especialista escolhesse uma disciplina 

de seu conhecimento e interesse e preenchesse uma sugestão de plano de aula. 

Os questionários foram enviados para os 70 (setenta) especialistas, com um retorno de 

41(quarenta e uma) respostas, ou seja, foi alcançado 58% de adesão. 

Os modelos dos questionários utilizados na aplicação do método Delphi estão descritos 

no apêndice F e G. Na figura 74 está descrito o conjunto de disciplinas após a análise dos 

especialistas. A ordem das disciplinas foi alterada e foram inseridos novos temas, que na visão 

dos especialistas eram relevantes para serem trabalhados no MBA em Liderança para Inovação. 
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Figura 74: Conjunto de disciplinas após a análise dos especialistas 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Após a definição dos conteúdos, das técnicas de ensino e da ordem das disciplinas, 

resultantes do método delphi, os especialistas foram convidados para participar da construção 

coletiva para a unificação dos planos de ensino. 

 

6. Construção coletiva – Unificação dos conteúdos 

 

Para a construção coletiva foram convidados os especialistas que participaram do 

método Delphi e convidados também outros profissionais, identificados como potenciais 

professores e facilitadores para o curso.  Estes profissionais foram selecionados e indicados 

pela rede do IEL. 

Como primeira atividade da construção coletiva foi solicitado por e-mail aos 

especialistas que enviassem inicialmente um plano de ensino da disciplina de seu domínio, com 

suas sugestões de conteúdo e técnicas de ensino. Os planos de ensino foram recebidos por e-

mail uma semana antes do encontro presencial.  

Com base no material recebido, o objetivo do encontro presencial é de unificar os 

diferentes planos de ensino elaborados pelos professores/facilitadores, de forma que cada 

disciplina tenha um plano único, um padrão com os temas que serão trabalhados. A intenção é 

facilitar a aplicação dos conteúdos do curso nos diversos estados do Brasil. 
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Foram promovidos 4 (quatro) encontros presenciais com os especialistas para realizar 

a construção coletiva das 14 (quatorze) disciplinas selecionadas para o MBA em Liderança para 

Inovação. No quadro 21 está representada a organização dos encontros. 

 

Quadro 21: Encontros para a construção coletiva 

Encontro Local Disciplinas Número de 

Especialistas 

participantes 

Total de 

Especialistas 

participantes 

Estados 

participantes 

1° 

Encontro 

(2 dias) 

 

 

 

 

 

 

IEL – 

Núcleo 

Central – 

Brasília - 

DF 

1.Desenvolvimento 

estratégico de negócios 

2.Estratégia de Tecnologia 

e Inovação 

3.Inteligência Competitiva 

05 13 

 

 

 

 

Bahia, Ceara, 

Rio Grande do 

Sul, Mato 

Grosso do Sul, 

Santa Catarina 

e São Paulo 

04 

04 

2° 

Encontro 

(2 dias) 

4.Marketing 

5.Introdução de Produtos 

no Mercado 

6.Financiamento e 

Monetização da Inovação 

03 09 Pernambuco, 

Paraná, São 

Paulo e Goiás 03 

03 

3° 

Encontro 

(3 dias) 

7.Gestão de projetos de 

inovação 

8.Desenvolvimento de 

produto 

9.Propriedade intelectual 

10.Criatividade e inovação 

04 16 Distrito 

Federal, 

Espirito Santo, 

Rio Grande do 

Sul, Santa 

Catarina, 

Paraná 

04 

04 

04 

4° 

Encontro 

(3 dias) 

11.Liderança de alta 

performance 

12.Empreendedorismo 

13.Ética 

14.Estudo de caso aplicado 

05 14 Distrito 

Federal, 

Espirito Santo, 

Santa Catarina, 

Paraná 

03 

03 

03 

Total de participantes 52 10 

 Fonte: A Autora (2020) 

 

No processo de construção coletiva, em cada um dos quatro encontros, foi realizada 

uma apresentação geral do processo de construção do MBA Liderança para Inovação e foi 

trabalhada cada uma das disciplinas isoladamente, ou seja, trabalhado uma disciplina por vez 

com cada grupo de especialistas. A metodologia utilizada para a construção coletiva foi 

apresentada no capítulo de procedimentos metodológicos desta tese.  

Ao longo do encontro foram repassadas algumas premissas para direcionar o trabalho 

dos facilitadores são elas: inserção de uma atividade prática em cada assunto/ conteúdo 

estabelecido, para evidenciar o teor prático do curso; respeitar a proposta do curso ser 70% 

prático e 30% teórico, transformando os conteúdos em atividades que evidenciem a prática, a 
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execução e a experiência; propor atividades de avaliação em cada disciplina, sendo 40% 

atividades individuais e 60% atividades em grupo. 

Participaram dos encontros 52 (cinquenta e dois) especialistas que após a participação 

da construção coletiva, preencheram uma ficha de disponibilidade e foram inseridos em uma 

relação para serem chamados como professores/ facilitadores do curso quando este for lançado 

em diferentes estados do Brasil.  

O resultado da construção coletiva foi a unificação dos planos de aula das 14 (quatorze) 

disciplinas, de forma que cada disciplina foi desenhada por meio de um consenso dos 

especialistas dos temas, que durante o encontro presencial detalharam os principais 

temas/assuntos a serem trabalhados nas disciplinas e com qual abordagem. Abaixo nas figuras 

75 e 76 as fotos de um dos encontros presenciais e o material gerado ao final do encontro de 

construção coletiva. 

 

Figura 75: Construção coletiva de uma das disciplinas 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Figura 76: Material da construção coletiva de uma das disciplinas da capacitação 

 
Fonte: A Autora (2020) 
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Foi observado na construção coletiva a riqueza da criação em grupo, do trabalho em 

equipe, pois por meio da dinâmica, os especialistas e profissionais conseguiram propor 

iniciativas complementares e dar ideias inovadoras para as disciplinas do MBA em Liderança 

para Inovação.  

O diferencial do processo, foi sem dúvida, a complementariedade e a diversidade dos 

profissionais envolvidos, pois cada um tinha uma visão da disciplina e pode contribuir de 

alguma forma, de maneira que o resultado final pode ser classificado como inovador, 

diferenciado e que atende diferentes realidades da indústria.   

 

7. Estruturação do material e das práticas a serem utilizadas 

 

Após a construção coletiva o material de cada uma das 14 disciplinas foi compilado, 

validado e estruturado em um conjunto de materiais, a ser entregue para os professores/ 

facilitadores das disciplinas. O material é composto por: Plano de aula da disciplina; conjunto 

de slides da disciplina, com template padrão do curso e estudos de caso e atividades práticas a 

serem aplicadas durante o curso, conforme apresentado na figura 77. 

 

Figura 77: Material do curso a ser entregue para os professores em cada uma das disciplinas 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

A intenção é que o material fornecido para os professores do curso, seja um material 

direcionador, para facilitar na condução da disciplina e garantir que o conteúdo proposto pelos 
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especialistas seja utilizado. A ideia não é engessar o processo, mas poder ter um padrão mínimo, 

uma vez que a proposta é ofertar o curso em âmbito nacional.   

As dinâmicas e demais atividades práticas foram construídas durante os encontros de 

construção coletiva com os especialistas e potenciais professores das disciplinas. A proposta é 

que a orientação para a aplicação das dinâmicas, vídeos, textos, visitas, trabalhos e demais 

atividades práticas, sejam repassadas a todos os professores para que todos possam aplica-las 

durante o curso e de fato possibilitar um ambiente de prática para os participantes. 

No sentido de orientar e comunicar de forma clara professores e alunos do curso foi 

estruturado também dois manuais com orientações gerais, são eles: O manual do aluno e o 

manual do professor. 

O manual do aluno é composto por quatro grandes capítulos: 1. Apresentação 

composto por: apresentação geral, objetivo do manual, objetivos do curso, diferenciais do curso, 

requisitos para ingressar no curso, modalidade do curso, conteúdo programático e ementas dos 

módulos. 2. Orientações importantes composto pelos temas: local de realização do curso, 

critérios para certificação, faltas, avaliação do conteúdo, acesso ao sistema web aluno e 

ambiente virtual de aprendizagem. 3. Calendário e 4. Trabalho de conclusão de curso – TCC. 

O manual do professor foi estruturado com os mesmos tópicos que o manual do aluno 

e complementado apenas com orientações adicionais pertinentes a obrigações e 

responsabilidades do professor. 

A intenção destes materiais é facilitar a comunicação, tanto com os professores quanto 

com os participantes do curso, além de ser um direcionador para a equipe de apoio da rede IEL 

que estará promovendo a oferta do MBA Liderança para Inovação. 

 

8. Diretrizes e estrutura do MBA Liderança para Inovação 

 

Após a construção coletiva e a elaboração dos materiais que compõem as disciplinas 

do curso, foram definidas as diretrizes e a estrutura do MBA Liderança para Inovação. 

 

Diretrizes do MBA Liderança para Inovação: 

a) Módulos com estruturação conceitual e prática (70% prática e 30% teoria), 

privilegiando estudos de caso, dinâmicas e análise de casos empresariais; 
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b) Aulas ministradas por professores com vivência nos temas gestão, liderança e 

inovação e experiência na indústria; 

c) Desenvolvimento de projetos aplicados para resolver as necessidades das 

industrias; 

d) Trabalho de Conclusão do Curso - TCC Aplicado, no formato de artigo científico 

(estudo de caso) para analisar uma realidade industrial. 

e) Coaching individual para os participantes; (opcional) 

f) Projeto prático e aplicado a realidade industrial, com entregas em cada uma das 

disciplinas do curso; 

g) Metodologia ativa de aprendizagem, diferentes técnicas de ensino utilizadas ao 

longo do curso; 

h) Módulo internacional (opcional) na Universidade de Steinbeis na Alemanha; 

i) Biblioteca virtual e física com literatura atualizada dos temas estudados; 

j) Ambiente virtual de aprendizagem, para interação e acesso aos materiais do curso; 

k) Possibilidade de cursar apenas algumas disciplinas ou realizar o curso na 

modalidade de extensão, o que torna o curso mais atrativo para os participantes que 

não desejam realizar uma pós-graduação. Desta forma a oferta do curso também 

fica com um retorno financeiro mais vantajoso para a instituição proponente do 

curso, pois amplia o número de alunos em sala de aula. 

 

 A intenção do curso MBA Liderança para Inovação é apresentar conceitos, técnicas, 

conhecimentos e competências inerentes à área de gestão, liderança e inovação para 

desenvolver uma cultura de inovação nas indústrias.  

 A proposta é oferecer uma formação compatível ao nível de pós-graduação com 

fundamentação teórica consistente e efetiva aplicação prática nas áreas de gestão, liderança e 

inovação. Além de proporcionar habilidades e conhecimentos específicos para a gestão e 

estruturação da inovação nas industrias, por meio de líderes que sejam protagonistas no 

crescimento sustentável e inovador das organizações. No quadro 22 esta a estrutura do MBA 

Liderança para Inovação. 
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Quadro 22: Estrutura do MBA Liderança para Inovação 

Nome MBA Liderança para Inovação 

Modalidade do 

curso 

Pós Graduação lato sensu. Existe também a possibilidade de ofertar o curso 

na modalidade de extensão, para os interessados cursarem apenas algumas 

disciplinas. 

Carga Horária 360 horas 

Atividade 

opcional 

10h de coaching individual 

Módulo 

internacional 

80 horas na Steinbeis University Berlin (opcional)  - aplicação de projeto na 

indústria 

Objetivo geral Formar líderes capazes de disseminar a cultura da inovação, gerenciar 

equipes e executar projetos de elevada complexidade no ambiente industrial, 

que estimulem a inovação. 

Público alvo Profissionais com um perfil dinâmico e inovador, interessados em adquirir 

conhecimentos e atualização nos temas inerentes à Gestão,  Liderança e 

Inovação. Participantes do Programa Inova Talentos, Engenheiros, Gestores 

Industriais e Profissionais da área de Gestão:  administradores, economistas, 

contabilistas e áreas afins. 

Duração 18 meses 

Estrutura das 

disciplinas 

70% carga horária : Prática 

30% da carga horária: Teórica 

Avaliações do 

curso 

60% das avaliações compostas por atividades em grupo 

40% das avaliações compostas por atividades individuais 

Fonte: A Autora (2020) 

 

 Além de toda a estrutura desenhada em cada uma das disciplinas foram estabelecidas 

algumas recomendações para a composição do trabalho de conclusão de curso o TCC. 

 A proposta é que o TCC seja construído ao longo das disciplinas com entregas 

intermediárias, para não sobrecarregar os participantes apenas na última disciplina, que irá tratar 

efetivamente sobre o tema. Esta opção é para os participantes que optarem por realizar o curso 

na modalidade de pós-graduação. Para os participantes que escolherem a modalidade de 

extensão ou modular, foram estabelecidas entregas parciais, trabalhos práticos focados na 

disciplina com o objetivo de estudar problemas reais das indústrias. 

 Sendo assim foi desenhada uma entrega para cada uma das 14 (quatorze) disciplinas 

conforme descrito no quadro 23. 
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Quadro 23: Entregas por disciplina do MBA Liderança para Inovação 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

9. Recomendações e boas práticas 

 

Para facilitar na realização do curso proposto foram elencadas algumas recomendações 

em nível tático e operacional. Abaixo estão descritas as recomendações em nível tático para o 

curso: 

a) Ajustar a oferta do curso em dias das aulas que sejam de interesse dos participantes 

(potenciais alunos) e avaliar se nestes períodos é possível, cumprir a carga horária 

estabelecida para as disciplinas. 

b) Estabelecer uma rede de contatos com professores em todo o território nacional para 

ampliar a troca de conhecimentos e enriquecer o curso com diferentes vivências 

profissionais. 

c) Identificar os professores especialistas e com vivência prática para a aplicação das 

disciplinas. Alinhar os objetivos do curso com as expectativas de atuação do 

professor. 

d) Estabelecer uma entrevista inicial com os candidatos para o curso, para conhecer os 

perfis e garantir que os interesses e expectativas dos participantes estejam alinhados 

com a proposta do curso. 

e) Utilizar as primeiras 2 (duas) horas iniciais do curso para consolidar o interesse e a 

permanência dos alunos, abordando os diferenciais do curso, a forma como foi 

desenhado, explicando os manuais, e retirando dúvidas. 

Disciplinas Carga Horária Entregas

1 Desenvolvimento Estratégico de Negócios 32 Plano de Negócio - CANVAS

2 Estrategia de Tecnologia e Inovação 32
Ações estratégicas - mapa estratégico de inovação do negócio

3 Inteligência Competitiva 24
Análise de Mercado e Validação com o cliente da proposta de valor 

4 Marketing 24 Plano estratégico/ plano de ações de marketing

5 Introdução de Produtos no Mercado 24 Plano de vendas (ações e métricas)

6 Financiamento e Monetização da Inovação 16 Identificação de fontes para financiar o projeto

7 Gestão de Projetos de Inovação 32 Plano do Projeto

8 Desenvolvimento de Produto 32

Aplicação de uma técnica de desenvolvimento de produto com as 

especificações/ definições macro do produto

9 Propriedade Intelectual 16 Análise da Propriedade Intelectual de um produto

10 Criatividade e Inovação 32 Plano de desenvolvimento de um ambiente criativo

11 Liderança de Alto Desempenho 32 Plano de desenvolvimento pessoal

12 Empreendedorismo 24
Modelo de negócio/ forma de implementar a ideia na empresa

13 Ética 16 Código de ética da empresa

14 Estudo de Caso Aplicado 24

Apresentação final do trabalho/ composição do artigo de final de 

curso

360
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f) Realizar um levantamento com o perfil dos setores empresariais representados no 

curso, para eventuais ajustes nos materiais práticos do curso, principalmente nos 

exemplos práticos. 

g) Compartilhar o perfil da turma, com os setores representados e empresas 

participantes com os professores do curso. 

h) Orientar os professores para realizar a conexão entre o conteúdo da disciplina e o 

dia a dia da empresa, para evidenciar a aplicabilidade dos conteúdos. 

 

Além das orientações táticas, também foram elencadas as seguintes orientações 

operacionais para o curso: 

a) Realizar uma abertura formal do curso, se possível realizar uma palestra ou um 

evento a parte de sensibilização para dar visibilidade e valorização para o curso. 

b) Estabelecer uma organização administrativa, ter uma equipe específica para esta 

atividade, para providenciar prismas de identificação dos nomes e empresas, lista 

de presença e demais materiais necessários durante o curso. 

c) Disponibilizar e garantir a infraestrutura necessária para a realização do curso, 

como equipamentos: notebook, projetor e acesso à internet. 

d) Verificar se as salas estão devidamente equipadas com flipchart e materiais como 

canetas, folhas A4, blocos adesivos e demais materiais que podem ser utilizados 

nas dinâmicas e práticas das disciplinas. 

e) Garantir que os participantes tenham acesso a internet para realizar pesquisas e 

consultas durante as disciplinas, a conectividade é relevante para a aplicação das 

atividades propostas no curso. 

f) Incentivar a identificação dos participantes, com prismas, crachás e principalmente 

o uso desta identificação durante as aulas, para facilitar a abordagem e a interação 

com o professor/facilitador do curso. 

g) Solicitar para os professores o material da disciplina, para verificar se o conteúdo e 

a metodologia proposta foi aplicada e se não, qual o motivo ou qual adaptação foi 

necessária. Também deve-se solicitar as avaliações aplicadas e o acompanhamento 

da frequência dos participantes. 
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 Outro aspecto fundamental para o sucesso da capacitação proposta se refere a seleção 

dos professores/facilitadores que irão atuar nas disciplinas. A interação com os participantes e 

a forma de aplicação dos conteúdos propostos depende integralmente do entendimento e da 

internalização dos temas pelos professores. 

 Neste sentido uma recomendação é estabelecer critérios de análise para selecionar os 

professores do curso. Apesar dos aspectos serem subjetivos, o conjunto dos critérios 

estabelecidos, se observados com atenção, podem minimizar contratações inadequadas. No 

quadro 24 estão descritos alguns critérios para a seleção dos professores. 

 

Quadro 24: Critérios para seleção do professor/facilitador  

Critério Descrição 

Currículo Verificar se apresenta de forma clara sua experiência e trajetória profissional. 

Avaliar se a formação tem relação com os temas do curso e da disciplina. 

Observar a estrutura do currículo e seu formato, verificar se possui currículo na 

plataforma lattes (CNPq), caso não possua solicitar para que se cadastre na 

plataforma. 

Experiência: Observar o tempo de experiência prática e/ou executiva no tema da disciplina que 

ministrará.  

Buscar experiências voltadas para a indústria e/ou empresas como consultor em 

projetos ligados ao tema. Identificar se possui experiência em atividades de 

consultoria ou instrução de cursos com gestores, executivos e/ou empresários. 

Formação: Analisar se possui formação mínima de pós-graduação, dar preferência para 

profissionais com mestrado e doutorado nos temas da disciplina que ministrará. 

Avaliar se possui conhecimento técnico/teórico sobre o respectivo tema. 

Entrevista: Postura profissional adequada, clareza e objetividade na comunicação, interesse 

pela oportunidade e alinhamento com a proposta do curso do IEL ; 

Percepções quanto a postura, forma de se comunicar, interesse, alinhamento com a 

proposta do curso. (analisar o body language)  

Técnicas em 

Sala de Aula: 

Metodologias utilizadas, aplicação prática do conteúdo, linguagem, abordagem 

(experiência efetiva na aplicação de técnicas práticas e alinhadas com a realidade 

empresarial). 

Trabalho em equipes multidisciplinares, estudos de caso, pesquisa aplica/ práticas 

na indústria, palestras/debates, exercícios práticos em aula / estudos de textos, 

elaboração de projetos dentre outros. 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Os critérios descritos para a seleção dos professores podem ser observados no próprio 

currículo do professor/facilitador assim como na conversa presencial que antecede a disciplina. 

Uma recomendação é se reunir com diversos profissionais para formar um banco de 

professores, o que facilita para compor a agenda do curso e realizar eventuais substituições. 
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Além de selecionar de forma adequada os professores do curso também é necessário 

realizar feedbacks pontuais sobre a atuação destes profissionais no curso. A recomendação é 

estabelecer um diálogo contínuo com os professores e separar momentos para realizar o 

feedback de uma forma estruturada. Abaixo estão descritos alguns pontos relevantes que devem 

ser observados no processo de feedback.  

Preparação: antes de realizar o processo sugere-se refletir sobre os pontos que serão 

tratados e os aspectos positivos e negativos para estruturar a conversa. 

Ambiente adequado: trata se da escolha do local, é interessante escolher um ambiente 

reservado para realizar a conversa. 

Pontos observados: refere-se à anotação dos pontos observados, para não esquecer o 

que deve ser abordado. 

Iniciar com os pontos positivos: para a conversa fluir sugere se que as qualidades do 

professor sejam destacadas no início da conversa. 

Exemplos específicos: para ilustrar as situações que deseja pontuar é interessante usar 

exemplos específicos e não situações genéricas. Outro aspecto importante é o tom de voz ao 

relatar estas situações, o tom deve ser o mesmo do início da conversa, para potencializar o 

entendimento da situação e tornar a conversa amigável e construtiva. 

Saber ouvir: trata-se de não interferir enquanto o professor fala ou se posiciona sobre 

a determinada situação. Neste momento é importante ter paciência e praticar a escuta ativa, que 

pode se converter na criação de um ambiente de troca de experiências e de confiança. 

Finalização com os pontos principais: refere se ao reforço dos pontos principais do 

feedback, os positivos e os negativos de forma clara e objetiva. A proposta é finalizar 

ressaltando a parceria e reforçando a confiança no trabalho do profissional. 

Além das recomendações, também é importante desenvolver o hábito de registrar as 

boas práticas obtidas durante o curso para serem compartilhadas, seja como lições aprendidas 

ou como sugestões de melhoria para capacitações futuras. 

Acredita-se que com estas recomendações e práticas o Curso MBA em Liderança e 

Inovação, irá contribuir para o desenvolvimento de competências em gestão necessárias para 

atuar em projetos de alta complexidade na indústria. 
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10. Aplicação prática da capacitação - Curso MBA Liderança para Inovação 

 

Após a definição da estrutura do MBA Liderança para Inovação, a instituição 

proponente deve começar a etapa de divulgação para atrair e captar os potenciais alunos para o 

curso. 

Nesta etapa estão contempladas toda a descrição do projeto pedagógico do curso, o 

material de divulgação, definição do cronograma das aulas e dos professores para atuar nas 

disciplinas.  

Desta forma, o IEL Nacional escolheu a Faculdade da Indústria, uma instituição que 

atua há 20 anos no mercado, ofertando cursos de graduação e pós-graduação, educação 

executiva e cursos in company nas empresas, para ser a certificadora dos cursos ofertados em 

todo o Brasil. A Faculdade da Indústria é certificada no Ministério da Educação sob Nº 1400 

desde 1999 e possui portaria de credenciamento vigente no MEC. 

A Faculdade da Indústria é mantida pelo IEL Paraná, o que facilita a relação e o acesso 

com o IEL Nacional e todos os demais núcleos regionais do IEL, fortalecendo a rede IEL no 

Brasil e facilitando a implantação da proposta do curso. 

Dentro do modelo proposto o curso MBA Liderança para Inovação foi proposto pelo 

IEL Nacional em parceria com os núcleos regionais do IEL e a Faculdade da Indústria, 

localizada em São José dos Pinhais no Paraná. Os núcleos regionais ofertam e aplicam o curso 

em suas regiões e a Faculdade da Indústria faz todo o acompanhamento pedagógico, emissão 

de documentos pela secretaria, contratação e pagamento dos professores e certificação dos 

alunos. 

Para facilitar a comunicação e retirar as dúvidas referente ao processo de estruturação 

do MBA Liderança para Inovação, foi promovido pela Faculdade da Indústria e o IEL Nacional 

um workshop com os núcleos regionais para apresentar todos os trâmites referentes aos 

processos relacionados a secretaria, área financeira e acompanhamento pedagógico. 

Participaram do encontro os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do 

Norte, Amazonas, Goiás e Alagoas. Abaixo na figura 87 as fotos do encontro realizado com os 

núcleos regionais do IEL. 
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Figura 78: Encontro com os Núcleos Regionais do IEL para tirar as dúvidas referentes a aplicação 

prática do MBA Liderança para Inovação 

         
Fonte: A Autora (2020) 

 

Figura 79: Resumo do encontro de capacitação técnica com os núcleos regionais do IEL 

 

Fonte: A Autora (2020) 

 

O curso foi ofertado nos seguintes estados: Pernambuco, Alagoas, Goiás, Ceará, 

Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraná. 

Nesta tese não foram monitorados os resultados relacionadas a divulgação e aplicação 

prática do curso pelos núcleos regionais do IEL, sendo esta uma sugestão para estudos futuros. 

  

11. Avaliação da capacitação 

 

Para finalizar, outro aspecto relevante que deve ser observado para a melhoria contínua 

da capacitação, é a avaliação de cada uma das disciplinas do curso. Um processo estruturado, 

claro e bem definido de avaliação, permite verificar se o que foi planejado para a disciplina foi 

implementado e se o objetivo foi alcançado. Também permite realizar eventuais ajustes de rota 
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para garantir o bom andamento do curso e a satisfação dos participantes, além de ter um 

histórico com dados quantitativos. 

Na avaliação das disciplinas do MBA Liderança para Inovação, os alunos ao final de 

cada disciplina devem preencher um formulário padrão, disponibilizado nas versões impressa 

e on line para avaliar os aspectos relacionados ao professor, conteúdo, metodologia e a 

aplicabilidade dos temas trabalhados. Na avaliação o aluno deve estabelecer uma nota de 1 a 5, 

em que 1 é insatisfeito, 2 é pouco satisfeito, 3 é imparcial/ neutro, 4 é satisfeito e 5 muito 

satisfeito – supera as expectativas. Os critérios avaliados em todas as disciplinas do curso MBA 

Liderança para Inovação estão descritos no quadro 25: 

 

Quadro 25: Critérios avaliados nas disciplinas do MBA Liderança para Inovação 

ITEM AVALIADO DESCRIÇÃO 

CONTEÚDO 
Refere-se aos conteúdos abordados na disciplina, o domínio do professor sobre 

o tema, as referências e materiais utilizados. 

METODOLOGIA 
Trata-se das metodologias de ensino  utilizadas durante a disciplina para 

repassar e reforçar o conteúdo 

ESTRUTURA 

CURRICULAR 
Aborda a conexão da disciplina com o mercado de trabalho 

PESSOAS Avalia a equipe de atendimento, apoio administrativo e coordenação do curso 

INFRAESTRUTURA 
Refere-se  as condições das salas, biblioteca virtual e ambiente virtual de 

aprendizagem 

DIDÁTICA Aborda as relações professor- aluno ao longo da disciplina 

AVALIAÇÃO Trata-se das avaliações realizadas durante a disciplina 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Além da avaliação das disciplinas para o processo de avaliação do curso recomenda-

se também realizar três avaliações, sendo a primeira aplicada ao final do primeiro encontro da 

primeira disciplina, para coletar as expectativas dos participantes e a percepção inicial para 

poder compará-la ao final do curso. A segunda avaliação deve ser informal na metade do curso, 

coletando as percepções, por meio de conversas informais com os participantes e comentários. 

E a terceira avaliação deve ser aplicada ao final do curso para verificar se as expectativas foram 

alcançadas.  

No MBA Liderança para Inovação para facilitar a aplicação destas três avaliações foi 

proposto que o responsável pelo curso na região, coletasse a primeira e a terceira avaliação e 

também realizasse a avaliação informal com os participantes.  Estas avaliações são importantes 
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insumos para realizar os ajustes necessários durante o curso e também para compor materiais 

de divulgação das próximas turmas. Uma proposta para facilitar a coleta destas avaliações é 

instituir um diário de bordo para os participantes, em que eles possam anotar as suas percepções 

e entregar para a coordenação do curso poder acompanhar e monitorar a qualidade do programa 

de capacitação. 

Com base na aplicação da metodologia para o desenvolvimento e estruturação de 

programas de capacitação em gestão, aplicada no programa Inova Talentos do IEL que resultou 

na construção do MBA Liderança para Inovação percebe-se que a metodologia é viável quando 

aplicada a uma realidade específica.  

O fato de se ter uma entidade como o IEL que compreendeu a proposta e disponibilizou 

o acesso a um público específico para ser trabalhado ajudou a tangibilizar o processo de 

construção do curso, que tornou a oferta da capacitação mais assertiva e direcionada para 

atender a realidade das empresas. A etapa de benchmarking/ ranking ofereceu os subsídios 

necessários para os especialistas entenderem o processo e poderem contribuir com suas 

experiências e vivências, resultando em conteúdos e práticas de ensino diferenciadas e 

inovadoras. 

Observou-se também alguns pontos de melhoria na aplicação da metodologia, como a 

capacitação da instituição proponente e a inserção de um diário de bordo para os alunos para 

facilitar a avaliação do curso, mas acredita-se que estes pontos que podem ser ajustados ao 

longo do processo em futuras aplicações. 

Desta forma, a metodologia é aplicável e passa a fundamentar a oferta de capacitações 

direcionadas a área de gestão empresarial, uma vez que o curso estruturado não foi construído 

a partir do gosto pessoal, ou de um único olhar de uma instituição de ensino. 

O MBA Liderança para Inovação reflete uma realidade a ser atendida que foi 

pesquisada profundamente e validada por especialistas da área, que em conjunto propuseram as 

melhores soluções em termos de conteúdo e práticas a serem aplicadas para o perfil do curso.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo refere-se as considerações finais do trabalho, após os resultados da 

pesquisa e dos dados coletados, apresentados ao longo dos capítulos. A conclusão final desta 

tese aborda os objetivos alcançados, as contribuições da pesquisa e as recomendações para 

estudos futuros. 

O objetivo geral desta tese foi desenvolver uma metodologia (passo a passo) para a 

estruturação de programas de capacitação em gestão, de acordo com a realidade empresarial, 

por meio de um benchmarking para a identificação de boas práticas em universidades nacionais 

e internacionais. Neste objetivo, está a principal contribuição da pesquisa, uma vez que foi 

possível propor uma metodologia e disponibilizar uma ferramenta para a estruturação de 

programas de capacitação em gestão.  Na metodologia foi realizado o benchmarking com as 

universidades nacionais e internacionais e foi sistematizado 11 (onze) passos, que servem como 

direcionadores na construção e promoção de capacitações estruturadas para atender a realidade 

empresarial. 

Conclusões da pesquisa, referente aos objetivos propostos, observa-se que o objetivo 

de desenvolver um passo a passo, um roteiro descrevendo cada uma das etapas para a 

construção de programas de capacitação em gestão, foi cumprido, por meio da descrição 

detalhada de 11 (onze) passos que formam a metodologia proposta. 

Quanto ao objetivo de identificar boas práticas, conteúdos e técnicas de ensino por 

meio de um benchmarking em universidades internacionais e nacionais, observa-se que foi 

cumprido por meio da pesquisa nos rankings das universidades e da análise de 15 (quinze) 

universidades internacionais e 5 (cinco) nacionais, o que resultou na identificação de conteúdos 

e técnicas de ensino que foram utilizados como referência na pesquisa de campo. 

Referente ao objetivo de construir um instrumento para ser aplicado aos bolsistas e 

empresas participantes do programa Inova Talentos do IEL e CNPq para levantar as demandas 

e temas potenciais, observa-se que foi cumprido por meio da pesquisa de campo aplicada com 

199 (cento e noventa e nove) bolsistas e 91 (noventa e um) tutores para captar as percepções 

quanto a possíveis conteúdos que poderiam ser oferecidos de forma complementar ao programa. 

Esta pesquisa permitiu uma melhor compreensão da realidade da indústria para propor os 

conteúdos das disciplinas capazes de ampliar e desenvolver as competências em gestão. 

Quanto ao objetivo de propor diretrizes para o curso de capacitação com foco no 

desenvolvimento de competências em gestão, percebe-se que foi cumprido uma vez que foi 



139 

 

 

 

realizado um benchmarking para verificar as boas práticas de cursos com temáticas similares e 

realizada a aplicação das 11 (onze) etapas da metodologia para o desenvolvimento da proposta 

do curso MBA em Liderança para Inovação. Também foram estabelecidas as diretrizes, 

recomendações e boas práticas para a aplicação do curso. 

Para finalizar, o objetivo de validar com especialistas, os conteúdos e métodos 

selecionados para o curso com base no programa Inova Talentos do IEL foi alcançado por meio 

da aplicação do método Delphi e da promoção dos encontros presenciais para a construção 

coletiva dos conteúdos e disciplinas com foco prático. O resultado foi o detalhamento dos temas 

trabalhados em cada disciplina, o que gerou o desenho de um curso inovador e diferenciado.  

 Referente as contribuições que esta tese gerou é possível destacar que para as 

empresas, em especial para as indústrias, ter uma metodologia que promove o desenvolvimento 

de competências em gestão para seus colaboradores pode ser visto como um diferencial 

competitivo, uma vez que, com profissionais preparados para atuar em projetos de alta 

complexidade dentro das indústrias e que conheçam a realidade industrial é possível ampliar a 

atuação destes profissionais dentro do mundo corporativo.  

Recursos humanos mais qualificados, podem atuar de uma forma mais transversal, 

apoiar o desenvolvimento de equipes e assumir projetos maiores e mais importantes dentro da 

organização. 

Para os especialistas a contribuição desta tese está na possibilidade de criação coletiva 

de conhecimento, na riqueza do trabalho em grupo e da construção coletiva de conteúdos que 

podem ser utilizadas para o desenho de capacitações em diferentes áreas e temas. 

Para os futuros profissionais a contribuição é a ampliação dos conhecimentos e a 

prática das habilidades necessárias para a construção de uma carreira sólida dentro do setor 

industrial. O conhecimento teórico aliado com a prática e vinculado com a realidade industrial 

pode trazer bons resultados para os profissionais que desejam ingressar nas indústrias e 

precisam desenvolver competências em gestão para uma atuação que atenda as expectativas do 

mercado industrial. 

Para a academia a contribuição foi a possibilidade de estruturar uma metodologia 

mesclando a teoria com a realidade industrial. Por meio da pesquisa foi possível estruturar uma 

metodologia captando as percepções de profissionais da indústria e de especialistas de 

diferentes temas. Assim foi possível aproximar e abrir novas fronteiras para pesquisadores, 
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docentes, especialistas e discentes interessados na temática de desenvolvimento de 

competências em gestão. 

No entanto, para a construção da tese algumas dificuldades foram encontradas e 

superadas como na aplicação do método Delphi, em que a dificuldade foi na atração e seleção 

dos especialistas para participar da pesquisa. Por meio do apoio da rede do IEL foi possível 

identificar e garantir a participação de 70 (setenta) especialistas. 

Da mesma forma outra dificuldade foi garantir a participação dos especialistas na 

construção coletiva dos conteúdos das disciplinas. Esta construção aconteceu de forma 

presencial e só foi possível devido ao apoio do IEL que providenciou a logística, disponibilizou 

o espaço e reforçou o convite para os especialistas participarem. 

Como recomendação para trabalhos futuros sugere-se utilizar a metodologia 

desenvolvida para a estruturação de cursos e programas de capacitação em outros setores além 

da indústria, ou seja, aplicar também em empresas do comércio e de serviços. Outra 

possibilidade é verificar a aplicação da metodologia em empresas e indústrias de diferentes 

portes e segmentos. Além da possibilidade de adaptar a metodologia para atender pequenos 

empreendimentos e negócios, até mesmo startups. Outra sugestão é mapear competências em 

outras áreas de conhecimento para o desenho de cursos e capacitações voltados para outras 

áreas de gestão como área financeira, marketing, recursos humanos, projetos dentre outras. E 

por fim, uma possibilidade futura seria avaliar os resultados do MBA Liderança para Inovação 

ofertados nos diferentes estados para verificar sua efetividade e nível de satisfação dos 

participantes, da instituição proponente e da instituição de ensino. 

Para finalizar observou-se que para a construção de um programa de capacitação, é 

possível analisar e ter como base as experiências das melhores instituições do mundo. O 

conhecimento do público alvo faz grande diferença na elaboração de uma capacitação, porque 

permite incorporar as preferências e perfil dos participantes na estruturação do curso. A 

validação e contribuição dos especialistas nos temas 

 Desta forma uma metodologia estruturada pode ser útil para a formação de 

profissionais com as competências de gestão, que irão atuar em um ambiente complexo, com 

mudanças contínuas e que necessita inovar constantemente. 
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APÊNDICE A –  ANÁLISE DOS 32 ARTIGOS SELECIONADOS NA BIBLIOMETRIA 

 

 

Temática Artigo Ano Autor Abrangência Descrição 
Competências 

Identificadas

1

 Metodologia de Ensino e 

avaliação de competências 

: experiência na Gestão da 

Produção

2012

María Luz Martín-

Pena, Eloísa Díaz-

Garrido e Luis del 

Barrio Izquierdo

Internacional

O objetivo do artigo é duplo: por um lado, destina-se a identificar os

métodos de ensino que permitem a melhor aquisição de competências

para a disciplina Gestão da Produção dentro do espaço Europeu de

Educação Superior - EEES e, por outro lado, propor um modelo de

avaliação satisfatória para as mesmas.

Métodos de ensino;  

Gestão de processos, 

produtividade; 

Liderança; Gestão de 

Equipes.

2

Habilidades e 

competências desejáveis 

aos

profissionais de 

inteligência competitiva

2007
Paulo Oliveira e 

Juarez Lacerda
Nacional

Neste artigo, são analisadas as principais habilidades e competências

desejáveis aos profissionais de Inteligência Competitiva - IC. Os

resultados demonstram que as habilidades e competências dos

profissionais de IC tendem a variar conforme as etapas do ciclo de IC em

que estes profissionais estejam envolvidos.

Inteligência 

competitiva; Visão de 

Mercado; Gestão do 

Conhecimento; 

Habilidades Gerenciais.

3

Competências necessárias 

nos grupos de pesquisa da

Universidade Nacional da 

Colômbia que trabalham 

em desenvolvimentos de

base tecnológica

2011

Daimer Higuita-

López, Jorge 

Hernando Molano-

Velandia e María 

Fernanda 

Rodríguez-

Merchán

Internacional

O objetivo do estudo foi identificar um conjunto de competências

requeridas por grupos de pesquisa que desejam gerar inovação,

articulando as habilidades categoria com inovação e processo de

investigação. As competências identificadas são apresentadas em duas

formas. Na primeira, elas são classificadas como gerais, relacionadas com

a investigação e com a inovação. Na segunda, um conjunto de

competências essenciais e a relação entre elas.

Inovação; 

Desenvolvimento de 

Novos Produtos; 

Pesquisa e 

Desenvolvimento; 

Gestão de Projetos; 

Propriedade Intelectual

4

Fatores que afetam a 

transferência da 

aprendizagem para o local 

de trabalho

2015

Ana Luisa de 

Oliveira Marques 

Veloso, Maria João 

Silva, Isabel Silva e 

Antonio Caetano.

Nacional

O artigo esta estruturado com base no modelo de Holton, que fez um

estudo que busca identificar e entender os fatores envolvidos no

processo de transferência da aprendizagem para o trabalho, por meio de

duas ações de formação diferentes quanto ao design e as competências.

Os resultados sugerem que o modelo de Holton (2005) foi avaliado pelos

alunos formados como importante para a transferência de aprendizagem

e que existem diferenças em relação aos fatores de transferência de

acordo com o tipo de formação.

Liderança; Gestão de 

equipes

5

Gestão por Competências: 

um Estudo

de Caso em uma Indústria 

no Brasil

2015

Harrison Bachion

Ceribeli e Carolina 

Áurea

Matosde Almeida

Nacional

Descreve o processo de implantação e as práticas de gestão por

competências adotadas em uma organização de grande porte no Brasil.

Como resultados, foi possível descrever os pilares da implantação da

gestão por competências na empresa estudada: o mapeamento das

competências valorizadas, o instrumento de avaliação de desempenho

desenvolvido e o novo modelo de remuneração e carreiras.

Liderança; Gestão de 

equipes

Análise dos 32 artigos em profundidade

Competências
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Temática Artigo Ano Autor Abrangência Descrição 
Competências 

Identificadas

6

É possível melhorar as 

habilidades de liderança 

na faculdade ?

2012

C. Delia Dávila 

Quintana, José-

Ginés Mora, Pedro 

José Pérez 

Vázquez e Luis 

Eduardo Vila

Internacional

O objetivo deste trabalho é analisar a importância do ensino superior,

especificamente os métodos de ensino e aprendizagem, no

comportamento subsequente dos alunos formados no mercado de

trabalho em relação a três dimensões da liderança: liderança orientada as

tarefas, a relacionamentos e a mudança. 

Liderança; Gestão de 

processos

7

Abordagens para a 

incompatibilidade de 

competências no mercado 

de trabalho: uma revisão 

de literatura

2010 Guillem Sala Internacional

O desajuste de competências no mercado de trabalho descreve o fato de

que o nível e / ou tipo de formação dos indivíduos não correspondem aos

exigidos pelos seus postos de trabalho. Embora a literatura sobre

educação, inspirada pelos quadros teóricos clássicos (basicamente a

teoria do capital humano), tenta definir e medir a incidência de

incompatibilidade, não há nenhuma teoria unificada deste fenômeno.

Alguns autores têm enfrentado esta lacuna a partir de diferentes

perspectivas (grupos específicos, habilidades individuais, etc.).

Empreendedorismo; 

Ética; Desenvolvimento 

de Negócios; Estratégia 

empresarial

8

Educação básica e 

formação profissional na 

visão dos empresários 

brasileiros

2009
ALESSANDRO DE 

MELO
Nacional

Este artigo pretende contribuir com a área Trabalho e Educação, através

da análise descritiva e crítica de um importante documento produzido

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para a Reunião de

Presidentes de Organizações Empresariais Ibero-Americanas. Esta análise

tem como principal foco o levantamento de questões acerca da relação

dos empresários brasileiros com as demandas para a educação básica, em

relação à formação de um trabalhador adaptado às demandas do processo

de trabalho caracterizado pela revolução microeletrônica, com

habilidades e competências específicas.

Técnicas educacionais; 

Liderança

9

Cobras e escadas : 

sublinhando o papel

de meta- competências 

para carreiras pós- 

modernas

2009
Alessandro Lo 

Presti
Internacional

Os modelos tradicionais de desenvolvimento de carreira já não fornecem

uma explicação abrangente para um desenvolvimento de carreira

adequada. Novos conceitos teóricos como tal atitudes mutáveis e sem

fronteiras são apresentados como opções de carreira para lidar com a

nova situação. Além disso, o desenvolvimento da carreira de meta-

competências e habilidades são introduzidos como uma abordagem para

promover a carreira de auto-gestão.

Foco em resultados; 

Gestão de projetos; 

Gestão de processos; 

Gestão de mudanças

10

Melhora do ensino e 

aprendizagem através da 

avaliação de competências 

por meio da ferramenta 

Cycloid

2014

Fernando Julián, 

Francisco X. 

Espinach, Manel 

Alcalà, Andrea 

Bikfalvi

Internacional

O estudo apresenta um procedimento de avaliação e desenvolvimento

de competências a partir da utilização de uma ferramenta baseada na

tecnologia da informação e comunicações, chamada Cycloid. O estudo

propõe uma possível ação para preencher a lacuna entre o ensino

universitário, a aprendizagem e o mercado de trabalho, observando quais

competências são mais problemáticas para os estudantes que enfrentam

o mercado de trabalho. participaram do estudo estudantes de duas

universidades, uma chilena e outra espanhola. 

Gestão do tempo; 

gestão de processos;

Competências
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Temática Artigo Ano Autor Abrangência Descrição 
Competências 

Identificadas

11

 Metodologia para 

competências orientada 

para o desenho de 

currículos

2008

Rodolfo Schmal S. 

e Andrés Ruiz-

Tagle A.

Internacional

Este artigo descreve o desafio de projetar um curriculo orientado ao

alcance de competências. Para isso, foi analisado o estado da arte através

da revisão do conceito de modelos de competência e currículo nesta área.

A metodologia propõe os seguintes passos de um perfil profissional

específico por suas suas competências e habilidades associadas: a)

identificação dos módulos; b) sequenciação dos módulos; c) estruturação

dos módulos; d) avaliação dos módulos; e) avaliar o currículo, e f)

construção do currículo. 

Desenvolvimento de 

competências; cursos 

orientado por 

competências

12

Construção de sistemas 

integrados de gestão para

micro e pequenas 

empresas

2015
Pedro Crespo e 

Vítor Santos
Internacional

As Micro e Pequenas Empresas possuem na sua essência recursos

limitados. As suas competências específicas raramente permitem

apresentar uma oferta global. Por serem pequenas, não têm força

negocial perante os seus fornecedores e eventuais parceiros estratégicos. 

Este trabalho pretende apresentar e descrever uma Macro Arquitetura

para a construção de Sistema Integrado de Gestão, orientados para as

Micro e Pequenas Empresas, e que inclua um conjunto de serviços

integrados numa única plataforma.

Articulação e parceria; 

estratégia de negócios; 

tecnologia e inovação

13

 Análise do rendimento 

organizacional através do 

modelo Gratton. Caso 

aplicado a uma carreira de  

pós graduação de uma 

universidade estadual 

chilena

2013
Ana M. Barra e 

Nelly M. Gómez
Internacional

É analisada a relação entre rendimento e o desempenho organizacional e

os pontos de acesso de uma carreira de pós graduação da Universidade de

Bío-Bío, no Chile. A análise do modelo Gratton mostrou o surgimento de

pontos de acesso, principalmente, a relação entre o propósito e a

capacidade produtiva, dadas pelas competências, habilidades que levam

as pessoas a serem mais produtivas.

Produtividade; 

qualidade; gestão de 

processos; gestão da 

rotina

14

Análise da relação entre 

aptidões cerebrais e 

competências gerenciais: o 

caso de uma empresa 

têxtil

2010

Maurício 

Capobianco Lopes;

Francisco Antonio 

Pereira Fialho;

Juliana Leonardi;

Luiz Fernando 

Lopes;

Nacional

O objetivo deste artigo é relacionar aptidões cerebrais dominantes com

competências gerenciais exigidas em determinados setores de uma

empresa, a partir de uma abordagem metodológica descritiva

quantitativa. Os resultados obtidos com este instrumento foram

relacionados e analisados com base nas funções executadas pelos

funcionários e no modelo de competências gerenciais proposto por

Quinn et al. (2003). 

Inteligência 

competitiva; 

inteligência 

emocional;liderança

15

Explorando tendências 

para a educação no século 

XXI

2012
Cristóbal Cobo 

Romaní
Nacional

O estudo trata da necessidade de reforçar o letramento e as novas

competências digitais entre as gerações mais jovens. Após rever a

literatura internacional, propõe uma definição atualizada do conceito de

“competências digitais” e descreve as dimensões, estratégias e

instrumentos para analisar e avaliar o desenvolvimento do letramento

digital que a nova força de trabalho vai precisar.

Competências digitais

Competências
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Temática Artigo Ano Autor Abrangência Descrição 
Competências 

Identificadas

16

A cultura organizacional é 

um fator determinante da 

inovação na empresa?

2012

Julia C. Naranjo-

Valencia, Daniel 

Jiménez Jiménez e 

Raquel Sanz-Valle

Internacional

A importância que a inovação tem hoje como uma fonte de vantagem

competitiva tem gerado um interesse crescente na identificação de seus

determinantes. Entre eles, a literatura aponta que a cultura

organizacional pode estimular a inovação, mas também impedir,

dependendo dos valores e comportamentos. . Os resultados mostram

que diferentes tipos de cultura têm efeitos diferentes sobre a inovação,

ou seja, que a cultura tipo adhocrática promove a inovação, ao mesmo

tempo que a do tipo hierárquica afeta negativamente.

Cultura organizacional; 

Gestão da mudança

17

Evolução da literatura de 

inovação em relações de 

cooperação: um estudo 

bibliométrico num período 

de vinte anos

2012

Ana Paula Vilas 

Boas Viveiros 

Lopes e

Marly Monteiro de 

Carvalho

Nacional

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise da literatura, entre os

anos de 1991 e 2010, sobre os temas inovação e cooperação. Para isso, os

autores utilizaram o método de estudo bibliométrico e análise qualitativa

de alguns dos trabalhos e referências. Com base na análise das palavras-

chave que mais apareceram nos artigos da amostra e na nomenclatura

utilizada pela base de dados para codificar as áreas, foram identificadas as 

oito áreas que mais se relacionaram com a temática de pesquisa, sendo

elas capacidade de absorção (absorptive capacity), alianças estratégicas,

conhecimento, desempenho, gestão, inovação tecnológica, pesquisa e

desenvolvimento, desenvolvimento de novos produtos e redes. 

Inovação; Inovação 

tecnológica; Gestão da 

produção; Cooperação; 

Alianças Estratégicas; 

Pesquisa e 

desenvolvimento; 

Desenvolvimento de 

novos produtos e redes.

18

Os principais desafios da 

gestão de competências 

humanas em um instituto 

público de pesquisa

2008

Cristina Lourenço 

Ubeda e

Fernando César 

Almada Santos

Nacional

O presente estudo tem como objetivo apresentar a gestão de

competências como uma estratégia diferenciada de gestão de pessoas a

ser utilizada pelas empresas na busca de inovações tecnológicas.

Considerando o atual cenário competitivo, a gestão de competências

possibilita o aumento do desempenho global da organização através da

identificação das competências organizacionais e do desenvolvimento

das competências humanas. 

Gestão de processos; 

Gestão de pessoas;foco 

em resultado, estratégia 

empresarial; liderança; 

Inovação tecnológica.

19

Teoria Implícita de 

Organização e Padrões de 

Inovação nos Processos de 

Gestão

2006

Antônio Virgílio 

Bittencourt Bastos 

et.al

Nacional

A pesquisa explora o conceito do que é uma organização bem-sucedida

segundo a percepção de atores organizacionais inseridos em empresas

com diferentes padrões de adoção de novas práticas de gestão do

trabalho e da produção. 

Liderança; pró 

atividade; estratégia de 

negócios 

20

Modelos para a gestão da 

inovação:

revisão e análise da 

literatura

2014

Débora Oliveira da 

Silva, Raoni Barros 

Bagno e Mario 

Sergio Salerno

Nacional

O presente texto apresenta um levantamento bibliográfico do tema

realizado a partir de buscas em bases de dados acadêmicas, identificação

dos modelos clássicos de gestão da inovação através do número de

citações e livros do acervo de universidades brasileiras. O trabalho traz

compreensão sobre como a literatura modela o processo de gestão da

inovação, quais são suas fases, em que pressupostos se fundamentam e

quais outros fatores organizacionais constituem tal processo.

Gestão da inovação; 

modelos de negócio; 

estrtaégia empresarial

Inovação
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Temática Artigo Ano Autor Abrangência Descrição 
Competências 

Identificadas

21

Pesquisa e inovação: 

novos desafios para a 

educação superior no 

Brasil e na Alemanha

2011

Clarissa Eckert 

Baeta Neves e

Fabrício Monteiro 

Neves

Nacional

O artigo analisa a dinâmica de transformações institucionais por que

passam as universidades no Brasil e na Alemanha para que assumam

papéis estratégicos em um contexto social, político e econômico

caracterizado pela dinâmica da inovação. Reformas do sistema de ensino

superior, tanto quanto projetos e estratégias institucionais são objetos de 

análise no trabalho. No Brasil, predomina, ainda, um modelo de ensino

superior pouco diversificado e com baixa relação com a indústria e o

mercado, embora, nos últimos, tenham se multiplicado as iniciativas de

apoio às transformações. 

Pesquisa e Inovação; 

tecnologia; gestão de 

novos produtos

22

Universidades e inovação:

configurações 

institucionais & terceira 

missão

2011
Maria Helena de 

Magalhães Castro
Nacional

O texto analisa a chamada “3ª Missão” da universidade de pesquisa, qual

seja, a de transferir conhecimento, tecnologia e inovação; que tem sido

acompanhada por reconfigurações tanto da pesquisa (alinhando-a ao

novo modo de produção cientifica), quanto do ensino (alinhando-o aos

novos perfis adequados à economia e sociedade do conhecimento). 

Tecnologia e Inovação; 

Desenvolvimento de 

novos produtos; 

propriedade inteliectual

23
Knowledge: future

challenges for Brazil
2007 JOÃO E. STEINER Internacional

O ensaio mostra a situação da educação e a geração do conhecimento no

Brasil e sua alteração de forma satisfatória nas últimas décadas. A

proposta é limitar os comentários a aspectos do conhecimento, buscando

identificar impedimentos de identidade para o desenvolvimento do país,

considerando como horizonte o ano de 2022, o bicentenário da

independência do Brasil.

Gestão do 

conhecimento; 

inovação; gestão da 

mudança

24
Inovação para a 

sustentabilidade
2013

Fernando 

Galembeck
Nacional

Inovação para sustentabilidade. O trabalho concentra se nas

possibilidades para o uso intensivo de biomassa sustentável, esta

estratégia não pode ser baseada apenas no conhecimento existente e

requer ciência nova, novos conhecimentos supostamente bem

conhecidos, incluindo temas, como o tribochemistry de carga

eletrostática e atrito. 

Sustentabilidade, 

Inovação; Novas 

tecnologias; Gestão do 

Conhecimento

25

Uma análise da influência 

da cooperação

Universidade-Empresa 

sobre a inovação 

tecnológica

2010

Mauricio Henrique 

Benedetti e

Ana Lúcia Vitale 

Torkomian

Nacional

A cooperação entre universidade e empresa aparece como promissora

fonte de transferência de tecnologia e geradora de inovações. Verificar a

influência desta cooperação sobre o processo inovativo da pequena

empresa foi o objetivo central deste artigo, que teve como recorte

metodológico os antecedentes da velocidade da inovação. A partir da

análise de quatro categorias – metas e prazos, execução do projeto,

pessoas e apropriabilidade e proteção – os resultados revelaram que as

principais barreiras para o estabelecimento da cooperação Universidade-

Empresa são também os fatores com maior impacto negativo sobre os

antecedentes da velocidade da inovação. 

Gestão do 

conhecimento; pesquisa 

e desenvolvimento; 

tecnologia

Inovação



154 

 

Temática Artigo Ano Autor Abrangência Descrição 
Competências 

Identificadas

27

Criação de conhecimento 

na indústria de alta 

tecnologia: estudo de 

casos em projetos de 

diferentes graus de 

inovação

2009

Juliano Pavanelli 

Stefanovitz e

Marcelo Seido 

Nagano

Nacional

Este artigo tem por objetivo caracterizar o processo de criação de

conhecimentos no desenvolvimento de produtos de alta tecnologia em

projetos de diferentes graus de inovação. Um estudo de caso efetuado

em uma empresa do setor de automação industrial é apresentado

analisando três projetos desenvolvidos pela empresa. 

Desenvolvimento de 

produtos; Tecnologia e 

Inovação; Gestão de 

Projetos; Criatividade.

28
Rupturas urgentes em 

educação
2010 Pedro Demo Nacional

Inovar a educação é promessa eterna, porque – segundo se crê –

educação é uma das fontes principais de mudança. Os dados sugerem que

nosso sistema educacional é inepto: as crianças não aprendem, os

professores tendem a ser muito mal formados e mal pagos, a escola está

ficando para trás, novas tecnologias não têm chance, e os alunos

reclamam cada vez mais. 

Modelos de 

aprendizagem; métodos 

de ensino.

29

A transferência de 

tecnologia universidade-

empresa no contexto 

brasileiro: uma revisão de 

estudos científicos 

publicados entre os anos 

2005 e 2009

2012

Lisiane Quadrado 

Closs e

Gabriela Cardozo 

Ferreira

Nacional

Este estudo objetivou identificar e analisar pesquisas recentes publicadas

no Brasil sobre o tema da gestão da inovação e transferência de

tecnologia (TT) no contexto de interação universidade‑empresa buscando

contribuir para a consolidação desse corpo teórico. A análise coletiva

desses trabalhos sugere que a cooperação universidade-empresa (U-E)

gera inovações, aprendizados e benefícios mútuos. Esta aponta ainda

existir muito espaço para ampliar a transferência de tecnologia U-E. 

Pesquisa e 

desenvolvimento; 

Gestão do 

conhecimento; Gestão 

da tecnologia e 

inovação.

30

Estágios de 

desenvolvimento 

econômico e políticas 

públicas de 

empreendedorismo e de 

2013 Gilberto Sarfati Nacional

Esta pesquisa explora em perspectiva comparada as políticas públicas de

empreendedorismo e Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) no

Brasil, no Canadá, no Chile e na Itália. A hipótese fundamental é que

economias no estágio de inovação tendem a desenvolver mais políticas

de empreendedorismo do que as de países no estágio da eficiência.

Empreendedorismo; 

Inovação; 

Desenvolvimento de 

negócios.

31

 Inovação em uma 

perspectiva de cadeia 

produtiva: competências 

para inovar em indústrias 

de embalagens de plástico 

e petroquímicas brasileiras

2012

Flávia Chaves 

Alves; José Vitor 

Bomtempo; Paulo 

Coutinho; Francis 

Munier

Nacional

Este artigo explora a capacidade inovadora de dois setores industriais no

Brasil – embalagens plásticas e petroquímica utilizando a noção de

competências para inovar. Considerando a interação entre os dois

segmentos, os resultados sugerem deficiências nos níveis de

competências relacionais, o que pode se refletir em dificuldades para

modificar os modelos de negócios convencionais. 

Gestão estratégica; 

liderança; Gestão 

empresarial; Gestão da 

mudaça.

32

Caracterização de 

Processos e Desafios de 

Empresas Industriais 

Brasileiras na Gestão da 

Inovação

2014

Marcelo Seido 

Nagano; Juliano 

Pavanelli 

Stefanovitz e Thais 

Elaine Vick

Nacional

O objetivo deste artigo é investigar a adoção de práticas de gestão da

inovação de produtos e os desafios enfrentados pelas organizações para

aumentar seu desempenho inovador. Para tanto, são estudadas as

relações entre os elementos organizacionais internis e a influência de

fatores contextuais (porte, setor e origem do capital) na caracterização

dos sistemas de gestão da inovação.

Gestão da inovação; 

desenvolvimento de 

novos produtos; Cultura 

Organizacional; 

Liderança.

Inovação
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APÊNDICE B –  INSTRUMENTO DE COLETA PARA TUTORES DO PROGRAMA 

INOVA TALENTOS DO IEL 

 

PESQUISA DE CAMPO COM OS TUTORES 

 

A proposta do presente questionário é captar a sua percepção referente a potenciais 

conteúdos, relacionados a inovação que podem ser inseridos de forma complementar ao 

programa inova talentos do IEL. 

Com o intuito de apresentar o que existe em termos de conteúdos e métodos, realizou se 

uma ampla pesquisa nacional e internacional que possibilitou a identificação e seleção dos 

conteúdos trabalhados pelas Instituições de ensino mais bem ranqueadas nas áreas de interesse 

do novo curso. 

Neste sentido, pedimos a gentileza de que sejam respondidas as questões apresentadas 

a seguir para que se possa validar a oferta que visa atender as necessidades do público alvo. 

Esse instrumento está dividido em quatro blocos: 

Bloco um trata da identificação do respondente; 

Bloco dois aborda as disciplinas que podem ser ofertadas; 

Bloco três busca a percepção a respeito dos métodos e técnicas a serem trabalhadas;  

Bloco quatro trabalha as questões estruturais que permitirão atender a oferta da maneira 

mais adequada possível; 

O programa INOVA Talentos é uma iniciativa do IEL em parceria com o CNPq e se 

destina à ampliação do número de profissionais qualificados para atuar nas empresas na área de 

inovação. O programa prevê a atuação de bolsistas, por meio de trilhas de aprendizagem 

especialmente elaboradas e o acompanhamento de tutores, que poderão desenvolver projetos 

relacionados às práticas profissionais de interesse das empresas participantes.  

Por representarem o elo com os alunos bolsistas e a prática empresarial, os tutores exercem 

papel fundamental no processo de capacitação. Por esta razão, apresenta-se a seguir uma breve 

pesquisa em que se pretende obter as percepções dos tutores a respeito dos conteúdos que 

poderiam ser oferecidos de forma complementar ao programa INOVA Talentos. 
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Bloco um: identificação 

Informações de identificação para os tutores: 

Nome: 

E-mail: 

Telefone: 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Cargo ou função: 

Tempo de experiência profissional: 

Número de pessoas que coordena: 

Número de bolsistas que já orientou 

Nome da empresa: 

Ramo de atuação da empresa: 

Cidade/ Estado: 

 

Porte da empresa: 

Pequena Média Grande 

   

 

Unidade do IEL organizadora do programa INOVA Talentos: 

SC PR 

RS CE 

ES AM 

GO  BA 

SP PB 

 

Bloco dois: Relação das disciplinas 

Pede-se para que o tutor registre sua opinião atribuindo notas de 1 a 5 sobre as disciplinas a 

serem oferecidas aos alunos, na coluna adequação, considerando sua complementariedade ao 

*conteúdo estudado no INOVA Talentos, sendo que 1 significa pouco adequada e 5 totalmente 

adequada.  

Em seguida, utilizando a mesma tabela, na última coluna (interesse particular) pede-se para que 

marque as disciplinas que possui interesse particular em se aprofundar (máximo de dez). 
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Disciplinas do Benchmark  
 

DISCIPLINAS 
ADEQUAÇÃO 

Interesse 

particular 

1 2 3 4 5 

Liderar equipes – coaching       

Liderança de alta performance        

Chefia e seus desafios       

Relacionamentos e networks       

Negociação, influência e persuasão       

Gestão de crises       

Futurização       

Ética       

Construção de ativos humanos       

Gestão da comunicação       

Gestão de escolhas       

Finanças empresariais       

Avaliação de empresas       

Investimento de alto impacto       

Capital de risco       

Gerenciamento de riscos corporativos       

Empreendedorismo       

Intraempreendedorismo       

Empreendedorismo social       

Empreendedorismo por aquisição       

Startups       

Estratégia da tecnologia e inovação       

Engenharia de produto       

Processos de inovação       

Desenvolvimento estratégico de negócios       

Criatividade       

Gerenciamento de projetos       

Introdução de produtos no mercado       

Marketing       

Plataformas de lançamento de negócios       

Fases de crescimento empresarial       

Direito empresarial       

Propriedade intelectual       

 

Sugestões de outras disciplinas: 
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Bloco três: Relação dos métodos e ferramentas de apoio ao ensino 

Pede-se que para cada método seja atribuída uma nota de 1 a 5, em que 1 significa nenhuma 

*preferência didática e 5 grande *preferência didática.  
 

MÉTODOS E FERRAMENTAS 
NOTAS 

1 2 3 4 5 

Aulas       

Estudos de textos      

Brainstorming      

Mapa conceitual      

Estudo dirigido      

Palestras      

Debate      

Trabalhos em equipes multidisciplinares      

Ensino individualizado      

Pesquisa aplicada      

Estudo de Caso      

Coleta de informações      

Lista de discussão por meios informatizados      

Ensino a distância      

Solução de problemas      

Resolução de exercícios      

Ensino em pequenos grupos      

Grupo de verbalização e de observação      

Seminário      

Simpósio      

Fórum      

Workshop (oficina)      

Estudo do meio      

Ensino com pesquisa      

Jogos de empresas      

 

 

Sugestões de outros métodos: 

 

 

 

 

Bloco 4: Informações para a estruturação do curso: 

Pede-se ao tutor que marque sua opinião a respeito de como deveria ser ofertado o curso de 

especialização aos bolsistas e ex-bolsistas do INOVA Talentos. 
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Carga horária adequada por disciplina - marque o nº de horas que julgar adequado: 

6 12 18 24 30 

     

 

Número máximo de disciplinas - marque o nº de disciplinas que julgar adequado: 

6 12 18 24 30 

     

 

Modalidade. Indique o nível de pertinência: 1 – pouca relação, 5 – muita relação: 

Curso Presencial  

1 2 3 4 5 

     

 

Curso Semipresencial  

1 2 3 4 5 

     

 

Curso à distância 

1 2 3 4 5 

     

 

Horário das aulas durante o expediente 

Sim Não 

  

 

Você se sente preparado para as atividades de tutoria? 

Sim Não 

  

 

Você gostaria de receber maior carga de treinamento? 

Sim Não 
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Você acredita que a oferta de mais disciplinas aos bolsistas poderia melhorar a solução de 

questões tecnológicas de sua empresa?  

Sim Não 

  

 

Você acredita que a oferta de mais disciplinas relacionadas à liderança e relacionamento aos 

bolsistas poderia melhorar a solução de questões comportamentais de sua empresa?  

Sim Não 

  

 

Você estaria disposto a conciliar a orientação aos bolsistas e a solução de problemas a um 

curso de especialização? 

Sim Não 

  

 

Você considera que a ajuda de consultores externos (especialistas) seria de grande valia para 

potencializar os resultados para a empresa? 

Sim Não 

  

 

Você considera que a oferta de um curso de especialização (ampliação do INOVA Talentos) 

para os bolsistas é importante para potencializar a solução de problemas da sua organização? 

Sim Não 

  

Você teria interesse em participar de curso de especialização com a temática proposta nesta 

pesquisa? 

Sim Não 

  

 

Outros comentários que julgar relevantes: ______________________________________ 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE COLETA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA 

INOVA TALENTOS DO IEL 

 
PESQUISA DE CAMPO COM OS BOLSISTAS 

 

A proposta do presente questionário é captar a sua percepção referente a potenciais 

conteúdos, relacionados a inovação que podem ser inseridos de forma complementar ao 

programa inova talentos do IEL. 

Com o intuito de apresentar o que existe de mais atual em termos de conteúdos e 

métodos, realizou ampla pesquisa nacional e internacional em que se pode identificar e 

selecionar os conteúdos trabalhados pelas Instituições de ensino mais bem ranqueadas nas áreas 

de interesse do novo curso. 

Neste sentido, pedimos a gentileza de que sejam respondidas as questões apresentadas 

a seguir para que se possa validar a oferta que visa atender as necessidades do público alvo. 

Esse instrumento está dividido em quatro blocos: 

 Bloco um trata da identificação do respondente; 

 Bloco dois aborda as disciplinas que podem ser ofertadas; 

 Bloco três, busca a percepção a respeito dos métodos e técnicas a serem trabalhadas;  

 Bloco quatro trabalha as questões estruturais que permitirão atender a oferta da 

maneira mais adequada possível; 

 

O programa INOVA Talentos é uma iniciativa do IEL em parceria com o CNPq e se 

destina à ampliação do número de profissionais qualificados para atuar nas empresas na área de 

inovação. O programa prevê a atuação de bolsistas, por meio de trilhas de aprendizagem 

especialmente elaboradas e o acompanhamento de tutores, que poderão desenvolver projetos 

relacionados às práticas profissionais de interesse das empresas participantes. Por 

representarem o foco do programa, os alunos bolsistas estão convidados a contribuir com o 

aperfeiçoamento das atividades. Por esta razão, apresenta-se a seguir uma breve pesquisa em 

que se pretende obter as percepções dos bolsistas a respeito dos conteúdos que poderiam ser 

oferecidos de forma complementar ao programa INOVA Talentos com o objetivo de configurar 

um curso de especialização em empreendedorismo e inovação na indústria. 
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Bloco um: identificação 

Informações de identificação para os bolsistas: 

Nome: 

E-mail: 

Telefone: 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Instituição de ensino a que está ou esteve vinculado: 

Cidade: 

Estado: 

Título do projeto: 

Foco: 

Processo Produto  Sistema 

   

 

Abrangência: 

Ações 

internas 

Ações 

externas 

Ações  

integradas 

   

 

Nome da empresa:  

Ramo de atuação da empresa: 

Porte da empresa segundo os critérios do IBGE: 

Micro  

Até 19 

Pequena 

20 a 99 

Média 

100 a 499 

Grande 

Mais de 

500 

    

 

Unidade do IEL organizadora do programa INOVA Talentos: 

SC PR 

RS CE 

ES AM 

GO  BA 

PB SP 
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Bloco dois: Relação das disciplinas 

Pede-se para que o bolsista registre sua opinião atribuindo notas de 1 a 5 sobre as novas 

disciplinas a serem oferecidas, na coluna notas, considerando sua complementariedade ao 

conteúdo estudado no INOVA Talentos, sendo que 1 significa pouco adequada e 5 totalmente 

adequada.  

 

Disciplinas do Benchmark  

DISCIPLINAS 
NOTAS 

1 2 3 4 5 

LIDERAR EQUIPES – COACHING      
LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE       
CHEFIA E SEUS DESAFIOS      
RELACIONAMENTOS E NETWORKS      
NEGOCIAÇÃO, INFLUÊNCIA E PERSUASÃO      
GESTÃO DE CRISES      
FUTURIZAÇÃO      
ÉTICA      
CONSTRUÇÃO DE ATIVOS HUMANOS      
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO      
GESTÃO DE ESCOLHAS      
FINANÇAS EMPRESARIAIS      
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS      
INVESTIMENTO DE ALTO IMPACTO      
CAPITAL DE RISCO      
GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS      
EMPREENDEDORISMO      
INTRAEMPREENDEDORISMO      
EMPREENDEDORISMO SOCIAL      
EMPREENDEDORISMO POR AQUISIÇÃO      
STARTUPS      
ESTRATÉGIA DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO      
ENGENHARIA DE PRODUTO      
PROCESSOS DE INOVAÇÃO      
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS      
CRIATIVIDADE      
GERENCIAMENTO DE PROJETOS      
INTRODUÇÃO DE PRODUTOS NO MERCADO      
MARKETING      
PLATAFORMAS DE LANÇAMENTO DE NEGÓCIOS      
FASES DE CRESCIMENTO EMPRESARIAL      
DIREITO EMPRESARIAL      
PROPRIEDADE INTELECTUAL      

 

Sugestões de outras disciplinas:_____________________________________________ 
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Bloco três: Relação dos métodos e ferramentas de apoio ao ensino 

Pede-se que para cada método seja atribuída uma nota de 1 a 5, em que 1 significa nenhuma 

efetividade didática e 5 grande efetividade didática.  

 

MÉTODOS E FERRAMENTAS 
NOTAS 

1 2 3 4 5 

Aulas       

Estudos de textos      

Brainstorming      

Mapa conceitual      

Estudo dirigido      

Palestras      

Debate      

Trabalhos em equipes multidisciplinares      

Ensino individualizado      

Pesquisa aplicada      

Estudo de Caso      

Coleta de informações      

Lista de discussão por meios informatizados      

Ensino a distância      

Solução de problemas      

Resolução de exercícios      

Ensino em pequenos grupos      

Grupo de verbalização e de observação      

Seminário      

Simpósio      

Fórum      

Workshop (oficina)      

Estudo do meio      

Ensino com pesquisa      

Jogos de empresas      

 

Sugestões de outros métodos: 
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Bloco quatro: aspectos estruturais 

Informações para a estruturação do curso: 

Você gostaria de receber maior carga de treinamento? 

Sim Não 

  

 

Carga horária adequada por disciplina - marque o nº de horas que julgar adequado: 

6 12 18 24 30 

     

 

Número máximo de disciplinas - marque o nº de disciplinas que julgar adequado: 

6 12 18 24 30 

     

 

Modalidade. Indique o nível de interesse: 1 – pouco interesse, 5 – muito interesse 

Curso Presencial  

1 2 3 4 5 

     

 

Curso Semipresencial  

1 2 3 4 5 

     

Curso à distância 

1 2 3 4 5 

     

 

Horário das aulas durante o expediente 

Sim Não 
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A tutoria do INOVA está adequada às suas necessidades? 

Indique o nível de pertinência: 1 – pouco adequada, 5 – muito adequada. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

O ambiente oferecido pela empresa está adequado à proposta do INOVA Talentos? 

Indique o nível de pertinência: 1 – pouco adequada, 5 – muito adequada. 

1 2 3 4 5 

     

 

Você acredita que a oferta de mais disciplinas poderia melhorar a solução de questões 

tecnológicas da empresa? 1 – pouca melhora,  5 – muita melhora 

1 2 3 4 5 

     

 

Você estaria disposto a incrementar a formação obtida no inova por meio de um curso de 

especialização? 

Sim Não 

  

 

Qual o período de tempo (em meses) você considera adequado para realizar este curso de 

complementação ao inova? 

6 12 18 24 

    

 

Você considera que a ajuda de consultores externos (especialistas) seria de grande valia para a 

execução de seu projeto? 

Sim Não 

  

 

Outros comentários que julgar relevantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE  D - CONTEÚDOS APONTADOS PELO BENCHMARKING 

 

LIDERAR EQUIPES – COACHING 

Compreensão das relações entre poder, liderança, desempenho e resultados, contribuindo para 

desenvolver competências de formação e manutenção de equipes efetivas e sustentáveis. Reflexões 

acerca de diversidade, ambientes interculturais (nacionalidades, valores, opções), trabalho em redes 

Inter organizacionais, cyber cultura. Conhecimentos relativos à gestão do comportamento em uma 

organização no tocante aos aspectos individuais e grupais. Reflexão sobre o papel da liderança na 

geração do comprometimento e na motivação das pessoas. 

 

LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE  

O que é preciso para construir uma unidade de alta performance? Novas abordagens de liderança. O que 

significa ser um líder de princípios? Qual o papel que desempenham os valores de uma organização, e 

como é que os líderes bem sucedidos aplicam seus valores em suas vidas diárias de negócios? Conceito 

de liderança baseada em princípios e as várias maneiras que os líderes tentam institucionalizar valores 

específicos dentro das organizações que lideram. Problema da incorporação de uma ampla variedade de 

perspectivas de valor no processo de tomada de decisão. Reconhecer e incorporar valores concorrentes, 

processos psicológicos, culturais e organizacionais. Mecanismos para implementar com sucesso os 

objetivos e valores entre diferentes abordagens 

 

CHEFIA E SEUS DESAFIOS  

Aprofundar o conhecimento dos aspectos organizacionais. Desenvolver nos alunos uma visão integrada 

da gestão de Recursos Humanos, bem como a capacidade de tomar decisões estratégicas fundamentais 

que possibilitem o posicionamento vantajoso em relação à concorrência e aos desafios impostos pelas 

restrições ambientais. Avaliar papéis e comportamentos das pessoas que trabalham em uma empresa, 

proporcionando uma compreensão da complexidade das organizações e da introdução de questões-chave 

na gestão de RH contemporânea, com base na teoria e as evidências de pesquisa. 

 

RELACIONAMENTOS E NETWORKS  

Estudo da nova ciência das redes sociais, como ela se aplica nas organizações. Redes sociais que 

melhoram as capacidades competitivas. Como as redes sociais afetam poder e influência, liderança, 

inovação e geração de novas ideias, carreiras, mudança organizacional e vantagem competitiva. 

Crescente importância das redes sociais online na vida organizacional e da importância da cognição 

social e como ela pode ser usada para aumentar o capital social. Relacionamentos de alta qualidade em 

organizações. Habilidades para construir relações de trabalho mais flexíveis e eficazes. Compreender e 

diagnosticar dinâmica interpessoal, e como esta impacta nos outros 

 

NEGOCIAÇÃO, INFLUÊNCIA E PERSUASÃO 

Ferramentas de influência e persuasão. Pesquisa de marketing e psicologia com aplicações de negócios 

e do sector social. Técnicas para influenciar o comportamento e moldar os contextos e ambientes em 

que as decisões são tomadas. Abordagem intrapessoal e interpessoal de influencia aos consumidores e 

a sociedade. Estratégias de comunicação persuasiva que facilitam a gestão eficaz.  Quadros persuasivos 

fundamentais (compliance, gestão de conflitos, controle de credibilidade) aplicados às mensagens orais 

e escritas. Criar valor nas negociações. Compreender a teoria da negociação prescritiva e descritiva em 

que se aplica às transações comprador-vendedor e à resolução de litígios, para o desenvolvimento da 

estratégia de negociação e a gestão dos aspectos de integração e distributivos do processo de negociação. 
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GESTÃO DE CRISES 

O processo de negociação. Ampliar habilidades de negociação e desenvolver capacidades para refinar 

estas habilidades no gerenciamento de conflitos. Práticas de negócios para riscos políticos e sociais. 

Formas de antecipar e preparar as crises potenciais. Explorar técnicas para resolver problemas com 

sucesso em situações de crise de alta pressão caracterizadas por ambientes de decisões complexas, tempo 

de pressão, de high stakes, eventos imprevistos, e sobrecarga de informações. Estratégias para as partes 

interessadas de gestão, a opinião pública, relações com a mídia, e funcionários públicos. Integração da 

abordagem de gerenciamento de crise com a estratégia global de negócios. 

 

FUTURIZAÇÃO 

Construir lentes que auxiliarão a enxergar as perspectivas futuras de maneira mais clara, sensibilidade 

às incertezas, escolhas cruciais em tempos turbulentos. Avaliação, com antecedência, de cenários futuros 

possíveis e relevantes. Construção da habilidade de se antecipar a mudanças e rapidamente adaptar-se 

às novas circunstâncias. Comparação entre setores econômicos tradicionais e modernos; Setores que 

estão sofrendo disrupturas; Modelos de gestão tradicionais e modernos. Negócios peer-to-peer, growth 

hacking e escalabilidade online; A importância da antifragilidade na gestão empreendedora; Moedas 

digitais e o impacto no sistema financeiro e nas transações via internet. 

 

ÉTICA 

Análise dos principais modelos éticos ocidentais, tais como: ética das virtudes aristotélica, ética da 

interioridade cristã, ética do dever kantiana, ética da responsabilidade de Hans Jonas e suas contribuições 

na formação humana, especialmente na profissional. Identificação da relação entre os modelos acima 

destacados com as necessidades específicas das diferentes áreas do conhecimento. Discussão sobre a 

crise dos valores da contemporaneidade. Deveres éticos enfrentados pelos gestores e organizações. 

Modos do pensamento ético e a ética em ambientes de negócios. Comportamento ético e as armadilhas 

sociais e cognitivas que minam a capacidade dos líderes empresariais para cumprir os seus deveres 

éticos. 

 

CONSTRUÇÃO DE ATIVOS HUMANOS 

Capacidade de localizar e gerenciar talentos de forma eficaz. Construção e manutenção de ativos 

humanos em startups e operações em crescimento. Identificar o talento necessário para iniciar e manter 

um empreendimento empresarial; Estruturação de políticas de recursos humanos e cultura corporativa 

para contribuir com o crescimento das empresas; Avaliar os aspectos humanos de valorizar empresas 

empreendedoras; Responder a conflitos e ameaças organizacionais dentro das empresas nascentes.  

 

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

Formular estratégia de comunicação eficaz para qualquer mensagem, em qualquer meio, e em qualquer 

situação. Escrever de forma clara, concisa e convincente. Criar apresentações eficazes que são entregues 

com confiança e equilíbrio; Dar e receber feedback; ouvir para o entendimento; Trabalhar de forma 

eficaz com os outros em pequenos grupos ou equipes. Capacidade de comunicação gerencial. 

Habilidades orais e interpessoais interativos de comunicação, apresentação para um público hostil, 

condução de reuniões; Compreensão da importância da apresentação dentro do contexto de gestão; 

Reflexão sobre o impacto dos diversos ruídos inerentes à comunicação; Elaboração de apresentações de 

alto impacto utilizando ambos os hemisférios cerebrais (emocional e racional); Construção de Pitch 

levando em consideração aspectos fundamentais a serem apresentados aos clientes/investidores. 

 

GESTÃO DE ESCOLHAS  

Noções fundamentais de "propósito" e "visão" traduzidas para o nível pessoal, na forma de "sonhos" e 

"aspirações". Elementos básicos de estratégia como "escopo" e "vantagem competitiva" aplicadas para 

ajudar a avaliar as escolhas fundamentais sobre como conduzir a vida. Construções como "prioridades", 
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"compromissos" e "alocação de recursos". Utilização de diferentes abordagens: existencial, humanista, 

e psicologia positiva; crescimento pessoal, desenvolvimento adulto, e o movimento do potencial 

humano bem como a prática de vida e coaching executivo; O desenvolvimento da autoconsciência, auto 

aceitação e autocontrole; Compreensão do poder de escolha e "autoria" da própria vida; O papel 

essencial dos sonhos e aspirações; A arte e de conhecer e falar sua verdade; Os desafios e autolimitar o 

impacto de pensamentos negativos e auto teorias; Desenvolver uma atitude em relação a si e aos outros 

que está enraizada em graça e sabedoria. 

 

FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Conceitos financeiros, sua importância e aplicação no contexto empresarial; Decisões que impactam 

diretamente resultados em convergência com a estratégia das organizações. Conceitos de EBITDA, 

fluxo de caixa e investimento; Práticas de levantamento de custos, formação de preços, margem e 

retorno. Elementos de finanças empresariais, com foco em novos empreendimentos de base tecnológica, 

e os primeiros estágios de desenvolvimento da empresa. Conceitos de contabilidade financeira e 

técnicas, destinados a proporcionar um entendimento básico do ciclo de contabilidade, elementos das 

demonstrações financeiras, a teoria subjacente de GAAP, e interpretação das demonstrações financeiras. 

Identificação de oportunidades de negócios atraentes; estimar os recursos necessários para realizar estas 

oportunidades; garantir os recursos financeiros e humanos em termos favoráveis;  

 

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS 

Introdução a Finanças Corporativas; Compreensão do processo qualitativo de avaliação de empresas; 

Análise de demonstrações financeiras para valuation; Modelo de fluxo de caixa descontado; Avaliação 

relativa (múltiplos) e negociação com Investidores/Empreendedores. Análise dos componentes 

econômicos, financeiros e mercadológicos dos preços de bens e serviços.  

 

INVESTIMENTO DE ALTO IMPACTO 

Caracterização da visão do empreendedor e da startup em contrapartida a visão do investidor; 

Contextualização do que ocorre atualmente no mundo dos investidores (diferentes tipos e formas de 

atuação); Estabelecimento das correlações, antagonismos e seus impactos derivados da relação entre 

investidor e investimento; Construção de aprendizado a partir da perspectiva de geração de valor; 

Análise comparativa das diversas fontes de capital; Modelos para identificar o investidor ideal; 

Compreensão de capital de risco como um negócio; Práticas de mercado e as normas para a folha de 

prazo de negociação; Estratégia e as táticas necessárias para negociar e construir relacionamentos 

eficazes de longo prazo com os investidores. Análise de portfólio, os modelos de precificação de ativos 

e estratégias de investimento.  

 

CAPITAL DE RISCO  

Introdução à teoria e prática do financiamento de capital de risco. Princípios subjacentes econômicos e 

modelos teóricos relevantes para o processo de investimento de risco; Organização e dinâmica da 

indústria de Private Equity e Venture Capital (PE/VC); Decisões de investimentos em PE/VC. 

Estruturação de fundos e captação de recursos. Capital de risco na promoção da inovação; Estrutura 

organizacional das empresas de capital de risco; Requisitos especiais para a criação e execução da 

estratégia em um ambiente de rápida mudança tecnológica e recursos limitados; Financiamento da 

inovação tecnológica, com foco nas ferramentas de avaliação úteis na indústria de capital de risco. 

Método de capital de risco, análise de comparação, análise de fluxo de caixa descontado, a análise de 

eventuais reivindicações e opções reais. Os desafios de captação de recursos, estratégias de 

financiamento e a importância do plano de negócios e as dinâmicas entre VC e o empresário. Notações 
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de investimento típicos encontrados no termo de compromisso e as dinâmicas de negociação entre o 

empresário e o capitalista de risco;  

 

GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS 

Domínio dos riscos corporativos e como são geridos, controlados, medidos e mitigados em organizações 

líderes em uma variedade de indústrias; Riscos da empresa, cobertura ou seguro via mercado de capitais, 

e mitigação. O papel do capital de risco e capitalista de risco na seleção, financiamento e 

desenvolvimento de empresas emergentes; Implementação de estratégias de saída; Psicologia individual 

e comportamento de grupo na determinação do sucesso ou fracasso de um investimento; Relação entre 

investidor e empresário após o financiamento inicial - motivação e compensação, o papel do conselho 

de administração, avaliação de desempenho e prestação de contas. Mobilização de fundos, negócio, 

negociação e investigação de due diligence.  

 

EMPREENDEDORISMO 

Aspectos econômicos, sociais e culturais no processo de surgimento de novas empresas; fatores de 

sucesso; aspectos comportamentais dos empreendedores; desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras; conceitos sobre startup; empreendedorismo corporativo. 

 

INTRAEMPREENDEDORISMO 

Abordagem de mudança organizacional para o desenvolvimento e introdução de novas estratégias 

corporativas e linhas de produtos que têm como benefício a sustentabilidade. Técnicas de gestão de 

mudança organizacional para estimular o produto amigo do ambiente e processo inovador. Conjunto de 

ferramentas práticas para a identificação de oportunidades, suporte para navegar no cenário corporativo 

e promover o empreendedorismo. Criação de novos produtos, linhas de negócios e políticas 

organizacionais que são financeiramente viáveis. 

 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Visão e valores, estruturas jurídicas empresa inovadora, documentos constitucionais, a inscrição dos 

interessados, design, modelo de negócio e avaliação de impacto social. Oportunidades para usar o 

empreendedorismo para resolver os problemas sociais e ambientais e como iniciar e expandir um 

negócio com uma missão social. Desenvolvimento de um plano de negócios; marketing, vendas e 

captação de recursos; desenvolvimento e gestão de equipes alinhadas à missão; e planos financeiros. 

Compreensão dos potenciais beneficiários de inovações sociais e ecossistema de uma comunidade. 

Desenvolvimento da comunidade, o pensamento social e sistemas baseados em design; Modelos 

empresariais para entregar os resultantes da inovação social de forma sustentável. Conhecimento factual 

sobre transformações sociais seletivos, exemplos de formas alternativas e emergentes de organização 

das empresas, e as abordagens para a gestão dos aspectos sociais, culturais e jurídicos da criação de 

espaços de mercado para produtos e serviços sustentáveis. 

 

EMPREENDEDORISMO POR AQUISIÇÃO 

Estratégicas analíticas, questões teóricas e práticas de aquisição de uma empresa. Localização de um 

negócio, due diligence, revisão e análise de dados, avaliação, levantamento de capital para o 

financiamento do negócio, a estruturação da aquisição, cartas de intenção acordos, contratos e compra 

de ativos. Habilidades técnicas envolvidas na contratação de pessoal, estruturação, valorização, 

financiamento, "diligenciamento", e encerramento de uma transação; capacidade de analisar o mérito de 

uma empresa e da indústria; habilidades práticas em terceirização, negociação e apresentação de 

transações. Conflitos de interesse em fusões e aquisições.  
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STARTUPS 

Construir e liderar uma organização de arranque de alto desempenho. Criar uma visão para a empresa e 

uma cultura que promova a inovação e prestação de contas. Escolher e construir uma equipe de 

liderança, gerenciar riscos e tomar decisões, negociar acordos e projetar organizações para a criatividade 

e colaboração. Influenciar pessoas e desenvolver relacionamentos; Identificar e quantificar as 

oportunidades de mercado; Conceituar, planejar, e começar uma nova empresa de base tecnológica.  

Avaliação de oportunidades, a proposta de valor, o empresário, questões legais, a ética empresarial, o 

plano de negócios, a equipe fundadora e a busca de clientes e captação de recursos.  

 

ESTRATÉGIA DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

Avaliação das capacidades inovadoras da empresa; obstáculos à inovação; tecnologias novas ou 

melhoradas, arquiteturas de produtos, serviços e de produção; gestão da CT&I; gestão das interfaces 

entre grupos funcionais; gestão dos empreendedores técnicos; construção da base tecnológica baseada 

em competências próprias, liderança tecnológica e estratégia competitiva; inovação disruptiva. Inovação 

e mudança tecnológica. Como a inovação de novos produtos, processos e serviços ocorrem em 

empresas. Seleção de novas oportunidades tecnológicas e de mercado, a organização e financiamento 

de empreendimentos em estágio inicial, e o desenvolvimento de um caminho de comercialização. 

Direcionadores estratégicos essenciais da criação de valor e apropriação no contexto dos ecossistemas 

de negócios. Tomada de decisão estratégica em indústrias intensivas em tecnologia. Modelos 

conceituais para as interações entre a concorrência externa, o posicionamento, padrões de mudança 

tecnológica e de mercado, bem como a natureza e desenvolvimento das capacidades internas. Modelos 

para a tomada de decisões estratégicas no contexto da tecnologia significativa, a demanda e a incerteza 

competitiva. 

 

ENGENHARIA DE PRODUTO 

Conceitos da engenharia de produtos; análise do valor; ciclo de vida; projeto: identificação de 

necessidades, requisitos de projeto; projeto preliminar; geração de soluções, matrizes de seleção, análise 

de varáveis, prototipagem, detalhamento de projeto; descrição dos processos de fabricação; aspectos 

ambientais; liderança no processo de desenvolvimento de produtos. 

 

PROCESSOS DE INOVAÇÃO 

Desenvolvimento Básico: técnicas de criatividade, estratégias de inovação, métodos de avaliação e 

seleção; análise dos modos de falha e seus efeitos (FMEA), técnicas de interrogatório e testar estratégias; 

metodologia do projeto básico: regras básicas da concretização do projeto, princípios da personificação 

projeto, projeto de produção, sistemas de otimização. 

 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS 

Motivações do empreendedor; principais barreiras que os empreendedores encontram; metodologias de 

concepção estratégica e desenvolvimento de novos negócios; principais fontes de novos negócios; 

recursos necessários para a estruturação de um novo empreendimento; fontes de recursos; compra e 

venda de empresas; avaliação e mitigação dos riscos dos negócios; método CANVAS. 

 

CRIATIVIDADE 

Conceitos fundamentais sobre a criatividade; pensamento criativo: pensamento lateral e pensamento 

vertical; motivação para a criatividade; personalidade e criatividade; criatividade e meio ambiente; 

processos e etapas da criação; educação e desenvolvimento da criatividade; criatividade individual, 

grupal e organizacional; a solução criativa de problemas; diagnóstico e avaliação da criatividade.  
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GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

Introdução à engenharia, à inovação e processo de design. Princípios de seleção material, 

estequiometria, modelagem, aquisição de dados, sensores, prototipagem rápida, e programação de 

microcontroladores elementares. Processos de seleção de projetos; avaliação e gestão de equipes de 

projeto; fase de desenvolvimento de processos e avaliação do projeto. 

 

INTRODUÇÃO DE PRODUTOS NO MERCADO 

Desafios da comercialização de novos produtos. Identificação das necessidades dos clientes e as razões 

de compra do mercado. Construção e gerencia de força de vendas; construção de sistemas de 

compensação para uma força de vendas, atribuição de territórios. Visual Merchandising, Design de 

Vitrine, Teoria de Cores e Formas (Gestalt), Fluxo de Loja On-line e Off-line, Product Placement, 

Publicidade, Comunicação Visual e Comportamento do Consumidor. Construção de relacionamento 

comercial. Habilidades de vendas em diferentes contextos, gestão de processos de vendas empresariais. 

Estratégia de vendas nos mercados B2B. 

 

MARKETING 

Conceito de Customer Development; Modelo de Customer Development; Identificação das fases de 

interação e de execução para alcançar o product/market fit; Definição das hipóteses e validação pelo 

mercado; MVP - Produto Mínimo Viável; Desenvolvimento e marketing de novos produtos. 

Engajamento de consumidores no processo de inovação. Estratégias de construção e gestão de marcas; 

Design de produto / serviço; avaliação do potencial de mercado; criação de relacionamentos de 

distribuição de sucesso; definição de preço do produto; Alternativas estratégicas de sucesso para a 

empresa de pequeno porte, as alternativas à publicidade de alto custo (por exemplo, marketing direto, 

mídia alternativa e venda pessoal), segmentação e marketing direcionado; Diferenciação entre 4P e a 

abordagem de CRM para comercialização; Conceito de valor da vida do cliente (CLV) em marketing; 

Formulação de modelos e estratégias de negócios a partir de pesquisas de mercado. Técnicas de pesquisa 

aplicada; Aspectos qualitativos e quantitativos da pesquisa de marketing; Estimativa do potencial de 

mercado, segmentação do mercado para identificar os clientes-alvo, concepção e posicionamento de 

novos produtos e identificação dos principais fatores a provocar alterações no mercado. Emprego da 

estatística na estruturação da pesquisa de marketing. 

 

PLATAFORMAS DE LANÇAMENTO DE NEGÓCIOS 

Transformar uma grande ideia em uma grande empresa. Como usar um modelo de negócio para debater 

cada parte de uma empresa e o desenvolvimento de clientes; Trabalhar em equipes para falar com 

clientes, parceiros, concorrentes; emprego do desenvolvimento ágil para repetir rapidamente o produto 

e ganhar mercado; Formação de líderes funcionais em startups de tecnologia da informação, com foco 

em produto, engenharia, vendas, marketing e desenvolvimento de negócios. Avaliação, 

desenvolvimento e lançamento potencial de um novo negócio. Análise de mercado, design de produto 

ou serviço, o desenvolvimento de uma campanha de marketing, avaliação aprofundada das necessidades 

de recursos humanos e construção de uma previsão financeira realista.  

 

FASES DE CRESCIMENTO EMPRESARIAL  

Análise dos problemas envolvidos no desenvolvimento e gestão de organizações empresariais. 

Avaliação dos fatores que fazem uma organização eficaz em cada fase do crescimento. A natureza e o 

funcionamento dos principais sistemas de gestão de uma empresa empreendedora: planejamento 

estratégico, design organizacional, desenvolvimento de gestão, sistemas de controle e de liderança. 

Gestão do crescimento de novos empreendimentos. Relação com grupos externos de apoio (banqueiros, 

advogados, contadores, e investidores) e os novos funcionários da empresa. Atividades do 

empreendedor da inovação à delegação, comunicação e organização. Fases de arranque de um negócio.  
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DIREITO EMPRESARIAL  

O panorama jurídico e os reflexos sobre os resultados das operações das empresas. Elementos de 

finanças empresariais, com foco em novos empreendimentos de base tecnológica, e os primeiros 

estágios de desenvolvimento da empresa. Questões jurídicas na comercialização de produtos de base 

tecnológica em empresas empreendedoras. Aspectos Jurídicos e transacionais de empreendedorismo, 

startup e empresas emergentes. O uso da lei de forma estratégica para gerir o risco, implantar recursos 

e maximizar o valor do acionista. Exigibilidade de confidencialidade, não concorrência e de outras 

cláusulas restritivas nos contratos de trabalho; estruturas empresariais de aquisição, direito do trabalho 

e direito de propriedade intelectual, incluindo segredos comerciais, direitos autorais, patentes e marcas 

registradas.  

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Valor dos ativos de propriedade intelectual corporativos. Segredos comerciais, patentes, tecnologias, 

marcas, estruturas e processos. Mecanismos do ciclo de inovação e transferência de tecnologia; Carteira 

de propriedade intelectual e estratégias de monetização (por exemplo, licenciamento, venda, execução); 

Considerações em Fusões e Aquisições; Gerenciamento de risco de litígios corporativos; Reforma de 

Patentes; Estratégias de startups e empresários. Introdução intensiva com a lei de propriedade intelectual 

com grande ênfase sobre as patentes, incluindo o processo de pedido de patente e os remédios para a 

violação de patente. Formas de proteção legal (direitos de autor, marcas, patentes, proteção das 

variedades vegetais), contratos (de transferência de material de licenciamento), gestão de propriedade 

intelectual (por exemplo, a liberdade de operar, avaliação, recursos genéticos, de comércio e de 

marketing), e da negociação. Transferência de tecnologia e aspectos internacionais.  
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APÊNDICE  E – DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS E TÉCNICAS IDENTIFICADOS NO 

BENCHMARKING 

 

AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 
Uma aula é o espaço e o momento em que os sujeitos do aprendizado, ou seja, alunos e professores se 

encontram para realizarem diversas ações didáticas, onde as várias áreas do conhecimento se confrontam 

e evoluem num processo de busca constante de construção e reconstrução de significados para cada 

universo individual. A aula expositiva dialogada é uma exposição do conteúdo em que os estudantes 

participam ativamente, e, cujo conhecimento prévio dos alunos deve ser considerado e pode ser tomado 

como ponto de partida para a aula. Nesse sentido, o professor leva os estudantes a questionarem, 

interpretarem e discutirem o objeto de estudo a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. 

 

As aulas expositivas dialogadas contribuem para melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Uma 

aula dialogada é capaz de proporcionar o desenvolvimento da compreensão de um determinado 

conteúdo conjuntamente entre professor e aluno, pois o aluno sente-se mais à vontade para questionar, 

ele pode explicar como entendeu com suas palavras e assim consolidar a aprendizagem.  

 

ESTUDO DE TEXTO  
O estudo de texto é a exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de um texto e/ou a busca 

de informações e exploração de ideias dos autores estudados. Consiste em trabalhar num texto de uma 

forma analítica e crítica, desvendando toda a sua estrutura, percebendo os recursos utilizados pelo autor 

para a transmissão da mensagem, descobrindo o objetivo do mesmo, antevendo hipóteses, as testando, 

as confirmando ou refutando-as. Ademais, além das etapas de compreensão, análise, síntese e julgado, 

o estudo de texto abrange uma etapa final, em que há a exteriorização do conhecimento a partir da 

produção própria, algo que se adquire com o próprio Estudo de Texto. 

 

TEMPESTADE CEREBRAL 
A tempestade cerebral é uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea 

e natural, deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou errado. Tudo o que for levantado será 

considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior do estudante. É uma ferramenta 

popular e efetiva que gera soluções criativas por olhar para o problema de uma forma inovadora e 

utilizando a experiência diversificada de todos os membros do time que estão envolvidos. Além disso, 

essa ferramenta auxilia numa exploração profunda das causas do problema estudado e aumenta a riqueza 

de ideias para chegar a uma solução. 

 

MAPA CONCEITUAL 
É a construção de um diagrama que indica relações de conceitos em uma perspectiva bidimensional, 

procurando mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo. São 

algumas imagens em específico de alguns modelos mentais que representam objetos ou conceitos 

importantes e suas relações são representadas de uma forma codificada. 

 

ESTUDO DIRIGIDO 
Método que permite ao aluno situar-se criticamente, trazer pontos do texto para a realidade vivida, 

entender e interpretar os problemas propostos, sanar dificuldades de entendimento e propor alternativas 

de solução; O professor pode, ainda, exercitar no aluno a habilidade de escrever o que foi lido e 

interpretá-lo. O estudo dirigido é uma prática dinâmica, criativa e crítica da leitura, fundamentada no 

princípio didático em que o professor não ensina, mas sim, agiliza o aprendizado, ele ajuda o aluno a 

aprender. Para isso, o professor incentiva a atividade intelectual do aluno, facilitando-lhe o 

desenvolvimento das habilidades como: identificar, selecionar, comparar, experimentar, analisar, 

concluir, solucionar problemas, aplicando o que aprendeu. 
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PALESTRAS 
Consistem da possibilidade de discussão com a pessoa externa ao ambiente do curso sobre um assunto 

de interesse coletivo, de acordo com um novo enfoque. É o conjunto de: discussão, perguntas, 

levantamento de dados, aplicação do tema na prática, partindo da realidade do palestrante. Caracteriza-

se como um método com temáticas e organização de apresentação muito flexíveis. Podendo facilmente 

ser adaptado à determinada área ou diferentes horários. 

 

DEBATE 
São basicamente disputas de opiniões em que a pessoa que está debatendo está comprometida com um 

ponto de vista podendo usar da retórica a fim de ser persuasiva. Consiste de um processo em que 

educador e alunos participam de discussões que fornecem para cada parte uma quantidade igual de 

oportunidades de apresentar suas perspectivas e com isto elaborar múltiplos pontos de vista e formular 

julgamentos com eles. 

 

TRABALHO EM EQUIPES MULTIDISCIPLINARES 
São grupos de produção intelectual, material ou de ambos, compostos por integrantes que atuam em 

áreas distintas e que, contudo, se completam para o desenvolvimento de um projeto específico. Esse 

time reúne uma quantidade de disciplinas sem que cada uma perca a sua identidade, seus métodos, 

teorias e pressupostos, assim, fazendo com que um mesmo tema ou objeto possa ser estudado sob o 

enfoque de diversas disciplinas. Uma equipe é multidisciplinar quando cada membro do time possui 

conhecimentos em áreas específicas. Nesse sentido, profissional do time contribui com o conhecimento 

e a prática próprias da sua área de conhecimento e, ainda, aprende com as demais áreas, porém sem 

abandonar a sua própria. 

 

ENSINO INDIVIDUALIZADO 
É uma estratégia que procura ajustar o processo de ensino aprendizagem às reais necessidades e 

características do discente. Caracteriza-se como uma complementação adicional à educação formal 

focando nas dificuldades do aluno. Nesse sentido, o atendimento e/ou acompanhamento mais próximo 

ao aluno, por parte do professor, é o que se denomina ensino individualizado, possibilitando o professor 

perceber como o aluno está desenvolvendo o seu pensamento acerca de determinado conteúdo. 

 

PESQUISA APLICADA 
É um tipo de pesquisa em que se busca conhecimento para aplicação de seus resultados, objetivando 

contribuir para resolver problemas prático-reais de forma mais ou menos imediata. A pesquisa aplicada 

visa desenvolver novos conhecimentos. Contudo, tal pesquisa deve ser dirigida para atender um objetivo 

prático específico. Ademais, envolve considerar conhecimentos já disponíveis e sua ampliação visando 

solucionar esses problemas específicos. 

 

ESTUDO DE CASO 
É um tipo de abordagem metodológica de investigação adequada para quando se pretende entender, 

explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais múltiplos fatores estão 

envolvidos concomitantemente. Consiste de investigação que acontece sobre uma situação específica e 

real - considerando-a única ou especial em pelo menos um aspecto -. Desse modo, visa-se descobrir o 

que existe de característico e de mais essencial, a fim de contribuir para a compreensão do fenômeno de 

interesse. 

 

COLETA DE INFORMAÇÕES 
É uma prática que visa acessar informações de uma fonte para responder a certas necessidades, desejos 

ou demandas. O pesquisador precisa descrever detalhadamente o método que usará para coletar seus 

dados em um projeto de pesquisa. Podendo adotar como método de coleta de dados a utilização de 

documentos, a observação de comportamentos ou ainda a informação dada pelo próprio sujeito, podendo 
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ser de forma oral, com entrevistas, ou de forma escrita, com questionários auto administrados. Consiste 

de juntar e analisar informações sobre variáveis de interesse, de uma forma sistêmica de maneira a 

permitir que o investigador responda perguntas da pesquisa, teste hipóteses e avalie resultados. 

 

LISTA DE DISCUSSÃO POR MEIOS INFORMATIZADOS 
É a oportunidade para que um grupo de pessoas possa debater, à distância, um tema sobre o qual sejam 

especialistas ou tenham realizado um estudo prévio, ou queiram aprofundá-lo por meio eletrônico.  

A discussão por meios informatizados abrange conversas virtuais entre alunos sobre determinado 

assunto, sendo que é uma estratégia que requer muita disciplina dos alunos e um grande foco por parte 

dos professores, os quais devem estar constantemente observando os alunos, pois os meios 

informatizados aumentam muito as chances de que eles fujam do objetivo do trabalho. É uma forma de 

ensino que se utiliza de fóruns, e-mail, "chats" e demais ferramentas interativas online para organização 

e discussão de atividades realizadas em grupo. 

 

ENSINO À DISTÂNCIA 
É definido como um assunto ensinado de um modo remoto, utilizando das tecnologias da informação. 

As ferramentas usadas no ensino à distância vão das mais simples, como o ensino por correspondência 

sem apoio ou tutoria, pela comunicação apenas entre educador e educando, até os métodos mais 

sofisticados, que incluem esquemas interativos de comunicação não presencial via satélite, ou por redes 

de computadores. 

 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento reflexivo, crítico e criativo a partir dos 

dados expressos na descrição do problema; demanda a aplicação de princípios, leis que podem ou não 

ser expressas em fórmulas matemáticas. Trata de elaborar estratégias a fim de eliminar as causas do 

problema em específico, e então, transformar tais estratégias em ação. 

 

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS 
É estudo por meio de tarefas concretas e práticas e tem por finalidade a assimilação de conhecimentos, 

habilidades e hábitos sob a orientação do professor. A resolução de exercícios busca desenvolver o 

raciocínio lógico e as habilidades mentais. Isso ocorre a partir do momento em que o aluno coloca-se a 

pensar em estratégias para encontrar resoluções para os problemas propostos a eles. Trata-se de uma 

forma eficiente de ensinar e aprender, pois visto que a metodologia desenvolve o raciocínio e motiva os 

alunos, fazendo desta forma que o estudo e a aprendizagem aconteçam por meio de desafios e problemas 

interessantes para os alunos. 

 

ENSINO EM PEQUENOS GRUPOS 
Estratégia capaz de ser aplicada, principalmente, em grandes turmas, porque consiste em separar a turma 

em pequenos grupos, para facilitar a discussão. O aluno desenvolve a iniciativa de pesquisar e de 

descobrir aquilo que é preciso aprender, aumentando consideravelmente as interações aluno-professor 

e aluno-aluno. Permite que os alunos criem métodos próprios de solução de problemas e expressem as 

suas ideias mais facilmente, partilhando-as com os membros do grupo, o que faz com que o problema 

seja observado de diferentes formas. 

 

GRUPO DE VERBALIZAÇÃO E DE OBSERVAÇÃO (GV/GO) 

Trata-se da análise de algum tema ou problema sob a coordenação do professor, que divide os estudantes 

em dois grupos. É uma estratégia aplicada com sucesso ao longo do processo de construção do 

conhecimento e requer leituras, estudos preliminares, enfim, um contato inicial com o tema. Nessa 

técnica os alunos separam-se em dois grupos, o de grupo de observação (GO) e o grupo de verbalização 

(GV). Este discute o conteúdo do texto, enquanto o grupo GO observa, ouve e anota. Após 15 a 20 

minutos de discussão do GV, o GO discute o que observou e anotou trocando, portanto, de lugar com o 

grupo de Verbalização. 
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SEMINÁRIO  
É um espaço em que um grupo discute ou debate temas ou problemas que são colocados em discussão. 

Corresponde a uma prática social em que há a reunião de pessoas (técnicos, estudantes e especialistas) 

de uma determinada área do saber para promover a discussão de algum tema pertinente do campo de 

estudo em questão. Dessa forma, ocorre uma troca de ideias entre quem apresenta e quem assiste ao 

seminário. Geralmente os organizadores apresentam um tema com o apoio de um texto e utilizam o 

recurso de figuras, mapas, transparências, recortes de revistas ou jornais, vídeos, entre outros. 

 

SIMPÓSIO 
É a reunião de palestras e preleções breves apresentadas por grupo de pessoas sobre um assunto ou sobre 

diversos aspectos de um assunto. Possibilita o desenvolvimento de habilidades sociais, de investigação, 

amplia experiências sobre um conteúdo específico, desenvolve habilidades de estabelecer relações. É 

uma técnica capaz de informar a uma audiência e cristalizar uma opinião sobre um assunto. 

 

FÓRUM 
É a reunião de pessoas em grupo, em que ocorre o debate de um problema ou tema. Nesse sentido, todas 

as pessoas do grupo têm iguais chances de expor suas opiniões. O fórum geralmente pode ser utilizado 

após a apresentação teatral, palestra, projeção de um filme, para discutir um livro que tenha sido lido 

pelo grupo, um problema ou fato histórico, um artigo de jornal, uma visita ou uma excursão. Pode ser 

definido pelo compartilhamento de ideias em grupo em que cada aluno tem suas ideias registradas e 

analisadas pelos demais, recebe feedbacks do professor e dos próprios colegas. Consiste de uma 

ferramenta de comunicação, principalmente na forma de debates, em que diversas ideias de diversas 

pessoas convergem para construir um pensamento, para questionar e responder dúvidas, sempre 

trilhando novos caminhos para a aprendizagem. 

 

OFICINA (LABORATÓRIO OU WORKSHOP) 
É a reunião de algumas pessoas com interesses comuns, a fim de estudar e trabalhar para o conhecimento 

ou aprofundamento de um tema, sob orientação de um especialista. Possibilita o aprender a fazer melhor 

algo, mediante a aplicação de conceitos e conhecimentos previamente adquiridos. Workshop é definido 

como um grupo de 10 a 25 pessoas reunidas que compartilham um interesse ou problema em comum. 

Esse grupo se encontra para melhorar suas habilidades individuais de um assunto a partir de um estudo, 

pesquisa, prática e discussão intensa. Oficina pode ser definida como o trabalho desenvolvido em 

grupos. Esse trabalho é focado em uma questão central que o grupo se propõe a elaborar, em um contexto 

social. O trabalho desenvolvido na oficina ou workshop não se restringe a uma reflexão racional, mas 

envolve os sujeitos de maneira integral, formas de pensar, sentir e agir. 

 

ESTUDO DO MEIO  
Estudo do contexto natural e social que se visa solucionar um problema de forma interdisciplinar. Nesse 

sentido, são criadas condições para o contato com a realidade, propicia-se, ainda, a aquisição de 

conhecimentos de forma direta, por meio da experiência vivida.  Caracteriza-se por desenvolver 

processos não complexos de reconhecimento da realidade envolvente, ou seja, observar, descrever, 

formular problemas, avançar possíveis respostas, ensaiar e verificar sempre assumindo uma atitude de 

permanente pesquisa e experimentação. É uma forma diferenciada de obtenção de informações, que se 

utiliza da pesquisa de campo, tendo como princípios norteadores a interdisciplinaridade, levantamento 

de testemunhos, coleta de dados e informações e troca de percepções e reflexões. É um método de ensino 

interdisciplinar que visa esclarecer a complexidade de um determinado espaço extremamente dinâmico 

e em constante transformação, sendo que tal complexidade e totalidade impede com que uma disciplina 

isolada possa, facilmente, ser capaz de compreender tal espaço. 
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ENSINO COM PESQUISA 
Consiste da prática de utilizar princípios do ensino associados aos da pesquisa. Isto é, a concepção de 

conhecimento e ciência em que a dúvida e a crítica sejam elementos fundamentais; assumir o estudo 

como situação construtiva e significativa, com concentração e autonomia crescente; fazer a passagem 

da simples reprodução para um equilíbrio entre reprodução e análise. É caracterizado como uma técnica 

que dispõe do ensino incorporando-se processos metodológicos da pesquisa, e tendo a dúvida como 

referência pedagógica. Dessa forma, tem-se o aluno como ator principal da ação, ocorrendo nele o 

processo indissociável. Constitui em um professor ensinar com base em trabalhos de pesquisa 

coordenados, motivados e iniciados pelo professor, mas desenvolvidos pelos alunos. Nesse sentido, 

ensino com pesquisa possibilita ao aluno ler, refletir e produzir conhecimento. O mesmo atua, 

argumenta, problematiza e busca consenso nas discussões. O docente passa a utilizar um tempo maior 

para trabalhos coletivos, individuais e atividades criativas. Sendo que a avaliação leva em conta o 

envolvimento, a participação, a produção do conhecimento, o progresso, a caminhada e qualidade no 

processo educativo. Nesse contexto, tem-se que provas e questionários passam a ter o mesmo peso que 

qualquer outra produção do aluno, seja esta individual ou coletiva. 

 

JOGOS DE EMPRESAS 
Os alunos tornam-se agentes do processo desenvolvendo habilidades na tomada de decisões no nível 

administrativo, vivenciando-se ações interligadas em ambientes de incerteza. Consistem de um exercício 

sequencial de tomada de decisões que ocorre a partir de uma situação empresarial. Nesse sentido, os 

participantes dos exercícios encarregam-se da tarefa de administrar as empresas simuladas. São 

exemplos simplificados de situações relacionadas ao mundo dos negócios. Dessa forma, Os 

participantes do jogo, administram a empresa como um todo ou parte dela, por meio de decisões 

sequenciais. Os jogos de empresas também podem ser definidos como um exercício de tomada de 

decisões em torno de um modelo de operação de negócios, no qual os participantes assumem o papel de 

administradores de uma empresa simulada. 
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APÊNDICE F– QUESTIONÁRIO 1 – PARA OS ESPECIALISTAS – MÉTODO  

DELPHI 

 

Com base em sua experiência e vivência na área de inovação e gestão, valide 

a relação de disciplinas propostas para uma capacitação que tem por objetivo o 

desenvolvimento de competências em gestão.  

Das disciplinas abaixo, atribua um número de 1 a 14 para estabelecer uma 

ordem lógica entre as disciplinas, em que a número 1 será a primeira disciplina a ser 

ofertada e a número 14 a última disciplina.  

 

Numeração 

de 1 a 14 

Disciplina Ementa 

 Desenvolvimento estratégico de negócios  

 Estratégia de tecnologia e inovação  

 Propriedade intelectual  

 Inteligência competitiva  

 Marketing  

 Introdução de produtos no mercado  

 Gestão de projetos  

 Engenharia de produto  

 Direito empresarial  

 Processos de inovação e criatividade  

 Liderança de alta performance  

 Empreendedorismo  

 Ética  

 Estudo de caso aplicado  

 

 
Das disciplinas apresentadas, na sua opinião existe alguma possibilidade de 

unificação entre disciplinas ou alguma sugestão de novos conteúdos que na sua visão 

promovam o desenvolvimento das competências em gestão? 
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Dos métodos de ensino selecionados para a capacitação que tem por objetivo o 

desenvolvimento de competências em gestão, atribua uma nota de 1 a 5 para os métodos abaixo 

em que 1 significa nenhuma efetividade didática e 5 grande efetividade didática. 

MÉTODOS E FERRAMENTAS 
NOTAS 

1 2 3 4 5 

Aulas       

Estudos de textos      

Brainstorming      

Mapa conceitual      

Estudo dirigido      

Palestras      

Debate      

Trabalhos em equipes multidisciplinares      

Ensino individualizado      

Pesquisa aplicada      

Estudo de Caso      

Coleta de informações      

Lista de discussão por meios informatizados      

Ensino a distância      

Solução de problemas      

Resolução de exercícios      

Ensino em pequenos grupos      

Grupo de verbalização e de observação      

Seminário      

Simpósio      

Fórum      

Workshop (oficina)      

Estudo do meio      

Ensino com pesquisa      

Jogos de empresas      

 

 

Sugira outros métodos que ache importante no processo de aprendizagem para o 

desenvolvimento de competências em gestão: 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO 2 – PARA OS ESPECIALISTAS – MÉTODO 

DELPHI 

 

Descreva ao lado das disciplinas de seu domínio, uma metodologia/ ferramenta / 

método de ensino que pode ser utilizado e cite 6 temas no formato de tópicos que 

devem ser trabalhados na disciplina. 

 

Disciplina Metodologia /  

Método de ensino 

Tópicos / Temas que 

devem ser trabalhados 

Desenvolvimento estratégico de 

negócios 

  

Estratégia de tecnologia e inovação   

Propriedade intelectual   

Inteligência competitiva   

Marketing   

Introdução de produtos no mercado   

Gestão de projetos   

Engenharia de produto   

Direito empresarial   

Processos de inovação e criatividade   

Liderança de alta performance   

Empreendedorismo   

Ética   

Estudo de caso aplicado   

 

Escolha uma disciplina que seja de seu conhecimento e interesse e preencha o plano 

de aula com as seguintes informações: 

Título da disciplina: 

Ementa proposta: (opcional) propor ajustes a ementa já estabelecida para a disciplina 

Conteúdos formativos: descrever em tópicos 

Modalidade de ensino e aprendizagem: presencial ou a distância 

Estratégias de aprendizagem: técnicas de ensino propostas 

Metodologias para o desenvolvimento da estratégia de aprendizagem: Aulas 

expositivas, dialogadas, visitas técnicas dentre outros. 

Avaliação: Formas de avaliação e pesos. 

Atividades práticas sugeridas: dinâmicas, jogos entre outros; 

Referências bibliográficas: principais referências para a disciplina 

 

Das disciplinas do curso escolha no mínimo 3 e descreva tópicos importantes e 

indispensáveis que são utilizados no dia a dia das indústrias e que devem ser abordados 

durante o curso. 
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APÊNDICE H – RESULTADOS INDIVIDUAIS POR DISCIPLINA (BOLSISTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Liderar equipes - coaching 5 17 26 59 92 2,5% 8,5% 13,1% 29,6% 46,2%

Liderança de alta performance 7 15 36 61 80 3,5% 7,5% 18,1% 30,7% 40,2%

Chefia e seus desafios 8 17 52 59 63 4,0% 8,5% 26,1% 29,6% 31,7%

Relacionamentos e networks 3 10 31 50 105 1,5% 5,0% 15,6% 25,1% 52,8%

Negociação, influência e persuação 1 8 26 57 107 0,5% 4,0% 13,1% 28,6% 53,8%

Gestão de Crises 5 20 33 56 85 2,5% 10,1% 16,6% 28,1% 42,7%

Futurização 3 14 51 69 62 1,5% 7,0% 25,6% 34,7% 31,2%

Ética 6 24 46 53 70 3,0% 12,1% 23,1% 26,6% 35,2%

Construção de Ativos Humanos 11 26 65 52 45 5,5% 13,1% 32,7% 26,1% 22,6%

Gestão da Comunicação 8 12 43 67 69 4,0% 6,0% 21,6% 33,7% 34,7%

Gestão de Escolhas 6 16 47 63 67 3,0% 8,0% 23,6% 31,7% 33,7%

Finanças empresariais 10 30 64 50 45 5,0% 15,1% 32,2% 25,1% 22,6%

Avaliação de empresas 16 29 71 54 29 8,0% 14,6% 35,7% 27,1% 14,6%

Investimento de alto impacto 12 27 52 60 48 6,0% 13,6% 26,1% 30,2% 24,1%

Capital de risco 18 29 62 56 34 9,0% 14,6% 31,2% 28,1% 17,1%

Gerenciamento de riscos corporativos 14 22 50 76 37 7,0% 11,1% 25,1% 38,2% 18,6%

Empreendedorismo 2 11 34 59 93 1,0% 5,5% 17,1% 29,6% 46,7%

Intraempreendedorismo 6 13 45 62 73 3,0% 6,5% 22,6% 31,2% 36,7%

Empreendedorismo social 9 22 58 57 53 4,5% 11,1% 29,1% 28,6% 26,6%

Empreendedorismo por aquisição 11 26 65 56 41 5,5% 13,1% 32,7% 28,1% 20,6%

Startup 10 21 50 49 69 5,0% 10,6% 25,1% 24,6% 34,7%

Estratégia da tecnologia e inovação 2 4 15 42 136 1,0% 2,0% 7,5% 21,1% 68,3%

Engenharia de produto 4 9 28 47 111 2,0% 4,5% 14,1% 23,6% 55,8%

Processos de inovação 2 3 11 41 142 1,0% 1,5% 5,5% 20,6% 71,4%

Desenvolvimento estratégico de negócios 4 6 39 57 93 2,0% 3,0% 19,6% 28,6% 46,7%

Criatividade 5 2 29 58 105 2,5% 1,0% 14,6% 29,1% 52,8%

Gerenciamento de projetos 4 4 20 33 138 2,0% 2,0% 10,1% 16,6% 69,3%

Introdução de produtos no mercado 2 11 32 61 93 1,0% 5,5% 16,1% 30,7% 46,7%

Marketing 8 25 49 60 57 4,0% 12,6% 24,6% 30,2% 28,6%

Plataformas de lançamento de negócios 7 23 48 68 53 3,5% 11,6% 24,1% 34,2% 26,6%

Fases de crescimento empresarial 8 31 55 63 42 4,0% 15,6% 27,6% 31,7% 21,1%

Direito empresarial 16 43 62 42 36 8,0% 21,6% 31,2% 21,1% 18,1%

Propriedade intelectual 7 12 46 62 72 3,5% 6,0% 23,1% 31,2% 36,2%

NOTAS
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APÊNDICE I – RESULTADOS INDIVIDUAIS POR DISCIPLINA (TUTORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS 1 2 3 4 5 Interesse Particular 1 2 3 4 5 Interesse Particular

Liderar equipes - coaching 5 5 14 17 18 32 5,5% 5,5% 15,4% 18,7% 19,8% 35,2%

Liderança de alta performance 3 6 14 22 21 25 3,3% 6,6% 15,4% 24,2% 23,1% 27,5%

Chefia e seus desafios 8 10 17 26 17 13 8,8% 11,0% 18,7% 28,6% 18,7% 14,3%

Relacionamentos e networks 4 3 12 26 31 15 4,4% 3,3% 13,2% 28,6% 34,1% 16,5%

Negociação, influência e persuação 4 1 10 25 28 23 4,4% 1,1% 11,0% 27,5% 30,8% 25,3%

Gestão de Crises 5 7 19 29 18 13 5,5% 7,7% 20,9% 31,9% 19,8% 14,3%

Futurização 6 8 19 27 21 10 6,6% 8,8% 20,9% 29,7% 23,1% 11,0%

Ética 4 6 14 17 44 6 4,4% 6,6% 15,4% 18,7% 48,4% 6,6%

Construção de Ativos Humanos 6 11 24 18 24 8 6,6% 12,1% 26,4% 19,8% 26,4% 8,8%

Gestão da Comunicação 4 3 12 24 35 13 4,4% 3,3% 13,2% 26,4% 38,5% 14,3%

Gestão de Escolhas 5 4 20 31 22 9 5,5% 4,4% 22,0% 34,1% 24,2% 9,9%

Finanças empresariais 9 11 21 27 16 7 9,9% 12,1% 23,1% 29,7% 17,6% 7,7%

Avaliação de empresas 8 16 30 13 20 4 8,8% 17,6% 33,0% 14,3% 22,0% 4,4%

Investimento de alto impacto 7 19 25 23 14 3 7,7% 20,9% 27,5% 25,3% 15,4% 3,3%

Capital de risco 9 17 26 26 10 3 9,9% 18,7% 28,6% 28,6% 11,0% 3,3%

Gerenciamento de riscos corporativos 8 10 23 29 12 9 8,8% 11,0% 25,3% 31,9% 13,2% 9,9%

Empreendedorismo 3 4 18 26 27 13 3,3% 4,4% 19,8% 28,6% 29,7% 14,3%

Intraempreendedorismo 4 6 23 26 26 6 4,4% 6,6% 25,3% 28,6% 28,6% 6,6%

Empreendedorismo social 11 6 30 24 15 5 12,1% 6,6% 33,0% 26,4% 16,5% 5,5%

Empreendedorismo por aquisição 14 11 30 22 11 3 15,4% 12,1% 33,0% 24,2% 12,1% 3,3%

Startup 7 10 22 24 17 11 7,7% 11,0% 24,2% 26,4% 18,7% 12,1%

Estratégia da tecnologia e inovação 1 4 12 15 39 20 1,1% 4,4% 13,2% 16,5% 42,9% 22,0%

Engenharia de produto 2 4 11 23 40 11 2,2% 4,4% 12,1% 25,3% 44,0% 12,1%

Processos de inovação 2 1 3 17 50 18 2,2% 1,1% 3,3% 18,7% 54,9% 19,8%

Desenvolvimento estratégico de negócios 6 5 8 30 26 16 6,6% 5,5% 8,8% 33,0% 28,6% 17,6%

Criatividade 2 4 10 18 45 12 2,2% 4,4% 11,0% 19,8% 49,5% 13,2%

Gerenciamento de projetos 2 1 6 16 44 22 2,2% 1,1% 6,6% 17,6% 48,4% 24,2%

Introdução de produtos no mercado 4 3 16 28 33 7 4,4% 3,3% 17,6% 30,8% 36,3% 7,7%

Marketing 6 3 27 27 21 7 6,6% 3,3% 29,7% 29,7% 23,1% 7,7%

Plataformas de lançamento de negócios 6 10 25 27 16 7 6,6% 11,0% 27,5% 29,7% 17,6% 7,7%

Fases de crescimento empresarial 8 17 31 23 7 5 8,8% 18,7% 34,1% 25,3% 7,7% 5,5%

Direito empresarial 13 19 28 22 6 3 14,3% 20,9% 30,8% 24,2% 6,6% 3,3%

Propriedade intelectual 4 8 13 29 26 11 4,4% 8,8% 14,3% 31,9% 28,6% 12,1%

NOTAS
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APÊNDICE J – RESULTADOS INDIVIDUAIS POR FERRAMENTAS 

PEDAGÓGICAS (BOLSISTAS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Aulas 6 9 32 53 99 3,0% 4,5% 16,1% 26,6% 49,7%

Estudos de textos 10 23 66 63 37 5,0% 11,6% 33,2% 31,7% 18,6%

Brainstorm 5 10 39 70 75 2,5% 5,0% 19,6% 35,2% 37,7%

Tempestade Cerebral 10 20 48 59 62 5,0% 10,1% 24,1% 29,6% 31,2%

Mapa conceitual 5 16 72 63 43 2,5% 8,0% 36,2% 31,7% 21,6%

Estudo dirigido 5 12 58 67 57 2,5% 6,0% 29,1% 33,7% 28,6%

Palestras 3 18 37 60 81 1,5% 9,0% 18,6% 30,2% 40,7%

Debate 4 15 44 67 69 2,0% 7,5% 22,1% 33,7% 34,7%

Trabalhos em equipes multidisciplinares 3 20 38 55 83 1,5% 10,1% 19,1% 27,6% 41,7%

Ensino individualizado 9 21 57 60 52 4,5% 10,6% 28,6% 30,2% 26,1%

Pesquisa aplicada 4 10 31 73 81 2,0% 5,0% 15,6% 36,7% 40,7%

Estudo de caso 0 7 27 67 98 0,0% 3,5% 13,6% 33,7% 49,2%

Coleta de informações 9 24 65 62 39 4,5% 12,1% 32,7% 31,2% 19,6%

Lista de discussão por meios informatizados 18 29 74 50 28 9,0% 14,6% 37,2% 25,1% 14,1%

Ensino à distância 12 38 41 63 45 6,0% 19,1% 20,6% 31,7% 22,6%

Solução de problemas 3 11 33 68 84 1,5% 5,5% 16,6% 34,2% 42,2%

Resolução de exercícios 8 13 46 65 67 4,0% 6,5% 23,1% 32,7% 33,7%

Ensino em pequenos grupos 4 19 39 74 63 2,0% 9,5% 19,6% 37,2% 31,7%

Grupo de verbalização e de observação 10 29 61 70 29 5,0% 14,6% 30,7% 35,2% 14,6%

Seminário 12 27 55 63 42 6,0% 13,6% 27,6% 31,7% 21,1%

Simpósio 6 28 50 59 56 3,0% 14,1% 25,1% 29,6% 28,1%

Fórum 10 28 58 55 48 5,0% 14,1% 29,1% 27,6% 24,1%

Workshop (Oficina) 5 12 23 74 85 2,5% 6,0% 11,6% 37,2% 42,7%

Estudo do meio 12 18 65 68 36 6,0% 9,0% 32,7% 34,2% 18,1%

Ensino com pesquisa 5 13 37 75 69 2,5% 6,5% 18,6% 37,7% 34,7%

Jogos de empresas 14 24 51 52 58 7,0% 12,1% 25,6% 26,1% 29,1%

NOTAS
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APÊNDICE K – RESULTADOS INDIVIDUAIS POR FERRAMENTAS  

PEDAGÓGICAS (TUTORES) 

 

FERRAMENTAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Aulas 7 8 17 31 28 7,7% 8,8% 18,7% 34,1% 30,8%

Estudos de textos 7 14 35 23 12 7,7% 15,4% 38,5% 25,3% 13,2%

Brainstorm 2 7 22 34 26 2,2% 7,7% 24,2% 37,4% 28,6%

Tempestade Cerebral 9 10 17 32 23 9,9% 11,0% 18,7% 35,2% 25,3%

Mapa conceitual 5 8 25 39 14 5,5% 8,8% 27,5% 42,9% 15,4%

Estudo dirigido 3 9 29 34 16 3,3% 9,9% 31,9% 37,4% 17,6%

Palestras 2 7 21 42 19 2,2% 7,7% 23,1% 46,2% 20,9%

Debate 4 6 20 37 24 4,4% 6,6% 22,0% 40,7% 26,4%

Trabalhos em equipes multidisciplinares 3 6 13 38 31 3,3% 6,6% 14,3% 41,8% 34,1%

Ensino individualizado 9 18 29 24 11 9,9% 19,8% 31,9% 26,4% 12,1%

Pesquisa aplicada 5 12 15 35 24 5,5% 13,2% 16,5% 38,5% 26,4%

Estudo de caso 3 5 12 39 32 3,3% 5,5% 13,2% 42,9% 35,2%

Coleta de informações 7 14 21 34 15 7,7% 15,4% 23,1% 37,4% 16,5%

Lista de discussão por meios informatizados 11 16 28 26 10 12,1% 17,6% 30,8% 28,6% 11,0%

Ensino à distância 8 19 23 26 15 8,8% 20,9% 25,3% 28,6% 16,5%

Solução de problemas 2 6 18 37 28 2,2% 6,6% 19,8% 40,7% 30,8%

Resolução de exercícios 6 11 23 28 23 6,6% 12,1% 25,3% 30,8% 25,3%

Ensino em pequenos grupos 6 8 21 36 20 6,6% 8,8% 23,1% 39,6% 22,0%

Grupo de verbalização e de observação 8 11 33 26 13 8,8% 12,1% 36,3% 28,6% 14,3%

Seminário 6 11 33 26 15 6,6% 12,1% 36,3% 28,6% 16,5%

Simpósio 7 14 26 29 15 7,7% 15,4% 28,6% 31,9% 16,5%

Fórum 5 15 25 32 14 5,5% 16,5% 27,5% 35,2% 15,4%

Workshop (Oficina) 2 4 15 37 33 2,2% 4,4% 16,5% 40,7% 36,3%

Estudo do meio 9 14 32 27 9 9,9% 15,4% 35,2% 29,7% 9,9%

Ensino com pesquisa 7 14 25 27 18 7,7% 15,4% 27,5% 29,7% 19,8%

Jogos de empresas 7 8 23 33 20 7,7% 8,8% 25,3% 36,3% 22,0%

NOTAS
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APÊNDICE L – EMENTAS DOS CONTEÚDOS DO MBA LIDERANÇA PARA INOVAÇÃO 

 

Disciplinas

Carga 

Horária Ementas

1

Desenvolvimento Estratégico de Negócios 32

Empreendedorismo e inovação como estratégia para o desenvolvimento de novos negócios;

metodologias de concepção estratégica e desenvolvimento de novos negócios; principais fontes

de novos negócios; recursos necessários para a estruturação de um novo empreendimento;

prospecção e identificação de oportunidades (demandas); fontes de recursos; construção da

proposta de valor; avaliação e mitigação dos riscos dos negócios; modelagem da proposta de

um negócio; ferramenta BMG CANVAS e PM CANVAS;

2

Estrategia de Tecnologia e Inovação 32

Ciência, Tecnologia e Inovação; Dinâmica Inovativa Setorial; Estratégias de Inovação; Processos

de Inovação; Capacidade Inovadora da Empresa; Prospecção Tecnológica; Mapa Estratégico

para Inovação.

3

Inteligência Competitiva 24

Transformar uma grande ideia em uma grande empresa. Como usar um modelo de negócio para

debater cada parte de uma empresa e o desenvolvimento de clientes; Modelagem de negócio;

Validação de proposta de valor com o cliente; Interface com clientes, parceiros, concorrentes;

Avaliação, desenvolvimento e lançamento potencial de um novo negócio. 

4

Marketing 24

Definição, conceitos e importância estratégica do Marketing. Mercado-alvo, segmentação,

posicionamento. Mix de Marketing (preço, praça, produto, promoção/propaganda). Seleção e

Gestão de marcas. Marketing de serviços. Marketing de relacionamento. Design Thinking . 

Storytelling . Análise de tendências (coolhunting ). Comportamento do Consumidor. Modelo de Customer 

Development . MVP (produto mínimo viável).

5

Introdução de Produtos no Mercado 24

Desafios da comercialização de novos produtos. Identificação das necessidades dos clientes e

as razões de compra dos canais de venda. Construção e gerencia de força de vendas;

construção de sistemas de compensação para uma força de vendas, atribuição de territórios.

Comportamento do Consumidor no ponto de venda. Construção de relacionamento comercial.

Habilidades de vendas em diferentes contextos, gestão de processos de vendas empresariais.

Estratégia de vendas nos mercados B2B.

6

Financiamento e Monetização da Inovação 16

Fontes de recurso para a inovação. Formas de financiamento para a inovação, financiamento,

crédito, subvenções. Alternativas para financiamento da inovação tecnológica. Políticas públicas

de ciência tecnologia e inovação CT&I e elementos de incentivo à inovação. Indicadores de

Inovação. Retorno do investimento. Análise de riscos. Análise de viabilidade.

7

Gestão de Projetos de Inovação 32

Gestão de projetos de inovação; Processos de seleção de projetos; gestão de projetos, escopo,

custos, riscos, etapas de um projeto, avaliação e gestão de equipes de projeto; fase de

desenvolvimento de processos e avaliação do projeto. Estratégias e abordagens em projetos de

inovação. Sistemas de acompanhamento de projetos de inovação.

MBA LIDERANÇA PARA INOVAÇÃO
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Disciplinas

Carga 

Horária Ementas

8

Desenvolvimento de Produto e serviço 32

Fundamentos de desenvolvimento de produto; processo de desenvolvimento de produto;

desdobramento de necessidades dos clientes em especificações de produto e processo de

operação; tendências de desenvolvimento de produto e serviços (análise do ciclo de vida do

produto e desempenho ambiental, técnicas de validação de mercado, testes e prototipagem,

novas tecnologias aplicadas ao desenvolvimento de produto e serviços). 

9

Propriedade Intelectual 16

Propriedade Intelectual como estratégia de Negócio; Gestão da Propriedade Intelectual;

Valoração e Negociação de Tecnologias e Proteção e Resolução de conflitos em Propriedade

Intelectual.

10

Criatividade e Inovação 32

Conceitos fundamentais sobre a criatividade; pensamento criativo: pensamento lateral e

pensamento vertical; motivação para a criatividade; personalidade e criatividade; criatividade e

meio ambiente; processos e etapas da criação; educação e desenvolvimento da criatividade;

criatividade individual, grupal e organizacional; a solução criativa de problemas; diagnóstico e

avaliação da criatividade. 

11

Liderança de Alta Performance 32

Novas abordagens de liderança. Liderança de alta performance. Conceito de liderança baseada

em princípios e as várias maneiras que os líderes tentam institucionalizar valores específicos

dentro das organizações que lideram. Problema da incorporação de uma ampla variedade de

perspectivas de valor no processo de tomada de decisão. Reconhecer e incorporar valores

concorrentes, processos psicológicos, culturais e organizacionais. Mecanismos para

implementar com sucesso os objetivos e valores entre diferentes abordagens.

12

Empreendedorismo 24

Aspectos econômicos, sociais e culturais no processo de surgimento de novas empresas; fatores 

de sucesso; aspectos comportamentais dos empreendedores; desenvolvimento de habilidades

empreendedoras; conceitos sobre startup; empreendedorismo corporativo.

Intraempreendedorismo. Empreendedorismo Social. 

13

Ética 16

Conceituação de Ética e de Moral. Principais concepções éticas. Paradigmas e ideologias que

fundamentam a Ética. O homem como ser ético em suas ações individuais e sociais: a Ética e o

poder; a ética nos conflitos; a ética nas negociações. Ética nas relações organizacionais: meio

ambiente, stakeholders, colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade. Ética na liderança:

conduta e transformação; diversidade de colaboradores. Ética inovadora frente a: novos

paradigmas, acessibilidade, legislação.

14

Estudo de Caso Aplicado 24

Estruturação de um estudo de caso. O método científico. As orientações metodológicas, a

concepção da pesquisa e as técnicas empíricas. Tipos de pesquisa. A pesquisa quantitativa e

qualitativa. Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema e a análise de

resultados. Abordagens práticas na estruturação de um estudo de caso.
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