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O evento
Num tempo em que as empresas estão mais preocupadas com resultados de curto prazo, o INOVA DAY_ 2019

trouxe o tema As Empresas do Amanhã. A INOVA, especializada em Futuro, Tendências e Inovação, sabe, baseada

em evidências claras, que o futuro será ainda mais disruptivo do que experimentamos até agora. Os impactos no dia

a dia das empresas e das pessoas serão profundos e é necessário se preparar.

Foram 4 apresentações onde os os temas se entrelaçam na necessidade de constante aprendizado. Luis Rasquilha

apresentou o GT4B – Global Trend For Business, relatório com as 8 tendências que já estão afetando as empresas e

os impactos de cada uma delas. Em seguida Marcelo Veras trouxe a importância de novas ferramentas de

planejamento para os dias atuais e com olhar no futuro. O SBB – Strategic Building Blocks, metodologia criada pela

Inova ajuda as empresas nesta tarefa. Rubens Pimentel, Diretor da Universidade Corporativa da Inova Consulting

apresentou a necessidade do Lifelong Learning e fez o lançamento do ILO (Índice Learning Organization) onde

qualquer empresa pode avaliar o seu nível de capacidade de aprendizado e as recomendações para mudança. No

final, José Salibi Neto, business advisor, autor e palestrante, além de fundador da HSM Management, falou sobre a

dificuldade de grandes empresas se manter em um mercado de mudanças exponenciais e que o mundo acadêmico

tradicional não está dando conta de acompanhar estes movimentos disruptivos.







GLOBAL TRENDS 4 BUSINESS®

TREND REPORT 2019

LUIS RASQUILHA

INOVA DAY

25 10 2019
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WHAT’S THE POINT?

Fique atento às Global Trend for Business (GT4B), 8 tendências

dos negócios que sinalizam mudanças muito mais profundas do

que as experimentadas até agora. Globalização, Digitalização,

Sustentabilidade, Gerações, Lifelong Learning, Inovação, Gestão

Bottom Up e Mindset Startup já estão transformando as

empresas em algo bastante diferente do passado. Elas

influenciarão as mudanças da sua empresa e do negócio dos

seus clientes.
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WHY IT MATTERS?

A transformação digital nas empresas é muito mais sobre

transformação do que digital. É muito mais sobre pessoas do

que sobre tecnologia. As 8 trends mostram caminhos sem

volta para empresas que desejam sucesso num mundo que

até agora experimentou apenas 8 a 10% da transformação

causada pela 4a. Revolução Industrial. Um planeta com 16

bilhões de habitantes no ano de 2100 é um mundo muito

diferente do atual. As pessoas serão diferentes e as

empresas também. O humano e o digital estarão misturados.



10WHAT TO DO?

Não faça mais do mesmo. É preciso olhar para as

tendências e como elas impactam seu negócio.

Cuidado com a comoditização daquilo que é seu

principal produto. Busque aprender sempre, com

tudo, com todos e a todo momento.







Planejamento Estratégico 
Prospectivo

Marcelo Veras



14WHAT’S THE POINT?

Muito do que aprendemos tomamos como verdade,

Porém os tempos mudaram, vão mudar ainda mais e

colocam em questão etes conhecimentos. O que nos

trouxe até aqui não nos manterá por muito tempo. Um

exemplo disso é a estrutura clássica de um Planejamento

Estratégico: Análise Interna, Análise externa, Estratégias

e Planos de Ação. O problema é que as ferramentas que

sempre usamos nos entregam análises com alta

perecibilidade.



WHY IT MATTERS?

Em breve entraremos na 3a. década do século XXI e já deu para

notar que vivemos num tempo de complexidade. Nada é mais

resolvido numa regra de 3. As curvas de desempenho de produtos e

empresas estão fora de qualquer padrão. O fato de se ter um

desempenho ruim em um ano não significa que está decretado seu

fim. Por outro lado, um desempenho excelente em um período não

significa que está garantido o sucesso no subsequente. É necessário

aprender com as situações novas a todo momento. Parece tudo tão

óbvio, não? Mas como disse Clarice Lispector, o óbvio é a verdade

mais difícil de se enxergar.

Quando você e sua empresa se preocuparam e tomaram atitudes

objetivas para se adaptar ao Futuro e às Tendências?

15



WHAT TO DO?

Só o aprendizado muda o seu futuro e da sua empresa. Preocupe-se

com a inclusão na sua empresa. “Diversidade é convidar para a festa,

inclusão é convidar para dançar”. Monitorar continuamente futuro,

ser ágil, porém não ser ansioso e evitar as armadilhas dos grandes

projetos. Ser ágil não é ter pressa, é fazer o óbvio. Obvio, não? Tenha

preocupação e foco na cultura da empresa. Olhe para o Futuro e as

Tendências. Construa sua Carta Visão, com as suas convicções,

objetivos, diretrizes e posicionamento. Quais apostas estratégicas

para os próximos 2 a 3 anos? Não é óbvio?

O que você vai fazer com o óbvio em sua empresa?
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A competência que sustentará a 

produtividade.

RUBENS PIMENTEL

INOVA DAY

25 10 2019

Lifelong Learning



WHAT’S THE POINT?

Até 2030, 35 milhões de pessoas mudarão de atividade em

consequência da I.A. e automação de funções. O Lifelong

Learning (LLL), ou seja, o aprender sempre, precisa ser

adotado como prática por pessoas e empresas que desejem

se manter úteis num mundo em que o trabalho irá mudar

consideravelmente. A responsabilidade é de cada um em

buscar o próprio aprendizado e as diferenças geracionais

importam. Desde Baby-boomers que dão grande

importância aos treinamentos até a Geração Z que é

autodidata. Estas gerações já convivem no ambiente de

trabalho e em breve a Geração Alfa estará disputando uma

posição com outras gerações.



WHY IT MATTERS?

O Brasil tem um gap de produtividade que precisa ser

solucionado. As máquinas serão o futuro do trabalho

operacional, portanto vamos precisar de pessoas para o

trabalho que não é operacional. 68% dos colaboradores

dizem adquirir habilidades mais rapidamente se

controlarem diretamente o ritmo de aprendizagem no local

de trabalho. Portanto é preciso preparar as organizações e

os profissionais para o Lifelong Learning. É preciso cultivar

o aprendizado como uma planta, com um ambiente

preparado, sementes de qualidade, água, luz e adubo.
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22WHAT TO DO?

A Inova disponibiliza o ILO (Índice Learning Organization)

para que você possa avaliar o estágio em que uma

empresa se encontra, classificando-a entre 4 níveis: Terra

Produtiva, Campo Fértil, Semi-árido e Deserto.

Se vc quiser estudar o tempo todo, olhe para sua agenda.

Busque as microcertificações (nanodegrees). Meça

sempre o ROI do aprendizado em aplicações imediatas e

melhoria da produtividade.

http://www.inovaconsulting.com.br/ilo/






WHAT’S THE POINT?

Mais de 200 empresas que integravam o Fortune 500

praticamente desapareceram. Na primeira década do ano 2000

começaram a surgir novos nomes na gestão. Nomes que

normalmente fugiam do padrão acadêmico, mostrando que algo

profundo estava acontecendo. O mundo acadêmico tradicional

não está dando conta das mudanças exponenciais do mercado.
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WHY IT MATTERS?

O ambiente de negócios de hoje é totalmente diferente de

pouco tempo atrás. Hoje os concorrentes vêem de setores

diversos, fazendo com que o jogo seja outro. Se o jogo

mudou, a raquete muda e assim muda o jeito de jogar do

tenista. A analogia é perfeita para os negócio de hoje. Você

deve reaprender a todo momento. “A ameaça está na

relutância em nos reinventarmos para competir no mundo

exponencial”. As empresas morrem porque fazem as mesmas

coisas por muito tempo.



WHAT TO DO?

Não perca de vista as tendências. O problema é que as

pendências tendem a nos tirar o foco. É preciso ter visão de

longo prazo, buscando sempre novas oportunidades de

mercado. É preciso trabalhar uma cultura de aprendizado da

empresa. Ela se desenvolve aos poucos. Portanto, cuide bem

da adequação da cultura às tendências de longo prazo.

Tenha sempre o cliente no centro do seu negócio,

desenvolva uma cultura de aprendizado e resultados. O

propósito da empresa deve suportar esse alinhamento entre

cliente, aprendizado e resultado.
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