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Negócios

Inovação Aprendizado

O projeto se sustenta em três Unidades Estratégicas
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Nova Era da 
Educação

Verdades que se redefinem precisam de 

pessoas que se reinventem"
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Desenvolvimento da 
Trajetória de um 
Cenário
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Ponto de Bifurcação 
(Disrupção)

Conceito

Mudança dramática e 

súbita na trajetória de 

um sistema que 

estava em equilíbrio

Do latim disruptio.onis, "fratura, quebra“

Apareceu pela primeira vez em um artigo de 1995 

Disruptive Technologies: Catching the Wave

Clayton Christensen, criador do conceito “Destruição Criativa”
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ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA 
EXPONENCIAL GERA EXPONENCIAL GERA EXPONENCIAL GERA EXPONENCIAL GERA 

EXTINÇÃOEXTINÇÃOEXTINÇÃOEXTINÇÃO
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ECONOMIC &ECONOMIC &ECONOMIC &ECONOMIC &
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Programa de 
desconstrução 
orientada
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as

...realidades que se redefinem precisam de 

mentes que se reinventam...

1 - recursos humanos
the job shift

o fim da era dos 
empregos

e do RH também! 
a sua empresa está 

preparada?
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st
as

...realidades que se redefinem precisam de 

mentes que se reinventam...

2 - administração
negócios que não foram 

feitos para durar
startup, startdown & 

reach up
sua empresa está 

preparada para a 

desconstrução?
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st
as

...realidades que se redefinem precisam de 

mentes que se reinventam...

3 - ciências contábeis
contabilidade e as 

fintechs
será a conub o 

prenúncio do fim?
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p
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p
o

st
as

...realidades que se redefinem precisam de 

mentes que se reinventam...

4 - direito
legaltechs

qual o futuro da 

advocacia meu caro 

watson?
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O LEX é uma avaliação que
permite você identificar o
quanto o seu modelo
mental (mindset) está alinhado
com as demandas e desafios
da economia exponencial; e
que fornece informações
valiosas para que pessoas e
empresas estejam preparadas
para a nova economia.
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Através da análise de respostas
de múltipla escolha, questões
abertas e gravações de vídeos, o
LEX utiliza metodologias
de Estímulos x Reações, para
identificar como suas ”soft

skills” podem ser turbinadas em
novo ambiente de trabalho e
carreira, criados pelo mundo
digital, pela escalabilidade dos
negócios e pela era cognitiva.
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EXEMPLO DE UMA AVALIAÇÃO DE
COLABORADORES DE CLIENTE

EXPERT
DIGITAL

GERENCIAL

LÍDER EXPONENCIAL
Transformador Digital

LÍDER 
INFLUENCIADOR
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http://www.bussoladainovacao.org.br/

http://observatorios.fiepr.org.br/

http://senaipr.org.br/para-empresas/inovacao/
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Fórmula da Atualização 
de Competências

Indústria 4.0
Minimum
Viable
Product26



Modelo de Mudanças Rápidas e Duradouras

Peter Senge.
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Questões

Disruptivas
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Mergulhador 
01

Quem
você é?

ou 
Surfista?
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Pergunta

Qual foi a 
importância 
da Criméia no 
cenário 
mundial em 
2014?

E eis que nasce 
um Analista 
Geopolítico!

E eis que nasce 
um Analista 
Geopolítico!

Fenômeno conhecido como 

Democratização da 

Informação e do Conhecimento
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Deixe que os alunos 

escolham os próprios 

ingredientes e 

construam o seu próprio 

bolo!
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Esqueça a Receita 
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https://canaltech.com.br

32



...quanto mais 
estudamos... 

03

...mais avesso ao 
risco ficamos...Jorge Paulo Lemann

Fundador da Ambev

Fundador do Instituto Lemann



Já 
pensou 
em...

04

recompensar 
o erro?

Errei!Oba!!!
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http://tupnews.net
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A nova Fisiologia do erro.A nova Fisiologia do erro.

Erre!...Mas erre 
Rápido!

Erre!...Mas erre 
Rápido!

“De fato, não fracassei ao tentar, 
cerca de 10.000 vezes, desenvolver 
um acumulador, simplesmente, 
encontrei 10.000 maneiras que não 
funcionam.”

(Thomas Edson)

“De fato, não fracassei ao tentar, 
cerca de 10.000 vezes, desenvolver 
um acumulador, simplesmente, 
encontrei 10.000 maneiras que não 
funcionam.”

(Thomas Edson)

Errar, significa eliminar
alternativas, e portanto 

ficar mais próximo do acerto!

Errar, significa eliminar
alternativas, e portanto 

ficar mais próximo do acerto!
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Minimum

Viable

Product

Canvas
Equívocos da 
Qualidade

Alimentam uma 

estrutura que 

com o passar o 

tempo se torna 

pesada e 

obsoleta.

Eventos Disruptivos
evidenciam os

#sejarapido
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o fim das disciplinas40



Temática Temática Temática Temática 

PropostaPropostaPropostaProposta

Desperdício Desperdício Desperdício Desperdício 

de Alimentos de Alimentos de Alimentos de Alimentos 

no Mundono Mundono Mundono Mundo
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Relacionando Relacionando Relacionando Relacionando 

os Fatosos Fatosos Fatosos Fatos
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Após a Contextualização todos (alunos 
e professores) passam a discutir as 
possibilidades de abordagem do tema 
conforme as áreas do conhecimento.

AlimentosMecatrônica

Automação 
Industrial

Manutenção 
Automotiva

Mecânica

Edificações

Eletromecânica

Contabilidade

Direito

Pedagogia

Gestão de Processos 
Industriais

Administração

BSI

RH

Logística

Processos  Gerenciais

NÍVEL MÉDIO + NÍVEL TÉCNICO + NÍVEL SUPERIOR

Expressão
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Inteligê
ncia 

Coletiva
Padrões de 
Relacionam

ento
Humano

Café
Processo 

de 
Conversaçã

o

Desenho 
Integrado
Princípios
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Workshop de 
Aprendizagem

Incremental
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Exemplos
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Os Os Os Os 

alinhamentos alinhamentos alinhamentos alinhamentos 

desdobramdesdobramdesdobramdesdobram----se se se se 

em subprojetos em subprojetos em subprojetos em subprojetos 

de abordagem de abordagem de abordagem de abordagem 

do temado temado temado tema
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x

Feira e Inovação
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Mosaic
Generation

Um mundo 

fragmentado 

não pode ser 

entendido por 

uma mente 

linear
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Hard-to-Pin-Down
Generation

• Estilo Eclético (multi)

• Pensamento Não Linear

• Relacionamentos Fluidos

• Pragmatismo Moral

• Mente aberta para 

Novas Atitudes

• Cultura de Tempo Real
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Nossa mente 
não é um 

computador, 
mas sim um 

universo 
quântico!
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...pare de 
ensinar 
aquilo que 
o aluno 
pode 
aprender 
sozinho...
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Ciência de Dados e a 
Educação 

Do que estamos com medo de abrir mão?
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Hoje, um aluno pode 
praticar inglês online, 
fazer o dever de casa 

através de um portal e 
aprender química através 

da imersão em 3D.
EdTech – 17 a 21/09/2018
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Tecnologia 

Um passaporte para retornarmos à essência do ser
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Já aprendemos a 

ressignificar o 

tempo economizado 

pela tecnologia?
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Uma nova 
filosofia

Verdades que 
se Redefinem

Precisam de pessoas que 

se Re Inventam.
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Do que 
você 
precisa 
desapegar?
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...realidades que se redefinem precisam de 

mentes que se reinventam...

Não Destrua!

Desconstrua!

Para entender uma 

situação 

desconhecida, 
lançamos mão de 

elementos 

conhecidos... 

...e por causa disso 

não conseguimos 

entendê-la!

Marcel Proust

Autor do Clássico

“ Em busca do tempo 

perdido”
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Muito Obrigado!Muito Obrigado!

marco.cercal@sistemafiep.org.brmarco.cercal@sistemafiep.org.br

41 – 2104 - 6828
41 – 99800 - 6369
41 – 2104 - 6828
41 – 99800 - 6369


