O SISTEMA IBELT DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Uma experiência imersiva, com metodologia própria, desenvolvida com base nos 25 anos de atuação no
campo da Gestão.
Muito mais que um simples curso...
O IBELT Experience é um ACELERADOR de inovação baseado em 3 princípios:
I)Laboratório de aprendizagem, em que as pessoas aprendem fazendo e fazem aprendendo;
lI)Aceleradora da inovação, com rápida e profunda geração de ideias incrementais e disruptivas;
III) Certificação IBELT dos participantes como Gestores da Inovação;
A certificação IBELT é uma credencial profissional com duas graduações básicas: a de Capacitação e a de
Realização. Por meio de um sistema de progressão em “faixas” com requisitos específicos de acesso

SOBRE O CURSO
O curso tem como objetivo dar visão, compreensão e conhecimento prático das perspectivas que compõem o
processo de inovação aos profissionais de diversas áreas. Durante 16 horas serão apresentados conceitos e
ferramentas de inovação para que os participantes possam introduzir e/ou fortalecer a cultura e práticas de inovação,
potencializando resultados nas organizações. Inovação é uma questão essencial para o posicionamento estratégico das
organizações que precisarão de profissionais cada vez mais preparados para atuar neste ambiente. Se você tem
interesse em introduzir e/ou fortalecer a cultura e práticas de inovação na sua empresa e no seu dia a dia, e se
aprofundar nas perspectivas e métodos da Gestão da Inovação, este curso transformará a sua forma de pensar e agir
trilhar no campo da Inovação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectivas da Inovação: Estratégia, Ambiente (Ecossistema), Processos e Pessoas.
Inovação Aberta: Os horizontes para o desenvolvimento das inovações; Como fazer melhor uso da colaboração
para a inovação; Conceitos e cases
Mente Aberta: Como despertar e manter o seu potencial inovador
Perfil dos inovadores: Estilos e competências dos profissionais inovadores
Os Fatores Facilitadores e Inibidores da Gestão de Inovação: Fatores positivos e negativos na geração da inovação
Estratégias Focadas na Inovação: Definindo os objetivos da inovação para as empresas e para seus projetos
individuais.
A Inovação e as Necessidades Pessoais: Resignificando produtos e serviços
Business Model Canvas: Introdução prática ao método
Técnicas de Geração de Ideias: Teoria e prática do processo de geração de ideias
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METODOLOGIA
•
•
•
•

Aulas expositivas
Estudos de caso
Cinelogia
Exercícios práticos utilizando as ferramentas apresentadas

INNOVATION WHITE BELT – IN COMPANY
Objetivos:
• Conceber soluções inovadoras junto com a equipe interna da Organização para uma questão empresarial
crítica, fazendo uso de ferramentas de gestão da inovação;
• Capacitar a equipe interna para atuarem como multiplicadores da inovação;
• Imersão dos profissionais nos conceitos de inovação para a contínua geração de ideias;
• Transferir know-how aos profissionais para que possam conceber soluções inovadoras internamente
para futuras questões empresariais críticas.

ETAPAS

PÚBLICO ALVO
empresas que estão iniciando seu processo de fortalecimento da cultura de inovação.

BENEFÍCIOS PARA O PARTICIPANTE
•
•
•
•

Preparação dos profissionais para atuarem em projetos de inovação, a partir de uma metodologia exclusiva
e comprovadamente efetiva na geração de alto desempenho e resultados crescentes;
Experimentação prática das técnicas, ferramentas e metodologias básicas de Gestão da Inovação;
Senso de intraempreendedorismo despertado;
Ingresso no “Núcleo de inovadores”: agentes e gestores da inovação que já participaram do Programa IBELT.

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA
•
•
•
•

Colaboradores capacitados nos conceitos e ferramentas básicas no campo da inovação;
Profissionais aptos para darem seus primeiros passos em times inovadores;
Estímulo a cocriação – polinização de ideias;
Fortalecimentos da imagem da empresa como inovadora.

EDUCADORES
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