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Nossa agenda

• A ordem social e econômica passa por profundas 
alterações

• Muita coisa vem mudando
– O trabalho
– O Produção e portabilidade de conhecimento
– A nossa conexão

• Desafio aos RHs
• Inovação e Criatividade

– Casos Famosos e Interessantes sobre inovação

• Imersão na mudança para compreendê-la
• Educação on line
• Os diferenciais do programa da Fundação Unimed
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David Forli Inocente (FEARP - USP/ INEPAD)

• Graduado em Direito - UNAERP. 
• Mestre em Administração de Organizações pela Faculdade de 

Administração Contabilidade e Economia da Universidade de São Paulo, 
campi Ribeirão Preto, FEARP USP. 

• Pesquisador da área de eficiência de programas de treinamento MBA in 
Company. 

• Gerente  de Ensino e Membro Instituidor do INEPAD - Instituto de Ensino 
e Pesquisa em Administração. 

• Consultor da FUNDACE, - desenvolvendo e gerenciando programas MBA 
realizados em ambientes de grandes empresas e instituições tais como 
Banco do Brasil e Grupo Bertin

• Coordenador do Programa BB MBA em conjunto com a UnB onde é 
responsável direto pelo gerenciamento de aproximadamente 1400 
profissionais. O Programa conta com 3100 alunos.

• Autor do Módulo de Ambientação em Educação a Distância, 
• Diretor Acadêmico de Vídeo-Aulas para Educação a Distância.
• Avaliador MEC.
• Coordenador de Desenvolvimento EAD MBA Gestão Estratégica USP - EAD



O Paradoxo Essencial

• Insatisfação elevada com lideranças (Gallup, 2013)

• Exigências contínuas por relacionamentos híbridos exigindo 
deslocamentos

• Complexidade e intermitência de Tarefas

• Necessidade de Educação Continuada Evidente



Alguns elementos de mudança social



O Trabalho



A produção, portabilidade e 
finalmente, o consumo do saber 









Nosso acesso e capacidade de 
conexão, mudou profundamente...





O que mais??



Até os penteados mudaram





O vínculo das pessoas com seus 
trabalhos e o futuro de seus trabalhos



COHEN, David. A empresa do Novo Milênio.



• Muitos estudos acerca do 
futuro do trabalho tem 
acenado para a 
diminuição da 
importância relativa das 
funções repetitivas.
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Minha gente .... 

Até a produtividade das 
pessoas tem recebido 
inesperados apoios e 
estratégias de motivação



Hoje... geramos, 
diariamente a mesma 
quantidade de 
informação que se 
gerou desde o início 
da civilização até 2003

Eric Schmidt – ex CEO Google



Com constatações ... 

no mínimo impensadas 



Como apoiar a formação de profissionais 
com esse contexto de mudança?



Vejamos isso



E percepções que observamos diariamente





Como formar no contexto de 
multiconexão?



Os polos de poder e atração de atenção 
vem se alterando

Este aqui é o 

Wellington Campos

Não conhecem?

Ele é Fotógrafo



Mais de 5 milhões de seguidores no Insta..



O UOL tem menos gente em seu perfil no 
FACEBOOK



Será que você não tem um 
Wellington Campos no seu time?



Inovar é Preciso

Algumas ideias incorretas acerca da 
criatividade



Falsas ideias a respeito de criatividade e da 
inovação

• Pessoas especiais

• Roupas especiais 

• Lugares especiais

• Ideias especiais 

• Esperando consumidores 

passivos.... que vão apenas dizer 

sim ... ou não



Para Provar



Utilidade é sempre 
uma questão de 
ponto de vista
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O Fabuloso Caso das Caixas de 
Creme dental



O incômodo



Observação

Conheça Doug Dietz



Necessidade de anestesia caiu de 80% para 10%



Você conhece mesmo a realidade do seu 
time e suas necessidades para propor 

inovações e conteúdos?



Inovação e Educação Online 



A maneira mais segura para se 
compreender uma mudança é 

inserir-se nela



Este é o Salman Khan

10 milhões de pessoas usam 

a plataforma por mês 

Mais de 1,6 bilhão de 

problemas de matemática já 

foram resolvidos nela. 



Matriculados em Cursos EAD cresceu 58% em 2011 ante 

2010. 

Há no Brasil 3.971 cursos autorizados pelo MEC



Estamos em meio a mais uma quebra de 
paradigma:
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Educação Presencial 

&

Educação on line



Contemporaneidade
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Segunda Revolução Industrial:
Fordismo (Modernidade
Sólida* - empregado)
• Formação única;
• Planejamento (longa duração);
• Fixidez (permanência).

Terceira Revolução Industrial:
Microeletrônica (Modernidade Líquida* - empregável)
• Formação permanente;
• Sem enraizamento (criatividade);
• Fluidez (movimento constante).



Duplo Desenvolvimento

• Conteúdo do Curso

• A distância você aprende efetivamente o assunto em que está 
interessado;

• Na EaD você sempre vai à aula sem necessariamente ir à escola;

• E quando você vai à escola?

• Aprender a aprender

• Desenvolve-se esta competência, pois sua exigência pessoal vai se 
ampliar em função de seu compromisso com o saber;

• Você concorda que as empresas do futuro preferirão profissionais 
preparados para o inusitado? Com mais autonomia?



Um pouco das Experiências 
do INEPAD



O modelo que buscamos contempla

• Assimilação integral da pedagogia do Século 
XXI:
– Aprendizado personalizado e cooperativo

– “Aprender a aprender”

– Avaliação do saber 

• Conectividade total

• Aulas baseadas nas perguntas dos Alunos

• Corpo docente de Excelência



Ciclo de Aprendizagem por Disciplina
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Ciclo de Aula a distância
MBA Controladoria de Cooperativas de Saúde
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Método é Fundamental



Metodologia
Exemplo de aula ao vivo

Na Aula, os alunos se 
conectam e vêem o professor 

ao vivo e interagem



Exemplo de Plataforma EAD

Na Plataforma EAD, ficam
registrados exercícios e 

interações.



Ideia boa é aquela 
que foi para vida, 
que começou.

Tim Brown



Até os gatos tiveram que 
evoluir...





Grato pela Atenção

David Forli
forli@Inepad.org.br
(16) 2111 0250

mailto:forli@Inepad.org.br

