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PONTOS PARA DISCUSSÃO

A relação entre 
inovação 

tecnológica e 
capital humano 

Transformação 
digital e as novas 

habilidades 
requeridas 

Políticas públicas 
indutoras de 

talentos 
inovadores



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Estratégia concorrencial – diferenciação empresarial

(para quê, não o quê)

Lógica de “mercado” – lócus de realização da mudança técnica

Driver: empresa/Fatores: tecnologia, recursos humanos

Progresso: produtividade, geração de emprego e renda



INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA E 

CAPITAL HUMANO

• INOVAÇÃO: atividade 
intensiva em conhecimento e 
tecnologia

• 60% dos dispêndios em 
inovação são baseados em 
RH (OECDStat, 2014)

• Dispêndios com RH como 
proxy do esforço inovativo 

• Camberra (1994)

• Frascati (2002)

• POTec (IPEA)



CICLOS DE INOVAÇÃO E 
POLÍTICAS PARA 

FORMAÇÃO DE TALENTOS • Novo paradigma tecno-econômico 
(dados)

• IA, IoT, Big Data Analytics, Manufatura 4.0

• Aceleração da taxa de mudança técnica

• Capital/Trabalho

• Conhecimento é o novo fator de produção

• Desafios para as políticas públicas

• Conhecimento técnico vs. Habilidades 
socioemocionais

• Lifelong learning policies

• Mobilidade internacional para o trabalho 
qualificado

• Retenção de talentos

Figura Visual Capitalism



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
E NOVAS HABILIDADES 

REQUERIDAS

• Inovação é baseada em 

habilidades tanto técnicas 

quanto socioemocionais 

(OECD, 2012)

• Quais são essas habilidades e 

como incentivá-las?





FÁBRICA 4.0 - SCANIA
UNIDADE DE SOLDAGEM DE 

CABINAS DE CAMINHÃO

• 13 mil m2

• Investimento de R$ 340 milhões

• Produção: 25 mil cabinas por ano (dados, 

conectividade e automação)

• 5x mais robôs operando

• 10 mil horas de treinamento: técnico e 

comportamental

• 160 pessoas - nenhuma demissão

• Readequação de papeis: flexibilidade, 

adaptabilidade, trabalho em equipe, 

comunicação, escuta ativa



INICIATIVAS 
RECENTES

• Política educacional ao revés: 

Trazer o desafio da inovação para 

o ambiente de ensino

• Capacitação 4.0

• Oficinas 4.0

• Trilha para o Futuro



As soft skills e o mundo 4.0

O profissional do futuro deixa de ser aquele que se forma nos cursos mais 

atualizados e passa a ser aquele que consegue acompanhar o progresso técnico de 

forma continuada, adaptando-se com facilidade a cada novo contexto. 

Profissional do futuro

Para além das novas técnicas, o processo de aprendizagem deve enfatizar 

o desenvolvimento de habilidades socioemocionais (soft skills).

Formação profissional

A transformação digital e a elevada taxa de obsolescência das tecnologias trazem desafios à 

pauta da políticas educacionais, em particular, da educação técnica e profissionalizante.

Mundo 4.0

As soft skills requeridas nesse contexto de constante 

transformação passam a ser:  flexibilidade, auto 

aprendizado, comunicação, criatividade, negociação, 

planejamento, solução de conflitos, gestão, 

empreendedorismo, entre outras.

Competências socioemocionais



Ao participarem ativamente do desenvolvimento de projetos reais de inovação, 

os estudantes terão: 

contato com técnicas e tecnologias de fronteira empregadas pelo setor produtivo 

(muitas vezes não disponíveis nos próprios currículos institucionais) 

experiências do mercado de trabalho trazidas para dentro de suas instituições 

(trainees em estágio de formação) imprescindíveis num mundo em constante 

transformação

Com isso, os estudantes desenvolverão habilidades (para além das técnicas) 

competências socioemocionais ou soft skills).   

TRAINEES EM 

FORMAÇÃO!







Item 1ª Chamada/2020 2ª Chamada/2021

Estudantes bolsistas 284 500*

Professores bolsistas 75 110

Parceiros do setor 

produtivo
53 110*

Projetos de inovação 

tecnológica
60 110

Orçamento R$ 4.653.675,00 R$ 3.599.917,00 

OFICINAS 4.0 – SETEC/MEC



TR I LHA PARA  O 
FUTURO 

MCT I / EMBRAP I I
• Parceria IBM-EMBRAPII

• Capacitação gratuita e certificação de até 

10.000 alunos em cursos de Inteligência 

Artificial, Ciência de Dados, Blockchain, 

entre outros, em 5 anos.





• Inovação (produtividade, competitividade, renda...) é gente!

• Elevada taxa de obsolescência das tecnologias são desafio importante para as 
políticas públicas (como acompanhar? Atualizar currículos, professores, 
profissionais)

• Iniciativas apresentadas: importantes e imprescindíveis, porém circunscritas a 
determinados contextos  

• Trabalho “de base”

• Pandemia (atraso de cerca de 4 anos na formação dessa geração, impactos sociais sem 
precedentes) 

• Impactos econômicos, científicos e tecnológicos



OBRIGADA!

crisrauen@gmail.com



https://www.lyceum.com.br/


https://www.campusmanagement.com.br/


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 

Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/


18/11/2021

DEFENDENDO O VALOR DO ENSINO SUPERIOR

No que pareceu um instante, milhões de estudantes universitários e dezenas de milhares de

professores e funcionários foram para casa, se conectaram e aproveitaram ao máximo uma

situação sem precedentes. O ensino superior precisará chegar à conclusão de que o futuro não se

trata de proporcionar uma experiência equivalente. Será sobre a capacidade única do ensino

superior de oferecer uma experiência transformadora.

Diploma 
digital

Admissão 
inteligente de 

alunos

Secretaria
Acadêmica

Virtual

Robotic 
Process 

Automation 

Credenciais
Blockchain

Clientes no Ensino Superior Anos de experiência no setor
Acesse o QR Code 

para mais informações

https://www.hyland.com/pt-BR


https://www.hoper.com.br/analise-setorial


https://www.hoper.com.br/consultoria


https://www.hoper.com.br/mercado


https://www.hoper.com.br/webinars


https://www.hoper.com.br

