
Identificação e capacitação de 
jovens inovadores em ODS



Contexto
O Pacto Global lançou em 2019 o programa 
”Jovens Inovadores em ODS” que em 2020 entrou 
na segunda edição. O programa visa desenvolver 
jovens intraempreendedores e acelerar projetos de 
valor compartilhado (que geram valor para a 
empresa e a sociedade simultaneamente) que 
contribuem ao atingimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Com o intuito de identificar e capacitar mais jovens 
inovadores, oferecemos agora um processo de 
capacitação online e de feedback de propostas 
desenvolvidas ao longo do programa. 



O Programa é voltado para jovens de 18 a 35 anos 
de empresas. O Programa terá duração de 4 meses 
e está dividido em 6 fases:
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Com esse objetivo em mente, sugerimos o seguinte processo:

Escopo do programa

Um kickoff com uma palestra inspiradora de intraempreendedores para ODS.  Convidamos aos 
colaboradores embarcar numa jornada de intraempreendedorismo com o apoio do curso online. 

Um curso online de intraempreendedorismo de 6 semanas (20 horas) com certificado FDC junto 
uma série de 4 webinars que ajudam aos jovens desenvolver suas ideias e fazer conexões. 

Um processo de triagem das ideias submetidas, identificando aquelas com maior potencial avaliado 
conjuntamente de representantes do Pacto Global e da Liga de Intraempreendedores & FDC. 

Oferecemos uma hora de feedback estruturado de mentores sénior e capacitados da Liga de 
Intraempreendedores & FDC frente aos projetos e o desenvolvimento dos intraempreendedores

Um Demo Day onde os projetos com melhor avaliação serão apresentados. 

Um relatório customizado sobre todas ideias apresentadas e dicas para desenvolver seus talentos 
intraempreendedores e criar uma cultura intraempreendedora para os ODS.
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Benefícios para empresas participantes
1. Identificação e engajamento de jovens talentos;

2. Capacitação de colaboradores em inovação, impacto e 
intraempreendedorismo com certificado da Fundação 
Dom Cabral;

3. Desenvolvimento de novos projetos de inovação;

4. Desenvolvimento de projetos que apoiam a estratégia de 
ESG da sua empresa e estão alinhado com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – transformando 
desafios socioambientais em oportunidades de negócio; 

5. Acesso a outras ideias de inovação de valor 
compartilhado que podem ser aplicável para sua 
organização; 

6. Um relatório que permite sua empresa destravar o 
potencial de jovens talentos intraempreendedores. 

O programa INOVA2030 
Disparar traz os seguintes 
benefícios para empresas 
participantes:



Kick-off Online
Para o kick-off da trilha recomendamos:

Palestra Inspiradora de uma 
Intraempreendedora bem-sucedida
Organizamos uma palestra com o objetivo de 
inspirar aos jovens embarcar na jornada. A 
palestra vai mostrar um caso concreto onde 
jovens foram capaz de desenvolver projetos 
que geram valor ao negócio (novas receitas, 
redução de custos...) e impacto social 
(vinculado aos ODS) no mesmo tempo.  

Depois do kick-off os participantes vão ser 
dirigidos para o curso online de 
Intraempreendedorismo de impacto. 

D E T A L H A M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S



Possíveis palestrantes

Luis Fernando Guggenberger
Intraempreendedor e Head de 
Sustentabilidade & Inovação na 
Vedacit, Luis Fernando é motivado 
por melhorar a qualidade de vida 
na comunidades, usando os 
produtos e serviços da empresa 
como ex. impermeabilizantes 
que evitam infiltração e mofo –
causas principais para 
doenças respiratórias.  

Aparecida de Morais
Intraempreendedora e ex-VP de RH 
no Tribanco lançou um projeto que 
capacitou mais que 300.000 
varejistas no Brasil em gestão 
financeira, melhorando a taxa 
de inadimplência e satisfação 
dos clientes. Ela ganhou o 
prêmio internacional de 
intraempreendedorismo da League
of Intrapreneurs em 2013. 

Taciana Abreu 
Intraempreendedora e Head de 
Marketing na farm ela usa o 
conceito de economia circular para 
estimular vendas e a reutilização 
de coleções de moda. Taci tem um 
histórico intraempreendedor em 
organizações como a Tátil Design, 
e na agência NBS onde ela atendeu 
marcas como Coca-Cola Brasil, 
L´Oréal, TIM entre outros. 

D E T A L H A M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S



D E T A L H A M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S

Capacitação
Curso Online:
O curso aborda os seguintes conteúdos:

• Inovação & Impacto – alavancando os ODS para
a inovação;

• Breakthrough Mindset e seu perfil intraempreendedor;

• Como encontrar um sponsor e criar uma rede de apoio?

• Como criar um Business Case para seu projeto? 

• Introdução de conceitos básicos de 
intraempreendedorismo e como criar um business case. 

• Como navegar no sistema organizacional (política, 
stakeholders internos, etc.)

• Como criar uma rede de apoio para sua ideia?

• Como criar um business case para seu projeto?

• Curso com certificação da FDC 20h

A entrega final do Curso Online é um primeiro vídeo-pitch onde 
os participantes apresentam suas ideias. O vídeo-pitch de máx. 
5 min. deve responder às seguintes perguntas: Qual é o desafio 
que seu projeto intenta resolver? Como seu projeto gera valor 
para o negócio? Qual é impacto social do seu projeto? 

Webinars
Ao longo do Curso Online oferecemos 4 webinars com 
conteúdos como:



D E T A L H A M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S

Triagem &
Sessão de Feedback
Dependendo do pacote comercial e do número de propostas recebidas por 
empresa oferecemos um feedback de desenvolvimento para os participantes. 

Sessão de Feedback: 
Cada grupo que qualifica para 
receber feedback conta com:

• Feedback estruturado de uma hora 
por um mentor sénior do Centro de 
Intraempreendedorismo; 

• Dicas como melhorar o pitch e a 
continuação do projeto;

• Recomendações de 
desenvolvimento pessoal. 

Critérios de avaliação: 
Os projetos serão avaliados a base dos 
seguintes critérios:
• A consistência da proposta;
• Um business case robusto;
• Potencial de criação de impacto 

socioambiental. 
Se recebemos mais projetos por 
empresa que estão contratados 
oferecemos o feedback para os projetos 
com a melhor avaliação. 



D E T A L H A M E N T O  D A S  AT I V I D A D E S

Demo Day &
Relatório Customizado
Demo Day

Cada empresa participante recebe um relatório com: 

• Resumo de todos projetos do programa; 

• Comparação do desempenho dos participantes e avanço dos projetos 
frente ao grupo como um todo;

• Uma lista de recomendações como a empresa pode alavancar ainda 
mais o poder dos intraempreendedores de impacto e criar uma cultura 
intraempreendedora. 

No Demo Day apresentamos os projetos mais inspiradores como os 
resultados do programa em geral. O evento é o grande finale do programa 
onde celebramos a energia intraempreendedora de todos os participantes. 

Relatório Customizado



Extra:
Rede & Troca de Experiências 
com Intraempreendedores de 
outras Organizações
Como parte do Centro de 
Intraempreendedorismo e da Liga de 
Intraempreendedores no Brasil oferecemos a 
todos intraempreendedores da empresa: 

Participação nos Webinars mensais da Liga
São encontros online com conteúdo inspirador 
(casos de intraempreendedores), desafios em 
comum (ex. como segurar financiamento) e 
troca de ideias (case clinics). A empresa terá 
direito a sugerir uma case clinic para ser 
discutida com a comunidade. 

D E T A L H A M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S



D E T A L H A M E N T O  D A S  A T I V I D A D E S

Cronograma

MAIO
Kick-off

MAIO - JUNHO

Prevemos o seguinte 
cronograma:

Curso Online & 
Learning Sprint & 

4 Webinars

Relatório 
Customizado

ATÉ FINAL 
DE JUNHO

JULHO

Triagem

Sessões de 
Feedback

FINAL DE 
JULHO

Demo Day

AGOSTO

* Este cronograma está sujeito a alterações.



Bônus
Além de criar uma cultura intraempreendedora e a pré-
aceleração de possíveis projetos, a participação no Centro de 
Intraempreendedorismo traz os seguintes benefícios: 

★ Colocar sua marca entre as empresas pioneiras que 
visam fomentar o intraempreendedorismo no Brasil: 
seu logo estará presente como apoiador do Centro;

★ Se associar à marca da Fundação Dom Cabral que, de 
acordo com a Financial Times, é a melhor escola de 
negócios da América Latina há mais de 10 anos; 

★ Se associar à marca da League of Intrapreneurs: 
referência internacional em intraempreendedorismo, 
interagir e contribuir com a comunidade internacional. 



Alavancando intraempreendedores, sua 
organização contribui diretamente com: 

O poder dos 
intraempreendedores
de impacto

A atração e desenvolvimento de talentos
De acordo com a Gallup, 87% dos colaboradores não 
estão engajados. Especialmente a Geração Y está 
desafiando empresas a serem mais abertas e a 
terem clareza de propósito, além de gerar lucro para 
os acionistas. Projetos intraempreendedores que 
criam novos produtos e serviços estimulam 
colaboradores a aprender na prática como também a 
entender o papel de várias áreas internas (finanças, 
comercial, jurídico, etc.) como também a inserção da 
empresa na cadeia de valor (falando com clientes, 
fornecedores e parceiros). 



A transformação de desafios 
socioambientais em oportunidades de negócio
Uma das linhas mais bem sucedidas de produtos da 
Natura é a linha EKOS. Ela foi construída com base em 
conceitos como biodiversidade e conhecimento de 
comunidades locais. e sustentabilidade! 

A entrega dos resultados 
previstos e aceleração de 
processos de inovação
O desenvolvimento de 
intraempreendedores aumenta a 
qualidade e velocidade da entrega 
de objetivos estratégicos 
relacionados a melhorias contínuas 
e a criação de novos produtos, 
serviços e modelos de negócio. O 
compartilhamento de experiências e 
desafios entre intraempreendedores
de várias empresas e dentro de uma 
rede global ajuda a acelerar o 
processo de inovação e pode 
alavancar resultados. 

Assim, o desenvolvimento de intraempreendedores não é uma atividade adicional, mas um processo 
contínuo que permite à empresa maior capacidade de entrega de resultados planejados, em especial 
metas das áreas de RH, inovação e sustentabilidade! 

O PODER DOS INTRAEMPREENDEDORES DE IMPACTO

A mudança cultural
O processo de intraempreendedorismo apóia
organizações que querem mudar de um padrão 
de comando & controle, para uma cultura que 
permite aos colaboradores tomar decisões com 
maior autonomia. 



Investimento
O valor da participação da sua empresa no INOVA2030 
Disparar depende do número de colaboradores que você quer 
capacitar e do número de projetos que recebem feedback 
estruturado. Oferecemos os seguintes pacotes: 

Pacotes Número de 
colaboradores

Número max. de projetos 
que recebem feedback Custo Custo/

Participante

Lançar 20 5 R$ 18.499 R$ 924,95

Acelerar 50 10 R$ 34.999 R$ 699,98

Alavancar 100 20 R$ 49.999 R$ 499,99



A FDC inaugurou o Núcleo de 
Sustentabilidade em 2002 para ser um 
indutor da sustentabilidade dos negócios 
por meio de pesquisa e capacitação de 
lideranças empresariais.  A teoria de 
mudança se baseia em que empresas 
operando de uma maneira mais 
responsável acabam por contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do país. 

Núcleo de Sustentabilidade
Fundação Dom Cabral

Organização da primeira conferência de 
sustentabilidade em colaboração com as 
Nações Unidas no Brasil;

Criação do Centro de Referência em Gestão 
Responsável para a Sustentabilidade juntando 
Diretores de Sustentabilidade de grandes 
organizações para trazer tendências, peer-
coaching, e apresentação das melhores práticas. 

Publicação do Relatório Incluir junto com 
PNUD – mapeando negócios inclusivos no Brasil. 

Produção de uma série de benchmarkings de 
sustentabilidade em setores como mineração, 
varejo, pneus, construção e indústria química. 

Alguns destaques da história do Núcleo são:



A Liga dos
Intraempreendedores

A Liga de Intraempreendedores é uma organização internacional sem fins 
lucrativos que desenvolve comunidades de aprendizagem e prática para 
inovadores institucionais com núcleos no Brasil, Inglaterra, Peru, Canadá, 
México, além de embaixadores em mais de 10 países.
Nossa missão é destravar o potencial humano dentro das instituições mais 
influentes para criar impacto positivo na sociedade.



Obrigada!
Entre em contato:

Gabriela Rozman 
Diretora do Centro de Conhecimento Pacto Global 

Gabriela.rozman@pactoglobal.org.br

Heiko Hosomi Spitzeck
Diretor do Núcleo de Sustentabilidade da FDC

heiko@fdc.org.br
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