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Conheça o programa de certificação 
para gestores da inovação.
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Olá, profissional da área de inovação! 

Venha fazer parte dessa tribo de mais de 
700 executivos que se graduaram pratican-
do os conhecimentos mais valiosos e atuais 
no campo da inovação. Venha viver uma 
experiência única com outros profissionais 
como você, provenientes das empresas 
mais inovadoras do mundo. 

A experiência Innovation Belt colocará 
você frente a frente com tudo o que o Time 
de consultores da Pieracciani vivenciou e 
implantou com sucesso nesses últimos 
trinta anos, trabalhando e transformando as 
empresas comuns em Usinas de Inovações. 
Torne-se um especialista em muito pouco 
tempo e passe a ter acesso às oportuni-
dades exclusivas oferecidas à comunidade 
dos alunos e ex-alunos.

Diferencie-se na multidão e capacite-se para 
trabalhar e vencer no ambiente da maior 
revolução que a gestão de empresas passou 
em toda a história. Venha tornar-se um 
Gestor da Inovação certificado.

Valter Pieracciani
Sócio-diretor da Pieracciani



O Innovation Yellow Belt compõe o Sistema 
I Belt de Educação Corporativa, uma experiên-
cia imersiva, com metodologia própria, desen-
volvida com base nos 29 anos de atuação da 
Pieracciani no campo da Gestão.

O programa aplica um conjunto de técnicas 
de vanguarda que assegura a geração rápida 
e efetiva de ideias em sessões imersivas de 
trabalho. Muito mais que um simples curso de 
gestão, é um acelerador de inovação baseado 
em três princípios:

Laboratório de aprendizagem - 

em que as pessoas aprendem 

fazendo e fazem aprendendo

Aceleradora da inovação - 

com rápida e profunda geração de 

ideias incrementais e disruptivas

Certificação I Belt dos 

participantes como 

Gestores da Inovação

METODOLOGIA DE 
APRENDIZAGEM

A espinha dorsal da jornada de conteúdo do I Belt tem dois formatos:

IN COMPANY: com um trajeto customizado 
de conteúdo, os desafios serão previamente 
definidos e irão gerar protótipos a serem 
apresentados a uma banca avaliadora 
formada por diretores da Pieracciani e das 
Empresas (cliente da turma In Company).

TURMAS ABERTAS: participação em tur-
mas abertas da capacitação, interagindo, 
aprendendo e construindo junto com futuros 
gestores de inovação de empresas e seg-
mentos diversos.

Yellow BeltWhite Belt Black BeltGreen Belt Master Black Belt



SOBRE O
INNOVATION
YELLOW BELT

Duração

Turmas reduzidas

Distribuídas em

80 horas.

Até 25 alunos.

Durante as 80 horas do curso de inovação, 
você conhecerá conceitos, ferramentas e 
métodos necessários para implementar o 
processo de gestão da inovação baseado nas 
quatro perspectivas: Estratégia, Processos, 
Pessoas e Ecossistema.

Propomos uma experiência “phygital”, em 
que o profissional inscrito recebe uma caixa
com alguns kits para acompanhamento
das atividades em seu local de estudo:
- Kit Boas-Vindas
- Kit Aula
- Kit Criação

Cada kit é uma experiência pensada para 
acompanhamento e imersão nas aulas. O 
Kit Criação oferece uma experiência única, 
muito alinhada ao que a Pieracciani acredita: 
Gestão como Arte. Você irá se surpreender!

52 horas aula;
12 horas atividades extra sala;
8 horas de mentorias coletivas, e;
8 horas de mentorias individuais.

Ao se certificar, você estará preparado para 
estruturar e gerir o processo de inovação 
alinhado à estratégia da organização e 
a seu posicionamento no ecossistema. 
Saberá aplicar técnicas de geração de 
ideias para construção de um portfólio de 
projetos inovadores com base em métricas 
que viabilizem a obtenção efetiva de re-
sultados e manutenção da competitividade 
da organização. E muito mais!
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MÓDULOS

Estratégia Pessoas

Neste módulo, você irá aprender a desenvolver 
estratégias de gestão da inovação com base nos 
aspectos de mercado, tecnológicos, competências 
e de experiências e significados, por meio da apli-
cação prática de ferramentas:
• Dimensões das Estratégia de Inovação;
• UX (User Experience) ao centro da estratégia 

de Inovação;
• Uso apropriado de técnicas de geração de ideias;
• Domínio e estruturação de modelos de negócio 

com base no Business Model Generation CANVAS;
• Estratégia do Oceano Azul para empresas;
• Abordagem de design thinking para a resolução 

de desafios e desenvolvimento de soluções.

Pensar e planejar a Inovação como 
diferencial competitivo.

Libertar a capacidade de Inovar de 
cada um de nós.

Neste módulo, você irá aprender a compor e 
liderar um time de alta performance para ino-
vação. Também irá compreender seus perfis 
e estilos, ajustando a linguagem e os motiva-
dores para extrair o melhor de cada um em 
prol do time.
• Mente Aberta: estimular nos participantes 

a capacidade de interpretar diferentes situ-
ações, criando possibilidades contínuas do 
uso da inovação para vencer os desafios 
enfrentados pelas organizações;

• DNA dos Inovadores: possibilitar que os 
participantes se descubram inovadores, 
confirmando a tese de que a inovação está 
ao alcance de todos.

Este é o seu fastpass para convencer a lide-
rança a respeito da importância para inovação. Este é o seu fastpass para o autoconheci-

mento e identificação dos perfis profissio-
nais que lhe cercam, a fim de compor uma 
equipe que tenha alto desempenho.



MÓDULOS

Processos Ecossistema

Neste módulo, você irá aprender ferramentas para 
gestão de projetos de inovação, estruturando um 
processo que estimula a inovação e mantém o funil 
de desenvolvimento sempre alimentado.
• Entendimento da interligação entre as áreas e 

as atividades, possibilitando uma visão com-
pleta de todos os processos que compõem a 
Gestão da Inovação;

• Conceito Ágil para gestão de projetos processos;
• Estruturação de processo interno para captura e 

premiação de ideias;
• Prospecção tecnológica de soluções para o 

negócio, bem como análise e registro de patentes;
• Gerenciamento de métricas e indicadores a partir 

de um portfólio diversificado de projetos;
• Visão de um processo estruturado que serve 

como referência para as organizações que 
querem inovar;

• Criação de um senso de protagonismo 
na inovação.

Fazer a Inovação Acontecer – práticas 
para transformar ideias em projetos.

Conectar-se para fortalecer e acelerar 
a inovação.

Neste módulo, você aprenderá a utilizar as redes 
de inovação e instrumentos de incentivo à ino-
vação de forma que estejam alinhadas à estraté-
gia da sua empresa.
• Funcionamento do ecossistema da inovação; 

o que é inovação colaborativa ou cooperativa; 
inovação fechada e aberta;

• Estruturação de um sistema interno para a 
inovação na sua organização;

• Obtenção de recursos subvencionados para 
os seus projetos de inovação;

• Diagnóstico de cultura voltada para a ino-
vação da Empresa;

• Domínio da Gestão da Inovação – ISO 56002;
• Aproveitamento de todos os feixes de 

relações e conexões nos ambientes internos 
e externos, nas esferas pública e privada.

Este é o seu fastpass para gerir as frentes da 
Inovação e  entregar resultados concretos em 
um horizonte de curto, médio e longo prazo.

Este é o seu fastpass para otimizar recur-
sos, reduzir custos e aproveitar benefícios 
disponíveis para inovar.



EDUCADORES

Especialista em gestão da inovação, estratégia de negócios e 

educação corporativa. Mestre em empreendedorismo e ino-

vação. Coordenador e educador no programa I Belt de capaci-

tação e certificação de agentes da inovação. Nos últimos anos, 

Daniel tem liderado programas de Inovação Aberta, processos 

de Gestão da Inovação, de startups e formulação de estratégia e 

visão de futuro em empresas-líderes nacionais e multinacionais.

Administrador de Empresas, MBA em Gestão Financeira, Au-

ditoria e Controladoria pela FGV. Consultor especializado em 

gestão de projetos de Inovação Tecnológica, ferramentas e 

modelos de gestão. Implementou sistemas de gestão de port-

fólio e priorização de projetos. Coordenou o desenvolvimento 

do software de Gestão da Inovação alinhado às exigências do 

MCTI e da Receita Federal.

Empresário, estrategista, tecnólogo, designer de negócios, 

pesquisador, consultor, mentor, investidor anjo, designer de 

negócios e modelos de gestão, conselheiro, professor, es-

critor e inventor. É especialista em modelos inovadores de 

gestão. Em 1992, fundou a Pieracciani Desenvolvimento de 

Empresas. Dirigiu mais de 500 projetos em companhias- 

líderes como Nestlé, Ambev, Pirelli, Avon, dentre outras.

Engenheiro mecânico, atuou como gerente, assessor de dire-

toria e consultor junto aos segmentos metalúrgico, automo-

bilístico, alimentos e bebidas, saúde e prestação de serviços. 

Desenvolveu grande habilidade em trabalhos de gestão da 

inovação, reestruturação organizacional, reengenharia de pro-

cessos, gestão industrial, implantação de sistemas de gestão 

e custos industriais.

Daniel Rodrigues - Sócio-Diretor da Pieracciani

Francisco Tripodi - Sócio-Diretor da Pieracciani

Julio Piccaro - Sócio-Diretor da Pieracciani

Valter Pieracciani - Sócio-Diretor da Pieracciani



EDUCADORES

Gerente de UX e Inovação de um dos maiores ecossistemas de 

inovação para o segmento financeiro, o inovabra. Atua no pro-

grama interno de inovação estimulando as áreas de negócio a 

desenvolver estratégias e roadmaps inovadores, e garantindo 

que o desenvolvimento de novos serviços e produtos, especial-

mente aqueles focados em open banking, tenham o cliente no 

centro do processo de criação e desenvolvimento.

Engenheiro de Telecomunicações pela FURB, com MBA em Ger-

enciamento de Projetos pela FGV e Especialização em Gestão de 

Projetos de Inovação Tecnológica pela USP. Possui Certificação I 

Belt e é ex-integrante do Centro de Referência em Inovação - CRI 

da Fundação Dom Cabral. Especialista em Gestão de Projetos e 

Inovação com mais de 8 anos de experiência.

Engenheiro Elétrico, certificado como Engenheiro da Qualidade 

e Auditor da Qualidade pela American Society for Quality. Espe-

cialista nas áreas de Gestão da qualidade, meio ambiente, se-

gurança, Lean e inovação tecnológica. Atua em projetos para 

implantação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão 

da Qualidade/Integrada, implantação de Sistema de Inovação 

Tecnológica e projetos para a indústria 4.0.

Clarissa Martins - Consultora Senior de Inovação da Pieracciani

Especialista em Gestão Estratégia de Design e Pesquisa de 

Tendências. Atuou em empresas de consultoria em inovação, 

startups, agências de comunicação e publicidade, laboratórios de 

inovação em universidade e consultoria para indústrias e empre-

sas do terceiro setor. Possui experiência em consultoria nas áreas 

de pesquisa e análise de tendências, design thinking, user experi-

ence, planejamento de comunicação e branding.

Bruno Schlup - Gerente na Bunge Brasil

André Cruz - Innovation & UX Manager

Claudio Mori - Coordenador da Pieracciani



EDUCADORES

Apoia o desenvolvimento de jovens talentos dentro do ambiente 

corporativo desde 2007, mas foi só em 2017 que resolveu abrir 

a Agencia 4 - Formação de Jovens, que é a primeira consultoria 

declaradamente especializada nesse público.

Carlos Loureiro - Inlux Soluções Empresariais

Cezar Giusti - Sócio-fundador da AG4

Economista, foi executivo das Organizações Globo, atuando ini-

cialmente na Globopar, assumindo, em seguida a Direção Exec-

utiva de Recursos da Editora Globo. Com uma grande experiên-

cia no mercado corporativo, transitou por diversos segmentos 

de mercado, reunindo e dominando o pragmatismo da gestão 

diária dos negócios.

Hannah Vitória - Senior Associate da Di Blasi, Parente & Associados

Mestra em Direito Corporativo pelo IBMEC e bacharel em Direito 

pela UERJ. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, regis-

trada nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Membro de 

associações da indústria, incluindo a de licenciamento Execu-

tives Society Brasil, onde atua na diretoria, a Licensing Execu-

tives Society International, a International Trademark Associa-

tion e Associação Brasileira de Franquias.



CERTIFICAÇÃO

INNOVATION WHITE BELT

Conhecimento prático da metodologia I Belt que permite ao participante desenvolver 

as competências básicas para participar de times Inovadores.

INNOVATION YELLOW BELT

Obtenção de proficiência no conjunto de conteúdos que forma a metodologia I Belt, 

tornando-o apto a participar efetivamente de times Inovadores.

INNOVATION GREEN BELT

Comprovação da participação em 1 projeto Inovador utilizando a metologia I Belt.

INNOVATION BLACK BELT

Comprovação de 16 meses de experiência na implantação de atividades de gestão 

da Inovação e atuação em 3 projetos de Inovação utilizando a metodologia I Belt.

INNOVATION MASTER BLACK BELT

Comprovação de 24 meses de experiência na implantação de atividades de gestão 

da Inovação e no gerenciamento de equipes com atuação em 3 projetos de Inovação 

utilizando a metodologia I Belt.

A certificação Innovation Belt é uma credencial 
profissional com duas graduações básicas: a 
de capacitação e a de realização. A evolução se 
dá por meio de um sistema de progressão em 
“faixas” com requisitos específicos de acesso. 
Ao concluir o curso Innovation Yellow Belt, seja 
no modelo in company ou em turmas abertas, os 
profissionais são certificados com a faixa IYB - 
Innovation Yellow Belt.

Cada aluno recebe um certificado de cumpri-
mento de horas ao completar cada módulo e ao 
final dos quatro módulos recebe o certificado 
emitido pela SGS, em formato digitalizado, para 
disponibilização no LinkedIn.

Certificado
pela SGS



DEPOIMENTOS

“O fato de a gente ter ali um momento de quase um trabalho artesanal para explorar a 

nossa criatividade como crianças, digamos assim, isso foi super legal! E a gente conseguiu 

fazer isso mesmo de maneira virtual, sem perder em nada. Pra mim foram pontos bem 

marcantes no curso, que não é um curso padrão ali, só seguindo a teoria e a metodologia. 

Isso realmente trás esses diferenciais”

“A minha jornada com a I Belt tem sido de muita descoberta e novos desafios. Tenho me 

sentido muito satisfeito com os novos ensinamentos ofertados pelos excelentes professores 

e as trocas com os colegas de diversos setores de mercado, dentro da sala de aula. Espero 

poder continuar aprendendo muito com os colegas e professores e continuar sendo desafiado. 

Obrigado, Pieracciani, pela incrível oportunidade de melhorar e continuar evoluindo sempre.” 

— Jéssica Artioli, Digital Innovation Manager na BASF

— Leandro Machado Aveiro da Costa, Gerente de Pagamentos na Marinha do Brasil

—  Mirella Lisboa, Head de Corporates & Inovação Aberta no Cubo Itaú

—  Mauro Cesar Branco Alarcon, CIO - Diretor de TI na M. Dias Branco

“Mesmo para quem já trabalha com inovação, traz uma estruturação de como você pode 

usar isso no dia a dia de trabalho para poder conquistar mais facilmente a liderança, con-

seguir mostrar resultados. E pra quem está entrando, é uma forma de você ter o conteúdo 

necessário, importante e de forma organizada. Hoje em dia tem muita coisa que fala sobre 

isso, mas o que realmente é estratégico para mostrar resultado?”

“Foram 80 horas intensas de conhecimento, e que passaram muito rápido, onde aprendemos já 

aplicando os conceitos, ferramentas e metodologia com a finalidade de implementar a gestão 

do processo de inovação no mundo corporativo. Parabéns pelo treinamento! Metodologia e 

conteúdo super relevantes que ajudarão a acelerar a inovação na M. Dias Branco.”



CONTATO
(11) 99308-0716
comercial@pieracciani.com.br
pieracciani.com.br

VALORES
6 parcelas de R$750,00 - Total de R$4.500,00
Com descontos especiais para pagamentos
à vista e acima de duas inscrições por empresa.
10% de desconto para pagamento à vista;
15% de desconto para os primeiros 10 inscritos;
Desconto progressivos a partir de 2 profissionais.

DATAS
Terças-feiras, das 18h às 21h

Módulo Estratégia: 16/08, 23/08, 30/08, 06/09

Módulo Pessoas: 20/09, 27/09, 04/10

Módulo Processos: 18/10, 25/10, 01/11, 08/11

Módulo Ecossistema: 22/11, 29/11, 06/12

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511993080716&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Innovation%20Yellow%20Belt.
mailto:comercial@pieracciani.com.br
https://pieracciani.com.br/



