


QUEM SOMOS

• O INSTITUTO VALOR é uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) privada, que 

tem como objetivo o desenvolvimento de ações melhoria de gestão e implementação de 

melhores práticas de governança e gestão estratégica de profissionais de tecnologia, difundir e 

promover a inovação. 

• Com mais de uma década de experiência, o INSTITUTO VALOR oferece soluções completas e 

estruturadas nas áreas de consultoria em tecnologia, leis de incentivo, investigação forense, 

inovação e P&D.

• Atuamos em todo o Brasil, oferecendo aos clientes soluções One Stop Shop, através de uma

composição única e ousada, que integra diferentes conhecimentos, mantendo as competências e 

identidades de cada empresa, gerando valor para a operação de seus clientes.

• Com reconhecida capacidade consultiva, e uma rede de parceiros de primeira linha, o 

INSTITUTO VALOR possui uma oferta diferenciada e estruturada para atender a todas as 

necessidades de desenvolvimento de competências dos nossos clientes.



MISSÃO VALE DO SILÍCIO

Atuando desde 2001, o propósito do INSTITUTO VALOR é fazer convergir organização e pessoas, 

conectando objetivos de negócio, através da inovação e tecnologia.

Ajudamos nossos clientes a alcançar os melhores resultados e performance, em ambientes cada 

vez mais competitivos. Esse processo transformador se vale do conteúdo mais eficaz de todos: 

Gente

Em 2017 o INSTITUTO VALOR está promovendo a 1ª  Missão Brasileira de Inovação, a ser 

realizada Vale do Silício em São Francisco (CA), com objetivo de apoiar as empresas brasileiras na 

busca por uma operação de negócios mais produtiva e competitiva em colaboração com empresas 

americanas. 

A delegação participará do Mobile World Congress Americas, entre os dias 12 a 14 de setembro, 

Centro Moscone. Também faz parte do programa da missão a visitação em universidades, startups, 

aceleradoras e outras entidades relevantes que possam inspirar inovação e colaboração no futuro.

https://www.mwcamericas.com/


CONTEXTO

O desenvolvimento da produtividade brasileira tem experimentado um crescimento muito tímido 

nos últimos anos. Com uma globalização acelerada na última década, a falta de produtividade no 

Brasil esteve mais exposta à economia global e pode ser vista como um fator que contribui para a 

atual crise financeira. 

Tanto o governo brasileiro como as organizações industriais brasileiras estão trabalhando 

intensamente na criação de ambientes macro e microeconômicos que possam ajudar as empresas 

brasileiras a se adaptarem aos próximos anos. 

Este cenário representa oportunidades para parcerias internacionais com empresas estrangeiras, 

que por sua vez se beneficiarão com o fornecimento de tecnologia e know-how a empresas 

brasileiras, bem como oportunidades para se engajar em parcerias comerciais gerais. 

O objetivo da visita desta delegação brasileira ao Vale do Silício é criar uma plataforma para essa 

colaboração. Estamos esperando cerca de 10 empresas e 20 participantes.



A MISSÃO

No mundo globalizado as empresas precisam se preparar para competir no mercado internacional, 

e a inovação e adoção de novas tecnologias são os meios principais para ganhar produtividade e 

portanto garantir seu crescimento no futuro. 

A transformação digital é justamente o momento onde as empresas adotam novas maneiras de 

trabalhar, que definimos como a indústria 4.0, apontado pela World Economic Forum como o 

conceito que vai criar a ponte para o futuro para as empresas.

Com mais de 7 bilhões de aparelhos de telefonia móvel no mundo, a mobilidade está entrando na 

vida de todo mundo no planeta inteiro, mas não somente pelo telefone celular. Dispositivos 

vestíveis e sensores estão fazendo com que a internet esteja sempre em volta de nós, e pode ser 

acessada a qualquer momento. A Internet das Coisas, onde o mundo digital se conecta com o 

mundo analógico está sendo acelerado pelas tecnologias móveis.

A 1ª Missão Brasileira de Inovação é uma chance inédita para você conhecer as empresas, 

pessoas, e modelos de negócio que estão revolucionando o mundo. 



PORQUE PATROCINAR

Nem sempre é possível ter espaço nas agendas concorridas dos tomadores de decisão 

no mundo corporativo. E quando se consegue, nem sempre as oportunidades de negócio 

que você tem a propor são suficientes para serem descritas para seus interlocutores em 

apenas uma hora de reunião. 

A missão do INSTITUTO VALOR ao Vale do Silício também pode ser uma excelente 

ferramenta de relacionamento com os próspects e clientes da sua organização. Assim 

como uma poderosa ferramenta de endomarketing, motivação, premiação e 

reconhecimento aos colaboradores da sua empresa. 

Com uma semana de programação, você terá a possibilidade de tomar café da manhã, 

almoçar, jantar, aprender e se divertir com seus clientes e colaboradores mais 

importantes.



QUEM DEVE PARTICIPAR

O mundo corporativo está passando por uma digitalização e mobilidade de processos 

que está reformulando a realidade das empresas em uma velocidade impressionante e 

cada vez mais acelerada.

A 1ª Missão Brasileira de Inovação se destina aos executivos das organizações em 

transformação, consultores que apoiam empresas nesta transformação, empreendedores 

que querem desenvolver seu negócio nos EUA ou ter inspiração para levar seu negócio 

ao próximo nível, empresários e profissionais liberais interessados em conhecer o modelo 

de inovação e de investimento do Vale do Silício, gestores de fundos, investidores anjos 

ativos e potenciais, cientistas e professores de instituições de ensino.

Nossa missão oferece extraordinária oportunidade de aumentar o networking, 

desenvolver negócios e estreitar relacionamento com seus próspects e clientes, e 

capacitar seus colaboradores.



PORQUE O VALE DO SILÍCIO

Imagine um lugar que tenha concentrado as maiores empresas de tecnologia do mundo, os 

maiores empreendedores, das mais variadas nacionalidades e imensas oportunidades de 

conhecimento, desenvolvimento e negócios. Felizmente este lugar existe, o Vale do Silício.

A região localizada na Califórnia, é o berço de grandes corporações como Apple, Google, 

LinkedIn e Tesla. Por ser um polo mundial de tecnologia, o INSTITUTO VALOR, escolheu o 

Vale do Silício para realizar a primeira 1ª Missão Brasileira de Inovação.

O objetivo da missão é apoiar as empresas brasileiras na busca por uma operação de 

negócios mais produtiva e competitiva em colaboração com empresas americanas, e observar 

de forma prática como as empresas do Vale do Silício conseguem escalar seus negócios 

utilizando plataformas digitais e tecnologia, possibilitando a oportunidade de conhecer a 

cultura do Vale, buscar fontes de investimento, programas de aceleração, e criar vínculos e 

parcerias comerciais com empresas que atuam em seu segmento de mercado.



VISÃO

Há quanto tempo você não pega um taxi na rua com um aceno de mão, gesto antes tão 

conhecido? Em menos que 10 anos a humanidade ganhou a ferramenta mais forte e com um 

impacto mais profundo que qualquer tecnologia já visto: o telefone celular. 

A força da mobilidade surpreendeu até os analistas mais experientes quando nossos telefones 

fixos se tornaram móveis para serem hoje uma verdadeira extensão dos nossos pensamentos. 

Incluímos na programação da 1ª Missão Brasileira de Inovação, a sua participação no GSMA 

Mobile World Congress Americas. Será o principal evento da indústria móvel para as Américas, 

composto por um programa de conferência com palestrantes C-Level das maiores indústrias, e os 

principais líderes dos ecossistemas de comunicações do planeta. 

O MWC também contará com uma exposição que exibirá tecnologias, produtos e serviços móveis 

de ponta que mostrarão os principais expositores da indústria, com foco em inovação, realidade 

virtual, inteligência artificial, entre outras tecnologias disruptivas. Pela primeira vez duas forças, a 

mobilidade e as tecnologias exponenciais vão se encontrar. 



EXPERIÊNCIA

Já pensou em viver um momento que pode redefinir o rumo dos negócios neste planeta? Já 

pensou em participar de um encontro que pode mudar a sua forma de você conduzir os negócios 

na sua empresa? E você, já sabe qual o seu papel dentro da sua organização, neste momento de 

grandes transformações que estão acontecendo em todo o mundo?

O Instituto Valor vai te levar ao Vale do Silício, o lugar das grandes inovações das maiores 

empresas de tecnologia do planeta, e centenas de startups com visões para mudar o mundo em 

que vivemos. 

O Silicon Valley reúne o ecossistema que mais aponta para o futuro em todo o mundo. É o lugar 

onde estão nascendo as tecnologias exponenciais, como inteligência artificial, robótica, nano 

tecnologia, IoT, genética e neurociências. 

E o INSTITUTO VALOR vai levar você e seus convidados para aprender e conhecer o que há de 

melhor, não somente no MWC, mas também nos lugares mais interessantes da bay area. 



PROGRAMAÇÃO

A programação da Missão ao Vale do Silício contempla a participação no Mobile World 

Congress Americas, visitação a empresas e universidades.

O participante inscrito deve estar em São Francisco até o dia 10/09, uma vez que a 

missão inicia no dia 11/09, logo pela manhã de segunda-feira, no 1º horário.

A missão termina na sexta-feira à tarde. Para programar melhor sua volta ao Brasil, 

sugerimos deixar São Francisco no sábado, dia 16/09. 

A agência de viagens oficial da 1ª Missão Brasileira de Inovação é a Stella Barros 

Turismo. Como o foco está em negócios, não havendo, portanto, tempo disponível para 

turismo, a Stella Barros está capacitada para indicar ótimos lugares para serem 

visitados antes ou depois do programa.



VALOR DE PATROCÍNIO

Cada empresa patrocinadora pode convidar até 10 clientes, próspects ou colaboradores. 

O valor será de US$ 15.000,00 (Quinze mil dólares) por participante, incluindo

hospedagem em hotel de categoria superior, passagem aérea em classe executiva e 

alimentação completa.



INFORMAÇÕES

Jorge Martins Muzy

Presidente

✉ jorge.muzy@institutovalor.org.br 

☎ +55 11 2626-1000

☎ +55 11 99910-1000


