
Oficina Tecnojovem Gestão RJ 2016

—



ACORDO DE AULA
●Celulares e mochila/bolsa

●2 ouvidos e uma mão

●O bom andamento da aula é 

de responsabilidade de todos

●Esteja 100% presente



O TECNOJOVEM GESTÃO
—

● Vamos pensar em produtos ou serviços que gostaríamos de trabalhar?

● E em como tirar essa ideia do papel (projeto)?

● E, pra fechar, a gente vê como o pessoal coloca em prática projetos da área de Petróleo e Gás

1ª semana - Pensando no produto ou serviço       >> Escolher do produto ou serviço 

2ª semana - Modelo de Negócios / Canvas >> Colocar a ideia no papel e pensar num plano de negócios

3ª semana - Formação para Grupos >> Estão todos unidos pela mesma causa? 

4ª semana - Viabilidade Econômica >> Como financiar esse sonho?

5ª semana - Marketing Digital >>  Vamos criar campanhas de marketing de conteúdo?

6ª semana - Viabilidade Sócio-Ambiental >>  O mundo fica melhor ou pior com o isso? 

7ª e 8ª semanas - Gestão de Petróleo e Gás >> Isso tudo tem a ver com a Petrobras?

9ª semana – Apresentação do trabalho final >> Mostrando a proposta 



Tecnojovem Gestão 
Viabilidade Socioambiental

—

Como os softwares livres e negócios abertos ajudam? 

Trocas e moeda social contribuem com menos custos e com melhores 
relações entre fabriqueta e seus públicos?



TECNOJOVEM GESTÃO

Viabilidade Socioambiental

—
Plano de vôo:

>> Como estão as fabriquetas?

>>Softwares livres e negócios abertos

>> Tecnojogo



Como estão as fabriquetas?
—



Softwares livres e negócios abertos
—



15 min - leitura de causos. 
>> Contar pros demais 
>> O que tem a ver com a sua fabriqueta? E com outras?

• Tecnobrega 
• Plugin Cirandas-Facebook 
• Br Office >> Libre Office -- causo de criação 

     • Brownie do Luis

SOFTWARES LIVRES E NEGÓCIOS ABERTOS
—



15 min - leitura de causos. 
>> Contar pros demais 
>> O que tem a ver com a sua fabriqueta? E com outras?

• Tecnobrega 
• Plugin Cirandas-Facebook 
• Br Office >> Libre Office -- causo de criação 

     • Brownie do Luis

SOFTWARES LIVRES E NEGÓCIOS ABERTOS
—



20 min – exposição / consolidação dos conceitos

Palestra base: 
http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity

 

30 min - exposição dos grupos / discussão 
Quais práticas podem deixar o seu produto/serviço/negócio mais 

aberto/livre?

SOFTWARES LIVRES E NEGÓCIOS ABERTOS
—

http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_strangling_creativity


30 min - Produzir por fabriqueta: uma tabela de oferta e outra de 
demandas de produtos/serviços/saberes. 

A tabela contém as seguintes colunas: 

item / custo unitário estimado / qtd mensal / custo mensal.

Obs.: 
>> pelo menos duas ofertas e duas demandas
>> uma das demandas deverá ser o tratamento dos resíduos 

ambientais.

OFERTAS, DEMANDAS E TECNOJOGO
—



45 min 

>> Trocas entre:

"Fórum Ecosol", 

Fabriquetas, 

"Entidades de assessoria 
(CEFET / TECNOJOVEM / SÃO MARTINHO)"

>> Registrar trocas no quadro

OFERTAS, DEMANDAS E TECNOJOGO
—



30 min 

As trocas estão equilibradas?

Quantos reais a sua fabriqueta economizou com as trocas?

Para estimular outras trocas, que tal se a tabela de ofertas e 
demandas mostrasse os valores em uma “moeda” própria?

Somente quem tem dinheiro (Reais) pode ser investidor nos 
produtos da fabriqueta? Ou podemos contar com “investidores” que 
tenham outras riquezas?

REFLEXÕES
—



Tarefas
—



Transformação dos documentos gerados em itens do Corais de cada 
fabriqueta

. 1h - por fabriqueta: atualizar a apresentação (incluindo pelo 
menos o projeto, a tela de modelo de negócio e os 
custos/despesas/trocas) e postagem no Corais da fabriqueta;

. 1h - por fabriqueta: transformar os itens do "projeto de 
investimento" e as ações do MDI em tarefas no Corais da fabriqueta;

. 1h - por fabriqueta: trasformar a tabela de ofertas e demandas 
em planilha aberta no Corais da fabriqueta;

. 1h - cada um deve dar uma ideia sobre quem poderia ser 
convidado para o dia da apresentação das fabriquetas, na forma de 
"post it" no Corais

Vídeo tecnobrega
https://analisedotecnobrega.wordpress.com/2013/02/20/pirataria-a-formula-do-mercado/

TAREFAS A DISTÂNCIA
—

https://analisedotecnobrega.wordpress.com/2013/02/20/pirataria-a-formula-do-mercado/
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