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Quem somos
Centro de inovação que há mais de duas
décadas forma pessoas e impulsiona
organizações, potencializando suas
estratégias digitais.
Trabalhamos com um time diverso
e multidisciplinar de mais de 800
colaboradores, incluindo designers,
desenvolvedores, consultores,
estrategistas, empreendedores,
pesquisadores e educadores.

Nossa missão
Identiﬁcar, potencializar e concretizar
oportunidades de transformação das
organizações e da vida das pessoas.

“Inovar é treinar o olhar para enxergar as
oportunidades de geração de valor.”
Geber Ramalho
Presidente do Conselho do CESAR

No CESAR, acreditamos que a inovação começa
pelas PESSOAS, que criam negócios, que mudam a
vida de outras pessoas.

Assista o vídeo do nosso manifesto
https://youtu.be/fEuJriE4ck0

Inovação está
em nosso DNA
Recife é berço cultural de movimentos
artísticos e tecnológicos e onde nasceu o
Manguebeat, que teve inﬂuência importante
na nossa criação e, em seguida, no Porto Digital.
Nascemos em 1996 a partir desta coragem
empreendedora, para impedir a fuga de talentos
que ajudariam a construir um dos principais centros
de inovação do país, impactando ecossistemas e
criando uma forte rede de inovação aberta.

O PORTO
DIGITAL
Nossa sede em Recife ﬁca
embarcada em um dos mais
importantes ecossistemas de TICs
do Brasil. O Porto Digital foi criado
em 2000 com o objetivo de se tornar
uma ferramenta de desenvolvimento
econômico e social no Recife, capital
de Pernambuco.
http://portodigital.org

+340
EMPRESAS

DE TECNOLOGIA
E ECONOMIA CRIATIVA

+11.000
EMPREGOS DIRETOS

R$ 2,4 bi

FATURAMENTO EM 2019

PÓLO DIGITAL
DE MANAUS
Somos co-fundadores do Polo Digital de Manaus,
que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento
tecnológico da região compreendida pela ZFM e,
assim, estabelecer uma nova matriz econômica.
Desta forma também contribuímos no fomento do
ecossistema de inovação da Amazônia.

https://polodigitaldemanaus.com/

US-FL

Podemos atender você de
qualquer lugar, mas se quiser
nos encontrar, estamos aqui:
MATRIZ

ATENDIMENTO COMERCIAL

Recife – PE

Rio de Janeiro - RJ
São Paulo – SP
Flórida - EUA

REGIONAIS
Curitiba – PR
Sorocaba – SP
Manaus - AM

AM
PE

SP
PR

RJ

Design-Driven
Co-criamos soluções centradas nas pessoas com uma
mentalidade de experimentação, construindo conhecimento em
todas as etapas do ciclo de inovação

Nossa

cultura
se baseia em:

Cultura de Excelência

Rede de inovação aberta

Temos vasta experiência no desenvolvimento
de soluções de alta performance alinhadas
ao estado da arte, garantindo entregas de
classe global para nossos clientes

Trabalhamos em parceria com academia,
mercado, empresas maduras e startups,
gerando impacto nos ecossistemas de
inovação onde estamos inseridos

Liderança e
Inovação
Por meio da CESAR School e suas
práticas pedagógicas inovadoras,
formamos pessoas para serem líderes e
empreendedores, protagonistas da
transformação

Parceria e co-criação
Somos parceiros dos nossos clientes, criando por
meio de um processo colaborativo soluções
personalizadas que atendem às suas
necessidades e contextos

Governança sólida
Temos mecanismos consolidados de
governança e compliance, sempre
orientados por princípios éticos

CAPACIDADE DE ENTREGA,

EXCELÊNCIA
NOS RESULTADOS

+140

+20

PROJETOS ENTREGUES
POR ANO

SEGMENTOS ATENDIDOS

+80

79,3%

CLIENTES ATENDIDOS
POR ANO

NPS 2020.1

Dados de Jan/2019 a Jan/2020
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IMPULSIONANDO INOVAÇÃO

+800 +100 82%
COLABORADORES

DESIGNERS

eNPS - ÍNDICE
DE SATISFAÇÃO
DO COLABORADOR
(2020.1)

Nossa classiﬁcação
no Glassdoor
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Impulsionando negócios de grandes clientes

COMO FAZEMOS

INOVAÇÃO

Gente

Negócios

Tecnologia

Para nós, inovação sustentável
acontece na intersecção das
dimensões gente, negócios e
tecnologia

Escola de Inovação
por essência
É a partir da CESAR School, nosso centro de
discussão e estudos do mercado, economia e
sociedade, que realizamos estudos e pesquisas
e geramos o conhecimento necessário para
formar proﬁssionais para transformarem os
ambientes e as empresas em que atuam,
tornando-os capazes de fomentar e executar
projetos que trazem mudanças
socioeconômicas relevantes ao país.

Estudo, pesquisa e
formação de liderança
Formação de líderes e
construção de conhecimentos

Ciclo completo
Atuamos em todo o ciclo
de inovação, desde a
pesquisa, estudos e
formação, evoluindo para
a construção de modelos
dominantes por meio da
experimentação e
criação de novos
modelos de negócios,
chegando até a fase de
melhorias incrementais,
com o desenvolvimento
de soluções robustas e
escaláveis.

Identiﬁcar

Potencializar

Concretizar

Melhorias
Incrementais
Produtos adoráveis
(Soluções robustas
com estado de arte
de tecnologia)

Artigo sobre as 3 espirais - Eduardo Peixoto para a MIT SMR Brasil

Construção do
Modelo Dominante
Experimentação:
Construção de novos
modelos de negócios

NOSSO JEITO DE INOVAR

Identiﬁcar

Potencializar

Concretizar

Estudar, observar e
compreender o contexto
para identiﬁcar um conjunto
de oportunidades, dores e
motivações.

Através de técnicas de
geração e seleção de ideias,
as oportunidades identiﬁcadas
são potencializadas para solução
de problemas e otimização de
benefícios.

As ideias potencializadas são
materializadas em artefatos
que podem se tornar novos
produtos, serviços, processos
ou negócios para nossos
clientes e parceiros.

Enxergamos o valor estratégico do Design e o
potencial transformador que ele tem. Isso
está no nosso DNA desde a criação bem
como está na essência da nossa missão e se
materializa em um time de mais de 100
designers que, de forma articulada e
distribuída, atuam em todas as áreas do
CESAR.
O nosso jeito de inovar é inspirado nos
métodos clássicos do Design, mas também
traz uma abordagem prática fruto da
experiência de quem vem trabalhando na
solução de problemas complexos há mais de
duas décadas.

SOLUÇÕES
COMPLETAS
Para elevar organizações a um
novo patamar de competitividade

Inovação na educação e
competências do futuro

Criamos experiências
inovadoras de aprendizagem
para desenvolver pessoas
com as competências
necessárias para liderarem
processos de inovação

Design de produtos
e serviços

Utilizamos o Design para
identiﬁcar oportunidades,
conceber soluções,
experimentar e validar
produtos, serviços,
processos e modelos de
negócios

Inovação corporativa e
estratégia de negócios

Soluções robustas
com TICs

Co-criamos estratégias e
oportunidades de aceleração
e criação de novos
negócios, fomentando
práticas de inovação e
intraempreendedorismo

Aplicamos Tecnologias da
Informação e Comunicação
para o desenvolvimento de
soluções digitais robustas e
escaláveis com hardware e
software

PROBLEMAS COMPLEXOS,

SOLUÇÕES
INOVADORAS
Alguns de nossos cases

CLIENTE:

CAPACITAÇÃO ÁGIL E PERSONALIZADA
DESAFIO
Capacitar proﬁssionais em tecnologias automotivas que ainda
não estavam totalmente disseminadas no mercado brasileiro.

SOLUÇÃO
Residência de Software para
desenvolver capacidades técnicas e proﬁssionais, como
autodidatismo e uso de novas ferramentas, processos e
metodologias de vanguarda da indústria automotiva.

RESULTADOS
38 alunos formados dos quais, 25 contratados pela FCA para
compor o time do Software Center. 496 horas de conteúdo
expositivo 560 horas de conteúdo prático aplicado a projetos
reais da empresa.

@CESAR 2020 | Todos os Direitos Reservados

CLIENTE:

INSERÇÃO JUVENIL NA ECONOMIA DIGITAL
DESAFIO
Prover a inserção socioprodutiva de jovens na economia digital.

SOLUÇÃO
Concepção e execução de cursos online voltados para inserção
dos jovens na Economia Digital

RESULTADOS
+100 educadores sociais serão formados
+2000 jovens serão formados
20 municípios serão atendidos
5 cursos online em temáticas para a Inserção na Economia Digital
estão em processo de desenvolvimento.
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CLIENTE:

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SETOR ELÉTRICO
DESAFIO
Tornar o trabalho dos operadores das salas de controle mais
funcional e intuitivo, reduzindo o estresse e a carga cognitiva na
tomada de decisões de alto impacto.

SOLUÇÃO
Foram desenvolvidas interfaces interativas sob os conceitos de
interação humano-máquina de alta performance e ergonomia
visual e cognitiva por meio de um processo de Design Thinking.
Mais amigáveis e seguras, as telas auxiliam na tomada de decisões
mais assertivas e rápidas.

RESULTADOS
Além de reduzir a carga cognitiva e estresse dos operadores, a
solução beneﬁcia todo o sistema elétrico brasileiro por ser um
case pioneiro em design para sistemas complexos de tomada de
decisões.
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CLIENTE:

DESIGN E INOVAÇÃO PARA MELHORIA OPERACIONAL
E DA EXPERIÊNCIA DO COLABORADOR
DESAFIO
Melhorar a eﬁcácia dos processos internos proporcionando o máximo
de efetividade e simpliﬁcação no registro das horas de trabalho de
seus colaboradores.

SOLUÇÃO
Após uma imersão completa na empresa e mais de 20 horas de
entrevistas para mergulhar ainda mais na rotina e desaﬁos dos
funcionários o resultado ﬁnal foi o protótipo não funcional de um novo
sistema com uma interface simpliﬁcada, que facilita a vida de todos e
melhora o acesso a informações.

RESULTADOS
O protótipo foi aprovado por 96.25% dos colaboradores envolvidos,
mostrando a efetividade de um processo mais simples e intuitivo de
registro das horas trabalhadas, além de contribuir para o time da
Neoenergia enxergar os resultados da empresa de forma coletiva.
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CLIENTE:

IoT PARA OTIMIZAR PROCESSOS NA SAÚDE
DESAFIO
Melhorar o acompanhamento do consumo de oxigênio medicinal dos
pacientes de doenças crônicas pulmonares em tempo real, assim como a
gestão do estoque, contribuindo para a eﬁciência logística.

SOLUÇÃO
Desenvolvimento de solução composta por um dispositivo, que é acoplado
aos cilindros de oxigênio, conectado a um sistema web de monitoramento
em tempo real do volume e do consumo de oxigênio medicinal,
possibilitando prever com maior antecedência os dias e/ou horas que
serão necessárias para a reposição dos cilindros

RESULTADOS
A solução permite que home-cares e hospitais tenham maior controle
sobre a necessidade de reposição de cilindros de oxigênio reduzindo o
desperdício e maior vigilância no consumo em comparação ao que foi
prescrito, levando também a uma otimização no processo logístico dos
fornecedores de cilindros.
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CLIENTE:

DESIGN DE SERVIÇOS PARA MAXIMIZAR O
APRENDIZADO NO PROCESSO DE INOVAÇÃO
DESAFIO
Encurtar o caminho até o consumidor ﬁnal e com isso, capturar insights
de inovação para a Coferly criar novos produtos e serviços.

SOLUÇÃO
A partir do Design para Descoberta, o CESAR conduziu um ciclo de
ideação, prototipação e validação de 3 conceitos de soluções que
atendessem às necessidades da Coferly em ter canais de comunicação
direta com usuários de tintura de cabelo e cabeleireiros para identiﬁcar
suas reais necessidades e com isso melhorar ou criar novos produtos.

RESULTADOS
Foi apresentado um roadmap de adoção desses canais e a eﬁciência de
cada um em captar informações relevantes do consumidor ﬁnal. Com
isso a Coferly tem a chance de criar novos produtos e serviços e ainda
reduzir os riscos de insucesso inerentes a projetos de inovação.
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CLIENTE:

MERCADO E SOCIEDADE

APROXIMAÇÃO DA ACADEMIA E MERCADO
DESAFIO
Como abrir espaços para inovação em empresas
estabelecidas e ainda formar alunos e identiﬁcar talentos?

SOLUÇÃO
Programa imersivo de 6 semanas que mescla teoria e
prática, em uma metodologia Learn By Doing, a ﬁm de
oferecer experiência prática aos alunos, identiﬁcar
talentos e proporcionar um ambiente de experimentação
rápida para empresas patrocinadoras.

RESULTADOS
+ 4,7k alunos inscritos
+500 participantes
+ 50 empresas patrocinadoras
13 edições realizadas desde 2012

8
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PAÍSES: ARG,
AUS, CAN, EUA,
FRA, IND, MON,
UK.

TODOS OS
ESTADOS
BRASILEIROS

CLIENTE:

MERCADO

APOIANDO O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL DE ORGANIZAÇÕES
DESAFIO
Como apoiar organizações que desejam iniciar ou acelerar o seu
processo de transformação digital?

SOLUÇÃO

Saiba se a sua organização
está preparada para a

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Desenvolvimento do ICTd - Índice CESAR de Transformação Digital,
a ﬁm de prover às organizações uma metodologia que, a partir de
oito eixos, avalia o nível de maturidade digital e recomenda ações
de melhoria para essas empresas.

RESULTADOS
+2.6K respondentes da pesquisa (de Abr/19 a Set/20);
Lançamento de resultado de pesquisa avaliando a maturidade
digital do setor automotivo em 2019 Relatório 2020 em construção
em parceria com a HSM Management.

ACESSE AGORA:
transformacao.cesar.org.br
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CENTRO DE INOVAÇÃO
HABILITADO AO USO DE

INCENTIVOS
E FONTES DE
FOMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

POR EMPRESAS PÚBLICAS E
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
Lei 13.303/16 - Art.29, inc. VII

O CESAR é uma instituição sem ﬁns lucrativos
apta para contratação nesta modalidade por
ser incumbida estatutariamente do ensino, da
pesquisa cientíﬁca, tecnológica e de inovação.

AGÊNCIA NACIONAL
DE PETRÓLEO
DESPESAS QUALIFICADAS COMO PD&I

O CESAR é um instituto credenciado pela ANP
como Instituição de Pesquisa e Desenvolvimento
pronto para executar projetos com recursos
oriundos da cláusula de PD&I da agência que visa
estimular a pesquisa e a adoção de novas
tecnologias para o setor.

O CESAR É UMA

UNIDADE EMBRAPII

PARA INTERNET DAS COISAS
Como Unidade Embrapii, o CESAR pode
co-investir no desenvolvimento de projetos
de inovação com Internet das Coisas em
parceria com empresas brasileiras.
Para mais informações,
entre em contato conosco.

O QUE FALAM

SOBRE NÓS

“

Meu sentimento quanto ao CESAR é de plena
conﬁança e parceria com a Instituição e com os
seus representantes. Referência de propósito,
pessoas e competências, além da sua capacidade
de entrega. Para mim, é a empresa de inovação
mais completa, por conseguir atender nossas
demandas de forma rápida e com os recursos e
conhecimentos que tem dentro de casa.
Francisco Carvalho

Superintendente de Inovação na Neoenergia

“

A consultoria que realizamos com o CESAR foi
muito consistente. Fiquei muito satisfeito por
eles terem conduzido todo o processo, do início
ao ﬁm e eu sendo um dos participantes do
projeto. Diferente de outras consultorias que
parece não terem uma conclusão, recebemos
um entregável, com 3 projetos para serem
implementados que de fato comprovaram ser
bastante eﬁcazes.
Alexandre Ferraz

Sócio da Coferly Cosmética

https://youtu.be/whnVvefXob8

“

Eu tive o privilégio de fazer parte do pequeno grupo
que iniciou a trajetória vitoriosa do CESAR e
contribuiu para sua evolução ao longo do tempo.
Até hoje, trago comigo o aprendizado, os
relacionamentos e experiências incríveis daqueles
tempos dourados. É com imensa satisfação que
vejo, hoje como parceiro do CESAR, que aquela
semente plantada e regada com muito suor há
quase 25 anos de tornou uma frondosa árvore de
inovação e competência de classe mundial.
Jorge Mascena

CEO MMS - Modular Mining Systems e ex-colaborador

Pessoas impulsionando inovação.
Inovação impulsionando negócios.

NOSSO CONTATO
http://cesar.org.br
negocios@cesar.org.br
+55 81 3425-4700

Pessoas impulsionando inovação.
Inovação impulsionando negócios.

Ficou com alguma dúvida?
Fale com um consultor

