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O GSI - Global 

Strategic Innovation

é um 

programa premium, 

de uma semana 

hands-on e 

intensiva, que 

permite aos líderes e 

decisores de topo 

uma imersão direta 

no Silicon Valley.

Os participantes ficarão com 

competências distintivas e

diferenciadoras, interagindo 

com especialistas reputados 

num âmbito de experiência 

pessoal de elevado 

dinamismo.
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Ao longo das suas quatro edições anteriores o GSI Executive Program trouxe +120 

empresas/ entidades e +200 participantes 

aos EUA.

Os participantes do  GSI Executive Program visitaram +40 das mais inovadoras e 

bem sucedidas empresas e prestigiadas universidades do mundo, como a IDEO, 

Cisco, VMware, Google, Facebook, Zynga, 

Intel, LinkedIn, bem como MIT, Stanford 

University, UC Berkeley, Cambridge 

Innovation Center tendo também participado neste programa +80 

oradores.

Ao longo das 3 edições anteriores, +800 pessoas participaram nos 

eventos de networking deste programa.

100% de satisfação dos participantes  do GSI relativamente ao 

cumprimento das suas expectativas.  43% dos participantes referiram que o 

Programa excedeu as suas   expectativas. 

Global Strategic
Innovation
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1. Motivação
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Silicon Valley é a “meca” e a referência mundial na

área da inovação empresarial e empreendedorismo, onde têm emergido as

novas grandes empresas mundiais e onde novos modelos de negócio e novas

tecnologias são desenvolvidas e testadas de forma permanente, com impacto

em todas as economias mundiais, independentemente do seu estágio de

desenvolvimento.

Este é um programa premium, hands-on e intensivo

(1 semana), que permite a líderes e decisores de topo uma imersão direta

no Silicon Valley / Vale do Silício.

Esta é uma oportunidade única

de conhecer a cultura empresarial, instituições, conhecimento, champions e

network internacional do Silicon Valley/ Vale do Silício e aprender novos

modelos de competitividade baseados na inovação para crescer e vencer no

mercado global

Conheça na 
primeira pessoa o 
mais destacado 

centro de inovação 
mundial, o Vale 

do Silício

“A melhor forma de um líder promover o seu desenvolvimento é através de casos de
estudo. Não através do papel, mas através de visitas in loco e interações na primeira
pessoa com os intervenientes que fizeram a diferença. Uma imersão pessoal em
Silicon Valley, o mais destacado ecossistema de inovação e empreendedorismo, é um
diferenciador extraordinário”.

Carlos Oliveira, Managing Partner da LBC
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2. O Programa num 
Minuto

Cocktail e Evento de 

Networking com 

empreendedores, 

empresários, investidores, 

estudantes e políticos de 

língua portuguesa

Sessões Interativas com 

Professores das 

Universidades de Stanford 

e de Berkeley (Haas School 

of Business) e com 

empreendedores norte 

americanos, brasileiros e 

portugueses e africanos do 

Vale do Silício

Sessão de Trabalho no 

NestGSV com empresas em 

incubação, Venture 

Capitalists e Business Angels

Apresentações e visitas à 

Autodesk, Linkedin, 

Facebook, Salesforce, 

Google, Tesla, CISCO  e 

Oracle, entre outras

Página 7

4 pilares base 
do programa 

• Calendário: 6 dias intensivos, de 1 a 6 de Junho

• Local: Silicon Valley e San Francisco

• Língua: Inglês (60%) e Português (40%)

• Lugares limitados
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Destinatários: Executivos

O GSI – International Executive Program está aberto a todas as

empresas e entidades, privadas e públicas, que queiram participar,

desde que cumpram os critérios de seleção da entidade

organizadora:

Executivos:

• De médias ou grandes empresas claramente inovadoras.

• De entidades públicas que estejam ligadas à inovação ou cuja atividade

tenha especial impacto na modernização da administração pública e da

economia.

• Participantes de elevado perfil técnico e/ou de gestão, com provas

dadas e domínio da língua inglesa (60% do programa em Inglês e 40%

em Português).

3. Destinatários e 
Critérios de 
Participação

Página 8

Um lote 
selecionado 

de 
participantes

http://www.globalstrategicinnovation.com/
http://www.globalstrategicinnovation.com/
http://www.globalstrategicinnovation.com/


www.globalstrategicinnovation.com

Os participantes farão parte do livro do GSI – IEEP.

Todo o programa será filmado, podendo cada participante ficar com
o vídeo do GSI – IEP 2014 / 5ª Edição.

3. Destinatários e 
Critérios de 
Participação

Página 9

António Vidigal – CEO, 

EDP Inovação (Portugal)

Sandro Valeri – Senior

Manager Embraer (Brasil)

Torben Rankine –

Organização GSI (USA)

Derby Lau –

Presidente, Correios de 

Macau (Macau)

Jorge Sales Gomes –

Presidente, Brisa 

Inovação (Portugal)

Dimoneke Ditutala – PMO, 

Sonangol (Angola)

Americo Muchanga –

Diretor Geral, INCM 

(Moçambique)

Fernando Ranieri– Vice 

Presidente Tecnologia 

Embraer  (Brasil)

Adriano Soares –

Administrador, ENAPOR 

(Cabo Verde)
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• Conhecer melhores práticas e aceder a novos conhecimentos de

especialistas reputados e respeitados nas áreas de inovação

estratégica, execução estratégica e gestão da mudança

design thinking, liderança a fim de promover o

desenvolvimento de estratégias inovadoras nas empresas;

• Conhecer novos modelos de negócio e novas tecnologias que

irão transformar a economia no futuro;

• Sessões de trabalho na Universidade de Stanford, Universidade

de Berkeley e especialistas;

• Foco setorial: TIC, Energia, Saúde, Transportes, Educação,

Administração Pública.

• Visitar e interagir diretamente com empresas que

inovaram com êxito – Autodesk, CISCO, Facebook, Linkedin,

Oracle e Salesforce.com;

• Apresentar a sua organização e promover a ligação à economia

mais inovadora a nível mundial – Silicon Valley, o maior berço de

inovação a nível mundial.

4. Benefícios e 
Objetivos

Página 10

Formação em 
Inovação 

Estratégica

Interação com 
Champions
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• Reforçar o network internacional com peritos e potenciais

parceiros, clientes, fornecedores, Business Angels, Venture

Capitalists, Empreendedores e Empresas Americanas, políticos de

língua portuguesa e internacionais;

• Network entre os participantes, oriundos de vários países:

Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e Portugal.

• Conhecer processos de aceleração de negócios, de

empreendedorismo e visitar aceleradoras de negócio;

• Compreender novos modelos de negócio, partilhar perspetivas

e identificar oportunidades de crescimento e internacionalização;

• Estudar e concretizar oportunidades de negócio, parcerias,

investimentos e exportação para os Estados Unidos.

Networking
Exponencial

Aceleração de 
Negócios

4. Benefícios e 
Objetivos

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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O GSI – International Executive Program in Silicon Valley irá

incorporar participantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau,

Moçambique e Portugal.

O programa que se apresenta a seguir irá ser adaptado conforme

o perfil final dos participantes, nomeadamente na componente de

visitas a empresas, de forma a torná-lo o mais relevante possível

para todos os participantes.

Página 12

5. Programa

Programa 
adaptado 

conforme o perfil 
dos Participantes
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Torben Rankine, 
Country Manager da 
LBC, sedeado em San 
Francisco, 
acompanhará todo o 
programa.

Tarde Viagem para San Francisco (chegada ao final da tarde).

Sábado, 31 de Maio

Tarde e Noite

Sessão Introdutória com Carlos Oliveira (CEO, Leadership Business 

Consulting) e Torben Rankine (Country Manager, Leadership Business 

Consulting - EUA):

• Apresentação detalhada do Programa (P);

• Apresentação dos participantes e das suas expectativas (P);

• Apresentação sobre “O que Diferencia Silicon Valley e as Novas 

Tendências  no Empreendedorismo Inovador" (P);

Domingo, 1 de Junho (San Francisco)

P - Sessão em 
Português

I - Sessão em Inglês

Manhã

Livre para visitar San Francisco.

5. Programa

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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Segunda-Feira, 2 de Junho (Berkeley/San Francisco)

Dia centrado na 
Universidade de California 
Berkeley (CAL) GSV – 50 
Prémios Nobel (22 + 28)

Mark Davis (Senior 
Director – Design 
Research da 
AutoDesk) 

07h30

08h30 – 09h45

12h00 – 13h30

13h40 – 15h30

16h30 – 17h00

17h00 – 18h00

Fim da tarde

10h00 – 11h30

09h45 – 10h00

Universidade da California – Berkeley

Partida do Hotel de San Francisco

Sessão sobre “Innovation Framework – Como Implementar Inovação nas
Organizações” com Leadership Business Consulting (P)

Coffee Break

Sessão sobre “Open Innovation” com Henry Chesbrough (I)

Almoço na Universidade da California - Berkeley e visita ao campus/loja 
da Univ. de  Berkeley

Sessão sobre “Innovation, Business Models and Entrepreneurship”  com 
Solomon Darwin(I)

Visita Guiada à AutoDesk (I).

"Innovation and User Experience" com Mark Davis (Senior Director – Design 

Research, Office of the CTO da AutoDesk) nas instalações do AutoDesk (I).

Livre para visitar San Francisco.

P - Sessão em Português I - Sessão em Inglês

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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Terça-Feira, 3 de Junho (Silicon Valley)

08h00

09h30 -10h30

10h30 - 10h45

10h45 - 12h00

12h00 -13h30

13h30 - 15h30

Dia centrado na 
Universidade de 
Stanford – 28 
Prémios Nobel

Foco: Inovação, 
Design Thinking, 
Empreendedorismo

Prof. Burton 
Lee, professor 
na Universidade 
de Stanford

Universidade de Stanford

Partida do Hotel de San Francisco

Seminário na Universidade de Stanford sobre “Liderança e Equipas de Alto 
Potencial” com Leadership Business Consulting (P)

Coffee Break

Seminário sobre “The Challenges of International Businessmen in the
Valley + New Tendencies in the SV”, c/o Prof. Burton Lee (I)

Almoço no campus e visita/loja

Sessão Interativa sobre Design Thinking na Stanford Design School com
Mark Char (I)

P - Sessão em Português I - Sessão em Inglês

Sessão Interativa com Alberto Savoia, Co-fundador da
Pretotype Labs e ex-director de engenharia da Google
sobre “Pretotyping as a part of your innovation process”
(I).

Chegada ao Hotel em San Francisco.

16h00 - 17h30

19h00

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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Sessão sobre “Execução Estratégica" com a Leadership Business

Consulting (P).

Partida do Hotel de San Francisco.

Sessão Interativa sobre "Cases of Brazilian and Portuguese
Entrepreneurship in Silicon Valley", patrocinado pela Associação BayBrazil
nas instalações da Nest e pelo Fórum Silicon Valley Bridge to Portugal no
NestGSV(P).

Almoço no NestGSV.

Visitas a empresas por setores (I)*:

1: Energia: Sunpower, California Institute for Energy and Environment,
Solazyme, PG&E
2: TIC/Cloud: Cisco, Microsoft, Vmware, AT&T, Oracle.
3: Transportes: Volkswagen Group of America
4: Biotech: Genentech
5: TIC na Educação: Apple, SRI

Quarta-Feira, 4 de Junho (Silicon Valley)

08h30 – 09h30

09h30 – 10h15

10h15 -12h00

13h30 – 14h00

Sessão de manha sobre 
Silicon Valley com 
empresários portugueses e 
brasileiros

Visitas a empresas e 
incubadoras, com enfoque 
sectorial

P - Sessão em Português I - Sessão em Inglês

14h30 – 18h00

Apresentações individuais dos participantes e Jantar de Networking em

San Francisco.

19h00

*A definição final das entidades a visitar depende do perfil dos participantes e será
confirmada 10 dias antes do arranque do programa.

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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Sessão sobre “Ten Faces of Innovation” com Jonathan Littman (I).

Sessão sobre Inovação e Storytelling (P/I).

Exercício de Inovação: “Team-Based Anthropology Dig” (em equipas) (I)

Exercício em grupo “Cross-pollinate/Experiment”(P/I).

Almoço.

Sessão “Storytelling” (em equipas) (P/I).

“Storytelling and Prizes” (I).

Visitas a empresas por setores (I)*:

1 TIC/Cloud: Facebook, AT&T, Verizon, Square, LinkedIn
2: Transportes: Tesla Motors
3: Biotech: QB3 Garage – UCSF
4: TIC na Educação: Google

Quinta-Feira, 5 de Junho (Silicon Valley)

09h00 – 10h00

10h00 – 10h50

11h00 – 11h45

11h45 – 12h45

13h00 – 13h30

13h30 – 14h00

14h00 – 15h00

P - Sessão em Português I - Sessão em Inglês

Visitas a empresas com 
enfoque sectorial

Jonathan Littman,
Co-autor “ Ten Faces 
of Innovation”

15h00 – 18h00

*A definição final das entidades a visitar depende do perfil dos participantes e será
confirmada 10 dias antes do arranque do programa.

19h00 Chegada ao Hotel em San Francisco.

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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4

Sexta-Feira, 6 de Junho (Silicon Valley e San Francisco)

08h00

09h00 – 11h30

12h00 – 13h00

13h30 – 14h30

14h30 – 15h30

15h30 – 19h00

19h00 – 21h30

Belmer Negrillo, 
Principal Interaction 
Designer na IDEO

Partida do Hotel de San Francisco.

Sessão Interativa com Belmer Negrillo sobre “Design Thinking” nas
instalações da IDEO (I/P).

Challenges of African Entrepreneurs in Silicon Valley and of Entrepreneurism
in Africa, com The African Network TAN (Kojo Appiah ou Pascal Iwuh) and IO
Ventures (Mbwana Alliy, Jawed Karim ou Paul Bragiel) – iremos procurar um
africano que fale português.

Seguido de Network e Almoço.

Sessão de fecho + avaliação e compromissos por participante (P).

Livre

Networking e Jantar de Encerramento, com presença de vários convidados
(empresários, empreendedores, VCs, BAs, estudantes, diplomatas e políticos
de língua portuguesa).

Closing session 

Mbwana Alliy, 
Managing  Partner do 
Savannah Fund

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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6. Oradores e Entidades Participantes

• Principal Interaction Designer na 
IDEO

• Mais de 10 anos de experiência na
criação e produção de experiências
multimédia

• Especialista em criação de produtos
e gestão de ciclo de cida, com uma
experiência diversificada em áreas
como consultoria de design (IDEO), 
agências de publicidade digital 
(Ogilvy Interactive and DM9DOB), 
desenvolvimento interactivo (startup 
Vuvox) e na gigante Ebay

Belmer 
Negrillo

• Professor na Universidade de 
Stanford

• É também membro do conselho da 
Grow VC International Limited; 
Managing Director na Innovarium 
Ventures; Speaker convidado em 
diversas conferências sobre finanças, 
indústria, empreendedorismo e 
inovação

• Mais de 15 anos  de experiência nas 
áreas de empreendedorismo, grandes 
empresas tecnológicas mundiais, 
trabalho com governos de vários 
países e com as maiores universidades 
a nível mundial

Burton Lee

• Managing Partner da LBC

• Foi Coordenador da Unidade de 
Missão para a Sociedade da 
Informação (UMIC), sob alçada do 
Gabinete do Primeiro Ministro e 
Deputado à Assembleia da República

• Vasto conhecimento e experiência 
em temáticas económicas e sociais

• Mais de 15 anos de experiência 
internacional em consultoria de 
gestão

• Livro publicado sobre “Coaching Para 
Executivos”

Carlos 
Oliveira

• Professor na Universidade da 
California - Berkeley 

• É o criador do termo Open Innovation 
proposto no livro Open Innovation: 
“The New Imperative for Creating 
and Profiting from Technology”

• É também  Diretor  e Fundador do 
Center for Open Innovation da Haas
School of Business  da Universidade 
da California – Berkeley

• Foi professor na Universidade de 
Stanford 

• Mais de 15 anos de experiência na 
indústria informática

Henry 
Chesbrough

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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• Fundador e Managing Partner do 
Savannah Fund 

• Director do I/ Ventures

• Co-fundador e Diretor de Produto na
Yellow Masai

• Gestor de Producto de Office 
Enterprise (Excel, Access & Groove) 
na Microsoft

• VP of Sales/Business Development 
na Pixpulse

• Graduado na Stanford University 
Graduate School of Business

Mbwana 
Alliy

• Fundador da Snowball Narratives

• Co-autor do livro “Ten Faces of 
Innovation”, sobre design thinking, em 
parceria com a IDEO

• Mais de 30 anos de experiência como 
jornalista e escritor

• Especializado em conhecimento, media 
e inovação

Jonathan
Littman

• Professor na Universidade de 
Stanford

• É também diretor dos programas 
Stanford Technology Ventures Program
(STVP) e AEA/Stanford Executive
Institute

• Vencedor do prémio Gores Award por 
excelência no ensino (a mais elevada 
condecoração Universidade de Stanford)

• Vice presidente executivo  da Symantec
Corporation

• Fundador e Presidente da Slate
Corporation

• Mais de 25 anos de experiência nas 
áreas de inovação e empreendedorismo

Tom Byers

• Co-fundador e Chief Pretotyper
na Pretotyper Labs

• Innovation Agitator. Coach e 
Engineering Director na Google 

• Fundador de duas startups
financiadas por Venture Capital de 
renome mundial

• O seu trabalho teve como resultado 
significantes receitas para as 
empresas onde trabalhou e foi 
reconhecido com diversos prémios 
de reconhecimento internacional

Alberto 
Savoia

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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• Diretor de User Experience na 
Autodesk

• Foi gestor de User Experience na Palm

• Diretor do grupo de Tecnologias 
Emergentes na Metadesign

• Diretor de Tecnologia na Portola
Dimensional Systems

• Fundador e Presidente da Dimensional 
Studios

• Mais de 15 anos de experiência nas 
áreas desenvolvimento e inovação de 
produtos tecnológicos

Mark 
Davis

• Professor na Stanford Design 
School

• Doutorado em Engenharia Mecânica / 
Design da Universidade de Stanford, 
(especialização em "pensamento 
pivot", aptidões cognitivas, 
capacidades promotoras da inovação e 
relação entre engenharia de design e 
gestão empresarial)

• Mais de 25 anos de experiência em 
gestão de produtos de consumo em 
empresas como Procter & Gamble

Mark 
Schar

• Professor na Universidade da 
California - Berkeley 

• É também  Associate Director do 
Center for Open Innovation da 
Haas School of Business  da 
Universidade da California –
Berkeley desde 2009

• É Professor convidado da 
Universidade de Stanford

• Foi Vice-President no Bank of
America

• Mais de 20 anos de experiência 
em inovação e finanças

Solomon 
Darwin

• Country Manager da LBC nos 
Estados Unidos

• Mais de 12 anos de experiência em 
consultoria de gestão, baseado em 
Portugal, Espanha e Estados Unidos

• Vasta experiência de projetos de 
estratégia, inovação, 
empreendedorismo e análise de 
mercado

• Integrou a equipa de discussão 
sobre empreendedorismo e inovação 
em Silicon Valley, liderada pela  
Comissária para a Agenda Digital da 
Comissão Europeia, Neelie Kroes

Torben 
Rankine

http://www.globalstrategicinnovation.com/
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A Leland Stanford Junior University, geralmente conhecida como
Universidade de Stanford, é uma universidade de investigação,
privada, localizada em Palo Alto na Califórnia, EUA. Stanford é
amplamente considerada com uma das mais prestigiadas e
seletas universidades a nível mundial.

Foram mais de 50 as pessoas que passaram por Stanford, entre
staff e alumni, que foram galardoados com o Prémio Nobel. De
igual forma, a faculdade e os seus alunos foram responsáveis
pela criação das mais proeminentes empresas tecnológicas a
nível mundial como a Cisco Systems, Google, Hewlett-Packard,
LinkedIn, Netscape Communications, Rambus, Silicon Graphics,
Sun Microsystems, Varian Associates e Yahoo.

Stanford University

A Autodesk é uma empresa de software especializada no
desenho 3D, na engenharia e no setor do entretenimento. A
Autodesk Gallery, local de uma das sessões de networking, foi
criada para celebrar o processo de desenho que torna uma
grande ideia numa realidade. O local tem produtos que foram
desenvolvidos com a ajuda do software da Autodesk.

A PALCUS é uma organização sem fins lucrativos que pretende
atuar para fortalecer os laços e relações entre Portugal e os
Estados Unidos. A PALCUS patrocina o evento de networking na
Autodesk Gallery.

6. Oradores e Entidades Participantes

A Genentech é considerada a fundadora da indústria de
biotecnologia, área a que se dedica há mais de 35 anos.

A Genentech tem como missão usar a informação genética
humana para descobrir, desenvolver, fabricar e comercializar
medicamentos para tratar pacientes com graves ou
potencialmente fatais condições médicas. Hoje, a Genentech está
entre as principais empresas mundiais de biotecnologia, com
vários produtos no mercado e um pipeline de desenvolvimento
promissor.

A Tesla Motors é uma empresa baseada em Silicon Valley que
desenha, fabrica e vende veículos e componentes elétricos.

Fundada em 2003 e sediada em Palo Alto, Califórnia, a Tesla
conta com mais de 1400 empregados, 21 lojas e veículos
vendidos em 32 países.

Com uma faturação anual de mais de $116 milhões, a Tesla foi o
único fabricante a produzir em série um veículo desportivo
100% elétrico, Tesla Roadster.
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AT&T

A AT&T é uma empresa multinacional Norte-Americana, fundada
em 1983, é o segundo maior operador nos EUA.

Fundada em 1983, empregando mais de 290 000 colaboradores,
conta com um renevue anual de mais de $120 mil milhões e
consta na posição 12 do ranking da Fortune 500.

O AT&T Foundry Innovation Center de Palo Alto, CA é um dos 3
centros de investigação e desenvolvimento onde conjuntamente
com os seus pareceiros e fornecedores são desenvolvidos novos
produtos, aplicações e serviços móveis. Para além de Palo Alto,
existem mais dois centros em Plano, Texas e Ra'anana, Israel.

A Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP é uma firma internacional de
advogados fundada em São Francisco. Tendo sido fundada em
1863, é a firma de advogados em operação contínua mais antiga,
e a segunda empresa privada mais antiga de São Francisco, depois
da Levi Strauss & Co.

A Orrick conta com mais de 1.100 advogados a nível mundial e 21
escritórios, com mais de 200 advogados nos seus maiores
escritórios em São Francisco e Nova York.

A firma é particularmente conhecida pelas suas práticas a nível de
finanças públicas, empresas emergentes, impostos, regulação
energética, falências, propriedade intelectual, compensações e
benefícios, entre outras.

Orrick, Herrington & 
Sutcliffe LLP

A Verizon é um dos principais fornecedores a nível global de
soluções de banda larga e telecomunicações.

Fundada em 1983, consta atualmente na posição 16 do ranking
da Fortune 500, com um revenue anual de $106.6 mil milhões e
mais de 195.000 colaboradores.

Os Verizon Innovation Centers em San Francisco, CA e Waltham,
MA albergam diversas empresas e parceiros para o
desenvolvimento de novas aplicações, produtos, serviços e
dispositivos que possam tirar partido na nova rede móvel de alta
velocidade 4G LTE.

Verizon 

A Microsoft é a gigante multinacional fundada por Bill Gates e
sedeada em Silicon Valley.

A Microsoft desenvolve, fabrica, licencia, presta assistência e
desenvolve consultoria de natureza tecnológica a uma vasta
gama de produtos de software para uma grande variedade de
dispositivos informáticos.

Microsoft 
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Com a sede em Palo Alto, Califórnia, e fundada em 1998, a
Vmware, é o líder global em soluções de virtualização e
infraestruturas para cloud. Com mais de 300.000 clientes e
25.000 parceiros, e 11.000 colaboradores, a Vmware conta com
receitas trimestrais na ordem dos $1.000 milhões e com o
crescimento anual entre 23% a 27%.

O Linked-in, com sede em Mountain View, Califórnia, e fundado
em Dezembro de 2002, é atualmente a maior rede social
profissional mundial. Na altura do seu lançamento esta rede
social totalizava um conjunto de 4.500 utilizadores. Em Agosto
de 2011, contava já com mais de 120 milhões de utilizadores
registados em mais de 200 países. Atualmente o número de
utilizadores que se registam nesta rede é superior a 2 novos
membros por segundo.

No terceiro trimestre de 2011 o Linked-in contava com receitas
anuais na ordem dos $139 milhões, tendo sido o quinto trimestre
consecutivo com uma taxa de crescimento superior a 100%.

A Oracle é uma empresa multinacional sedeade em Redwood
desenvolvendo a sua actividade no sector de Tis.

A Oracle é especializada no desenvolvimento e comercialização de
sistemas de hardware de computador e produtos de software
empresarial.

A Cisco Systems é um dos principais mundiais na área dos
serviços e tecnologias de comunicação. Tendo sido fundada em
1984 conta com mais de 63.000 empregados, mais de 470
escritórios em mais de 165 países, com uma faturação anual de
$43 mil milhões.

A Cisco é líder de mercado mundial em diversas frentes nas
tecnologias de comunicação: segurança, IPTV, VOIP, Wireless LAN,
entre outras.
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A Facebook é uma rede social privada e fundada em 2004, em
Cambrige, Massachusetts e com sede em Menlo Park, California.
Com mais de 3000 empregados nos seus escritórios dos EUA,
Irlanda, Alemanha, Hong Kong, India, Londres, Madrid, França,
Malásia, Singapura, Suécia, Austrália, Tóquio e Canadá. O
Facebook conta com uma faturação (estimada) de mais de $4 mil
milhões.

Atualmente estão registados mais de 800 milhões de utilizadores
ativos dos quais 50% entram nesta rede social diariamente.

A Salesforce.com é um dos principais fornecedores a nível mundial
de soluções software de gestão para de empresas, baseadas na
cloud e principalmente reconhecida pela sua solução de CRM.

Fundada em 1999 na Califórnia, conta com mais 6000 empregados
e principais escritórios nos EUA, Canadá, Londres e Sydney, e
faturação de mais de $1.50 mil milhões.

A Salesforce.com conta também com uma base de mais de 80 mil
utilizadores e mais de 2 milhões de assinantes.

Salesforce.com

Fundada em 2000, QB3 tem como missão acelerar a descoberta
e inovação.

A QB3 é uma joint venture entre os três campus da Universidade
da Califórnia em Berkeley, São Francisco e Santa Cruz.

A QB3 fundou a primeira incubadora de inicialização do sistema
da UC, a Garagem QB3, em UCSF em 2006, que conta
actualmente com 49 empresas atualmente aluga um espaço na
rede.

A Sunpower desenha e produz células fotovoltaicas, telhas e
painéis solares de alta eficiência energética, baseados numa
célula fotovoltaica inventada na Universidade de Stanford.

Fundada em 1985 com sede em San José, Califórnia, conta com
mais de 5000 empregados e uma faturação de mais de $415
milhões.

A Sunpower tem sido uma referência a mundial a nível da
investigação e desenvolvimento de tecnologia solar.

Qb3 Garage
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9. Como Participar

Site www.globalstrategicinnovation.com

Os interessados poderão também 

entrar em contacto com a Leadership 

Business Consulting através dos 

seguintes meios:

• Lisboa: + 351 93 255 86 11

(Margarida Gonçalves)

• Luanda: + 244 922303903     

(Marisa Nascimento)

• Maputo: +258 843986273 

(Ricardo Carvalho)

• San Francisco: + 141 581 162 679 

(Torben Rankine)

• São Paulo: + 55 11 991777187 

(Paulo Bitar)

• info@globalstrategicinnovation.com. 
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10. Alguns Participantes de Edições Anteriores

Ministério da 

Administração do 

Território
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“Senti-me muito motivado a participar neste programa porque parece ser uma oportunidade 
única para conhecer dois líderes mundiais em inovação, MIT e Stanford, e trazer novas ideias, 

experiências e conhecimentos que promovam a melhoria do projeto…”

Jorge Sales Gomes - Presidente, Brisa Inovação (Portugal)

“Experiência muito gratificante, inspiradora para a inovação e uma lufada de ar 
fresco para o espírito empreendedor”

Jorge Lopes - President, NOSi (Cabo Verde)

“A nossa motivação principal em vir para um programa como o GSI é conhecer na 
prática o principal local de inovação no mundo e perceber que elementos deste 
ambiente poderemos levar de volta para a Embreaer e para o Brasil.”

Sandro Valeri – Senior Manager, Embraer (Brasil)

11. GSI EP: Alguns Testemunhos dos Participantes

“O meu objetivo em participar neste programa é o de perceber como é que 
em Silicon Valley se implementa a inovação. (…) 

A principal aprendizagem foi perceber como utilizar liderança para 
implementar a inovação no terreno(…)”

Dimoneke Ditutala – PMO, Sonangol (Angola)
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A Nossa Missão

Apoiar líderes e gestores a criar valor mensurável

Aumentar níveis de desempenho e obter resultados sustentáveis

Reforçar a competitividade das empresas e a eficácia da 

Administração Pública

Mais de 550 projectos realizados

Actividade em 7 países, escritório em San Francisco

100% de clientes satisfeitos no âmbito da ISO 

9001:2008, auditado pelo Lloyd’s Register

Sobre a Leadership Business Consulting

Considerada “A Melhor Empresa para 

Trabalhar” em Portugal na Atividade de 

consultoria, científica, técnica e afins –

Edição 2012

Considerada a 5ª Melhor Empresa para 

trabalhar em Portugal – Edição 2012
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