


#A empresa



#Boas Práticas

A Fidelity Mobile acredita que é preciso inovar se quisermos recuperar o
"equilíbrio do mundo", integrando e derivando o “modus operandi de produção
e consumo cartesiano”. A Fidelity tem consciência organizacional e competitiva
de que a economia mundial cresce segundo duas grandes forças: a globalização
e a mudança tecnológica e, que é preciso dominar P,DI&C, gerenciar a
tecnologia e desenvolver novos produtos e serviços que gerem valor ao
mercado e a sociedade.

✓ Estratégia de Liderança pela Inovação;
✓ Reinvestimento Anual de 12% do Lucro Líquido em P,DI&C;
✓ Adoção do Organograma Híbrido Matricial para empresas com atuação 

orientada a projetos;
✓ Estimular a “cultura” da inovação dentro da empresa com mecanismos de 

recompensa ao “Indivíduo Inovador”; 
✓ Capitalização para Inovação Recursos de apoios financeiros governamentais 

voltados para inovação.



#Desafios/Oportunidades

O problema e/ou o maior desafio do composto inovador do projeto MATO GROSSO

MOBILE, foi tecnológico, ou seja, criar um Chat Mobile e um Web Componente, com

recursos integrados de VOIP, URA, CHAT BOT e INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

APLICADA - IA, desenvolvido com recursos técnicos e tecnológicos 100% nacionais

e implantá-los no complexo e burocrático setor público brasileiro que atende os

cidadãos por meio de canais tradicionais via telefone, e-mail.

A meta presente é comercializar as inovações ao MERCADO e a SOCIEDADE a nível

nacional e internacional, monetizando em escala as inovações tecnológicas

devidamente registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

e Associação Brasileira das Empresas de Software – ABES.



#Resultado #BemDitoApp 

O resultado do projeto de inovação tecnológica, foi a criação do Instant Messenger

#BemDitoApp (chat Mobile que supera os Instant messenger tradicionais Whatsapp,

Telegram, Skype, outros) disponível para 52 idiomas, com serviços de

texto/transferência/arquivos, ligação/conferência por áudio/vídeo com até 9

participantes, permite realizar ligações para telefones fixos e celulares, com recursos

integrados de VoIP, URA, Chat Bot e Inteligência Artificial Aplicada IA.

✓ ABES nº

180309-32.415

✓ INPI #BemDitoApp nº

BR 51 2017 001633-0



#Resultado #BemDitoWebChat

O resultado do projeto de inovação tecnológica, foi a criação do Web Component

(#BemDitoWebChat que supera os chats web/desktop tradicionais ZenDesk,

LivePerson, LiveChat, outros) que pode ser ou não utilizado de forma integrada ao

#BemDitoApp, disponível em 52 idiomas, com serviços de texto/transferência/arquivos

ligação por áudio/vídeo, permite a criação de 100 salas de conferência de vídeo/áudio

com 9 participantes, ligação para telefones fixos e celulares, com recursos integrados

de VoIP, URA, Chat Bot e Inteligência Artificial Aplicada IA.

✓ ABES nº

180309-32.415

✓ INPI #BemDitoWebChat nº

BR 51 2018 000125-4



#Resultados Qualitativos

✓ A melhoria integrada da estrutura física + técnica + tecnológica

+ sistema de gestão estratégica para inovação da empresa;

✓ Reposicionamento da empresa em relação aos concorrentes do

mercado nacional e internacional;

✓ O cumprimento do Ciclo do Manual de OSLO com a

comercialização do projeto/produto ao mercado e a sociedade;

✓ O estreitamento da cooperação mútua no campo da técnica, da

ciência, da inovação, da administração, da capacitação e

formação continuada da equipe bicampeã do Prêmio Finep de

Inovação 2010/2013 com o Sistema Nacional de Inovação - SNI;



#Resultados Qualitativos

✓ O fortalecimento da imagem da empresa com o retorno da mídia

espontânea nacional nos principais veículos de comunicação

especializado dos quais FINEP, ANPEI, ABES, UFSCar, ESTADÃO,

AGENCIA O GLOBO, INFOMONEY, PORTAL TERRA; outros.

http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5562-app-criado-com-financiamento-da-finep-promove-contato-direto-entre-a-assembleia-de-mato-grosso-e-cidadao


#Resultados Qualitativos

✓ O fortalecimento da imagem da empresa com o retorno da mídia

espontânea internacional da Microsoft/Xamarin;

✓ Participação como Case da Conferência ANPEI de Inovação 2018.

https://blog.xamarin.com/%EF%BF%BCfidelity-mobile-unites-brazilian-citizens-elected-officials-real-time-chat-apps/


#Resultados Quantitativos

✓ Aumento de 36% dos registros de INPI + ABES;

✓ Aumento do lucro líquido em 171%;

✓ Aumento da empregabilidade em 69%;

✓ Aumento médio de 9.33% do salário dos indivíduos inovadores por meio

do Programa de Participação nos Lucros e Resultados PLR;

✓ Aumento dos 33% dos benefícios sociais da empresa (seguros

saúde/odontológico/vida, ticket alimentação, bolsa formação continuada,

cine fidelity, implantação do carpe diem, entre outros);

✓ Aumento de 20% para 33% dos colaboradores que trabalham no sistema

Home Office.



#Lições Aprendidas 

✓ Esforço Inovador Setor Público

✓ Grau Dificuldade: 5

✓ Investimento: 5

✓ Tempo: 3

✓ Propensão a Inovar: 1

✓ Risco: 5

✓ Esforço Total: 19 de 25

✓ % Esforço: 76% de 100%

✓ Esforço Inovador Setor Privado

✓ Grau Dificuldade: 3

✓ Investimento: 2

✓ Tempo: 1

✓ Propensão a Inovar: 5

✓ Risco: 3

✓ Esforço Total: 14 de 25

✓ % Esforço: 56 % de 100%

ESFORÇO INOVADOR NO BRASIL 
(SETOR PÚBLICO (SPB) X SETOR PRIVADO (SPV)

EITSPB > EITSPV



#Esforço Inovador
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#Resultado do Esforço Inovador

R$0,00

R$2.000.000,00

R$4.000.000,00

R$6.000.000,00

R$8.000.000,00

R$10.000.000,00

Aporte 1ª Venda Royalties

R$430.000,00 

R$8.100.000,00 

R$81.000,00 



#Case Perspectiva Tecnológica 

✓ Projeto: Mato Grosso Mobile 
✓ Modalidade: Projeto de Pesquisa
✓ Área: Inovação Tecnológica 
✓ Convênio Finep/Fapemat nº. 05.13.0112-00 - Processo nº. 173501/2014
✓ 1% dos Royalties retornam ao Estado de Mato Grosso 

“Inovação distingue um líder de um seguidor - Steve Jobs”.

Best Regards;

Dr. Valdemar Mendonça
CORECON 14ª Reg/MT n.º 1661
Fidelity Mobile | Diretoria de P,DI&C
Mobile + 55 65 98109 - 5151
Office + 55 65 3023 - 8400


