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❑ Gerente da Incubadora da UEL – INTUEL 2021-2022

❑ Consultor empresarial

❑ Sócio da empresa Chiusoli Pesquisas – Inteligência de mercado.

❑ Consultor credenciado no SEBRAE

área de planejamento estratégico

área de pesquisa de mercado

❑ Disciplina de comportamento do consumidor – Doutorado UFSC (2021)

❑ Mestrado em Administração – UEL (2018)

❑ Pós graduação em planejamento tributário – UNOPAR - (2019)

❑ Pós graduação em docência do ensino superior – PITÁGORAS (2014)

❑ Pós graduação em Marketing Negócios e Vendas – FECEA (2012)

❑ Graduado em administração – PITÁGORAS (2010)

❑ Graduando em estatística – Anhembi Morumbi (2022).



CONCEITOS

REFLEXÃO TIPOS DE INOVAÇÃO EXEMPLOS PRODUTOS

TENDÊNCIAS

ESTRUTURA DA CAPACITAÇÃO



Conceito de inovação

Inovação é a combinação de 
conhecimentos, tecnologias e esforços 
humanos que são traduzidos em novos 
produtos, serviços, processos e tipos de 
negócios desenvolvidos com o intuito de 

obter sucesso em seus fins comerciais e de 
aceitação pelo mercado.

Proposta de Diretrizes para Coleta e 
Interpretação de Dados sobre Inovação 
Tecnológica



Conceito de inovação

A criação de novos produtos praticamente eliminava os 
seus antecessores, processo que chama de destruição 
criativa, sendo um estímulo fundamental para a 
economia, pois acirrava a concorrência entre as empresas

Conceito proposto por Joseph Schumpeter no seu escrito 
sobre Ciclos econômicos (Business Cycles), de 1939.

Inovação em produtos, serviços e processos.
1883 - 1950





Invenção e Inovação

Invenção tem a proposta de trazer 

ao mundo algo que não existe, 

apenas isso, criar algo novo, sendo 
um requisito para patenteabilidade. 

A inovação surge com a melhoria 

de um produto, processo ou serviço 

já existente ou a criação de algo 

novo que seja absorvido pelo 
mercado e gere negócio.

Howe, mas foi Singer quem desenvolveu a 
patente de Howe

Santos Dumont 1906
Irmão Wright 1903

O primeiro voo comercial do mundo 
data de 1º de janeiro de 1914

Irmão MC Donalds

Ray Kroc



Tipos de inovação
In

o
va
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Incremental

Radical

Disruptiva
Christensen (1997)

(MANUAL DE OSLO, OCDE- 2004)



Comparativo



Linha do tempo das revoluções

01

02

03

04

Características:

>implementação da 

máquina à vapor

Características:

>Eletricidade e 

>Linha de produção

Características:

>Computador

>internet

Características:

>Velocidade

>Amplitude e profundidade: 

>Impacto sistêmico

Períodos: 1760 – 1840 1850 – 1945 1960 – 1990 2011 - atual



Diferenças conceituais

❑ Foi na edição de 2011 da Feira de Hannover (a 
maior feira de automação industrial do planeta, 
realizada anualmente na cidade de Hannover na 
Alemanha) que o conceito da Indústria 4.0 começou 
a ser revelado ao público em geral.

❑ Dentre as tecnologias integradas à Indústria 4.0 
destacam-se a Realidade Aumentada, Realidade 
Virtual, Big Data e Internet das Coisas, entre outras.

❑ A quarta revolução tem seu escopo mais amplo que 
apenas sistemas e máquinas inteligentes e 
conectadas. Difere-se das demais pela fusão dessas 
tecnologias e a interação entre os domínios físicos, 
digitais e biológicos.



Reflexões

A 2 Revolução industrial

• Ainda precisa ser vivida por 17% da população mundial

• Quase 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade.

A 3 Revolução industrial

• 4 bilhões de pessoas sem acesso à internet

• Tear mecanizado demorou 120 anos para espalhar pela 
Europa

• A internet demorou menos de uma década



Impulsionadores - Megatendências.

Tendências de inovação

Categoria Física Categoria digital Biológica

Veículos autônomos
IoT – (Internet of Things)

Internet das coisas
Genética

Impressão em 3D Rastreamento RFID Biologia sintética

Robótica Avançada
Blockchain –

Livro-razão-distribuído.
Biocombustíveis

Novos materiais. Bitcoin



Produtos e o processo de inovação



Produtos e o processo de inovação



Inovação
Empreendedor

Necessidade

Tipos

Organizações This is a 
sample text.

Tipos

Oportunidade

Tradicional

Startup

Sample 
Text

Sample 
Text

Sample 
Text

Sample 
Text

Disruptiva

Radical

Incremental

Spin Off

Sample 
Text

Spin In

Sample 
Text

Sample 
Text

Sample 
Text

Sample 
Text

Sample 
Text

Sample 
Text

Sample 
Text



Exemplo de inovação



Destruição criativa, inovação disruptiva e economía
compartilhada: uma análise evolucionista e comparativa
Vitor Koki da Costa Nogami
SUMA DE NEGOCIOS, 10(21), 9-16, Enero-Junio 2019, ISSN 2215-910X

Conhecimento, inovação e território
Autor: Mário Vale Lisboa:2012

Referências 



Lista de 
presença
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Preencher a 
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prática

Gamefication


