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Objetivos (remoto):
Gerais: Apresentar e discutir o processo de gestão de inovação em organizações, principais
metodologias e ferramentas relativas às estratégias corporativas de inovação.
Específicos:
a) Entender o processo e a gestão da inovação em organizações.
b) Discutir o papel dos parques tecnológicos, incubadoras de empresas e políticas governamentais de
incentivo à inovação.
c) Discutir pesquisas atuais e metodologias e ferramentas adotadas para gestão de inovação de:
produtos, processos, mercados, organização e tendências da área.

Conteúdo Programático:
● Conceitos Básicos: Processo de Inovação, Função Tecnológica e Inovação aberta
● Estratégia Tecnológica e a Interface entre Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) e as
demais áreas da empresa
● Cooperação entre empresa - universidade / instituto de pesquisa e Habitat’s de Inovação
● Inovação e Internacionalização de Empresas
● Propriedade Intelectual
Cronograma (semana de aula)
1. Inovação: definição e importância
2. Inovação como processo
3. Empresa Inovadora: visão, estrutura, pessoas-chave
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4. Estratégia de inovação: capacidades dinâmicas, trajetórias tecnológicas, globalização
5. Fontes de inovação: conhecimento x mercado, clientes como inovadores, mecanismos de
busca
6. Redes de inovação: cooperação universidade empresa, habitats de inovação
7. Seleção das iniciativas de inovação: incerteza, coalizões, portfolio
8. Planos de negócio, adoções das inovações, recursos
9. Criação de novos produtos e serviços: tecnologia x mercado, comercialização, serviços
10. Inovação aberta: joint ventures e alianças, colaboração com clientes e fornecedores
11. Empreendedorismo e novos negócios
12. Benefícios da inovação: inovação e o desempenho da empresa, propriedade intelectual
13. Aprendendo com a inovação: competências dinâmicas, aprendizado
Planejamento de atividades síncronas e assíncronas semanais:
● Leitura prévia em preparação para a aula (assíncrona: 1h)
● Elaboração de resenha (assíncrona: 45 min)
● Discussão dos temas em aula (síncrona: 1h)
Metodologia de Ensino Utilizada:
Os alunos irão desenvolver as competências através da leitura prévia, elaborações de resenha e
discussão durante as aulas.
Metodologia de Avaliação (estratégias para atingir conceitos “cumprido” ou “não cumprido”):
Os alunos serão avaliados pelas entregas associadas aos assuntos tratados.

Bibliografia básica e complementar para uso remoto
Bessant, J. & Tidd, J. I novação e Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2019. (e-book)
Figueiredo, P.N. Gestão da Inovação: Conceitos, métricas, e experiências de empresas brasileiras. Rio de
Janeiro: LTC, 2015. (e-book)
Tigre, P. B. G
 estão da Inovação: uma abordagem estratégica, organizacional e de gestão do
conhecimento. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2019. (e-book)
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