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OBJETIVOS 

 

Geral  

Capacitar o aluno a identificar a inovação de produtos/serviços percebida e valorizada 

pelos clientes/consumidores atuais e potenciais da empresa, como um diferencial 

competitivo em relação à concorrência, criadora de critérios para as inovações internas.   

 

Específicos  

• Habilitar o aluno a identificar as inovações de produtos/serviços que efetivamente 

criam mais valor aos clientes/ consumidores, em relação aos concorrentes.  

• Habilitar o aluno a elaborar critérios para as inovações em processos produtivos, 

organizacionais e tecnologias. 

• Mostrar que a necessidade de inovar é inerente aos líderes, gestores e demais 

colaboradores da empresa. 

 

ENFOQUE E ABORDAGEM DA DISCIPLINA  

O enfoque da disciplina está em demonstrar que a gestão da inovação parte da 

identificação das necessidades dos clientes/consumidores quanto à inovação do produto 

ou serviço, para a adoção das ações de inovação no ambiente interno, de maneira 

contínua, visando à consolidar um clima de mudanças na empresa.  

A abordagem da disciplina está na realização de trabalhos práticos realizados nas 

empresas dos alunos, com a fundamentação teórica discutida. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. A inovação como componente do valor criado.  

2. Inovação: percepção e racionalidade.  

2.1 O que é inovação? 

2.2 Rotinas de sucesso. 

GESTÃO DA INOVAÇÃO 
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3. A inovação no ambiente interno: diagnóstico e conexão com a percepção de valor.  

3.1  Processos, recursos e capacidades organizacionais. 

      3.1.1 A inovação como foco do processo de gestão. 

 3.1.2 Recursos, como e onde usá-los. 

      3.1.3 Capacidades dinâmicas. 

4. Modelos de estratégia de inovação e sua implantação.  

      4.1. Gerenciamento interno sistematizado da inovação. 

 4.2. Aprendendo por meio de Alianças. 

5. Gestão da inovação como um processo institucional: cultura da inovação. 

5.1 Construção da empresa inovadora. 

 

ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O processo de ensino-aprendizagem compreende os seguintes procedimentos básicos: 

leituras prévias, discussões em sala de aula e desenvolvimento de um trabalho prático. 

Os trabalhos são realizados por meio de grupos de alunos para possibilitar uma maior 

riqueza, integração e produtividade nas discussões pela troca mútua de aprendizados. 

Isso devido às diversas formações acadêmicas, vivências e áreas de atuações dos 

alunos. Cabe ressaltar que é fundamental a participação dos alunos, sobretudo no que 

diz respeito às suas experiências empresarias que contribuirão especialmente para a 

dinâmica da aula. 

As aulas ocorrem de maneira presencial e não presencial. Nas aulas presenciais são 

discutidos os conceitos e abordagens relacionadas à gestão da inovação direcionando 

ao entendimento dos fundamentos das teorias, por conta do feedback do produto da 

aula não presencial anteriormente realizadas com orientações para cada grupos. As 

aulas não presenciais correspondem à realização de tarefas práticas que os alunos 

realizam em grupo. Na penúltima aula é realizada uma aula “externa”, isto é, em uma 

empresa com as participações dos respectivos executivos e/ou empresários. 

O produto final da disciplina é um projeto compacto, estruturado no formato do relatório 

do Trabalho de Conclusão do Curso, que consta no livro “Metodologia para Trabalhos 

Práticos e Aplicados” e com material de apoio complementar. Esse projeto é 

apresentado pelos grupos na última aula, em plenária. 
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