
PROGRAMA
Disciplina: GESTÃO DA INOVAÇÃO COD: ENEX60072

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Etapa Carga Horária Vigência

8ª Semanal: 02 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa:
Estudo dos conceitos de inovação, seus reflexos estratégicos em relação ao desempenho das
firmas e suas aplicações no mundo corporativo. Discussão de modelos de gestão para
desenvolvimento da capacidade inovadora no ambiente empresarial.

Objetivos:
Familiarizar os alunos com: (a) conceituar a inovação e os sistemas de informação e o seu
papel nas organizações. Para tal serão apresentados métodos, técnicas e ferramentas para
modelagem e desenvolvimento de estratégias de inovação; (b) aprender e analisar como os
dados e as informações fluem dentro de uma organização; (c) apresentar noções fundamentais
de modelos de gestão e discutir o valor da inovação e dos sistemas de informação voltados
para a gestão e melhoria das condições de competitividade das organizações; (d) a revisão de
literatura e a discussão e reflexão sobre conceitos de inovação; (e) alavancar o espírito de
cooperação em equipe e de antecipação pela inovação.

Metodologia:
O desenvolvimento das aulas será conduzido de modo prático, de forma que a teoria seja
completada, com a participação ativa dos alunos, nos diversos tipos de trabalhos (discussão
dirigida de casos, análise de simulações, dramatização, pesquisa individual, pesquisa em grupo
com apresentação escrita e oral, resolução de: problemas, questões, exercícios e testes de
verificação de aprendizagem em sala), também se baseará em exposições, críticas sobre os
conceitos, em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo
debates, seminários e em trabalhos práticos. Por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois
tempos de aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio.
Exposição Oral; Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo. Recursos: Quadro
branco; Computador + Data Show; Portal de Entidades na Internet; CDs; DVD’s; Vídeos e
Filmes; Casos empresariais retirados de Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e outros
eventualmente úteis, de modo a orientá-los para a vida profissional.



Avaliação:
A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, e será feita através da análise de
simulações, da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais e/ou em grupo, realizados em
classe baseados nos estudos de caso e na resolução de: problemas, questões, exercícios e dos
testes de verificação de aprendizagem em sala (P1, P2 e Exame Final: 2 aulas cada), bem como
o grau de assiduidade e de participação dos alunos em todas as atividades programadas.

Conteúdo Programático
UNIDADE I - INTRODUÇÃO À GESTÃO DA INOVAÇÃO
Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático. Esquema de
desenvolvimento das aulas. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais,
pesquisas, problemas, questões, exercícios, testes bimestrais e prova de exame final.
Formação dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.
Introdução à Gestão da Inovação e Tecnologia: Conceitos e Definições; Tecnologia, Técnica,
Capacitação Tecnológica e Inovação Tecnológica; Tipos e formas de Inovação Tecnológica; O
Processo de Inovação e Difusão Tecnológica. Apresentação de vídeos sobre Inovação.

UNIDADE II - FATORES CONDICIONANTES E SEUS IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE
Fontes de inovação na empresa e formas de acesso à inovação. Fontes de conhecimento para
a inovação; Desenvolvimento tecnológico próprio; Aquisição de Tecnologia Externa:
Transferência de Tecnologia; Tecnologia Incorporada em bens de capital e insumos críticos;
Conhecimento tácito e codificado; Programas de Treinamento; Mecanismos de busca e
aprendizagem: Aprendizado Cumulativo; Open Innovation: Pressupostos do modelo.

UNIDADE III - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE EMPRESAS INOVADORAS
Aspectos da Organização para Inovar: Os Facilitadores e as Barreiras para a Inovação na
Empresa; Características de Um Modelo Organizacional Inovador; Cultura Organizacional pró-
inovação; Capacidade para interpretar cenários tecnológicos e de mercado; Estrutura com
flexibilidade à Mudanças: Reposicionamento e Realinhamento Estratégico.

UNIDADE IV - ASPECTOS LEGAIS DA INOVAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE SEUS RESULTADOS
Propriedade Intelectual, direitos autorais, marcas e patentes; Lei de Patentes; Transferência de
tecnologia; A importância e o Papel do INPI.

UNIDADE V - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ESTRATÉGIA COMPETITIVA
Razões pelas quais as Firmas precisam Inovar; A inovação como fator de Competitividade
Tecnológica e Vantagem Competitiva; Conceitos de Estratégia; Conceito de Estratégia
Empresarial; Tipologia das Estratégias Tecnológicas; Estratégia Competitiva baseada na
Inovação: as cinco forças competitivas de Porter; Inovação, Setor, Localização e Tamanho da
Firma.

UNIDADE VI - GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: AÇÕES ESTRUTURANTES
Análise Preliminar: Planejamento Estratégico Tecnológico (PET); Prospecção Tecnológica:
Análise Estratégica, Escolha Estratégica e Monitoramento Estratégico da Inovação;
Componentes e Recursos da Gestão Estratégica da Inovação; Análise das Decisões: postura
tecnológica da empresa (build or buy); O Caminho do Desenvolvimento Tecnológico (riscos
técnicos e de mercado); Variáveis / Indicadores: econômicos e tecnológicos; Estratégias de



viabilização de projetos inovadores: Gestão das Relações com os públicos (parcerias
/cooperação /joint ventures).
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