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Pré-requisito:   

Créditos:03 
 
Objetivo: Introduzir a noção de inovação como elemento central no funcionamento 
das empresas e instituições. Caracterizar a inovação tecnológica e relacioná-la ao 
processo de crescimento e à gestão das empresas. 
 
Ementa: 
Inovação tecnológica: conceitos básicos. Inovações de produto e de processo; 
inovações radicais e incrementais. Ciclo de vida da tecnologia e dinâmica da 
inovação. Alternativas tecnológicas e projeto dominante. Negócios estáveis e 
inovações radicais. Capacitação tecnológica e características da empresa inovadora. 
Casos em inovação com ênfase nas indústrias de petróleo, petroquímica, química, 
farmacêutica, biotecnologia e alimentos. 
Conteúdo Programático: 
1 – Conceitos básicos: inovação e invenção, inovações de produto e de processo, 
inovações radicais e incrementais, importância da inovação. (3h) 
 
2 – A inovação como processo: Modelo linear, Chain-linkedModel, open 
innovation(6h) 
 
3 – Dinâmica da Inovação Industrial: modelo de dinâmica da inovação de Abernathy-
Utterback, projeto dominante, ciclo de vida da tecnologia e evolução industrial, 
produtos montados e não montados; negócios estáveis e inovações radicais. (3h) 
 
4 – Trajetórias tecnológicas e estratégias de inovação: sistemas nacionais de 
inovação, sistemas setoriais de inovação, taxonomia de Pavitt, fontes funcionais de 
inovação, innovationecosystem(6h) 
 
5 - Apropriação dos resultados econômicos da inovação: pioneiros e seguidores, 
quadro analítico para avaliação das estratégias de inovadores e estabelecidos, 
estratégias de inovação e projetos dominantes, estratégias de inovação e ativos 
complementares. (3h) 
 
6 – Aspectos organizacionais da inovação: criação do conhecimento na empresa, 
processos de aprendizagem, competências e capacitações para inovar, rotinas 



organizacionais e construção de competências. (6h) 
 
7 – Inovação em modelos de negócio: conceito de modelo de negócio, inovação 
disruptiva (6h) 
 
8 – Inovação em países emergentes: o caso do Brasil. Conceito de inovação reversa 
(3h) 
 
9 – Transição tecnológica e difusão da inovação (3h) 
 
10 – Estudos dirigidos e apresentação de trabalhos (6h) 
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Utterback, J., (1996) Dominado a dinâmica da inovação, Qualitymark. 
2. Tidd, J.; Bessant, J. (2009), “Managing Innovation: Integrating Technological, 
Market and Organizational Change”, 4rd edition, Wiley, Chichester. 
3.Von Hippel, E. (1988), “The Sources of Innovation”, Oxford, New York.  
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inovação, Editora da FGV. 
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