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Envolvimento do Usuário
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Prototipagem e Experimentação com Materiais
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Observação de situações reais de uso
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Avaliação do produto pelo usuário
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Iterações de Projeto
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Usuário satisfeito
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Mais um problema de projeto resolvido
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PRESSUPOSTOS DA INMATE

a) Inovação é um processo de percepção e de geração de 
oportunidades.  Ela é fruto de uma cultura (empresarial, 

organizacional, ou institucional) voltada para o novo, o diferente, o 
inusitado. Ela pode ser um processo sistemático ou assistemático, a 

depender do contexto do ambiente em que ela se expressa;

b) Inovação é um processo de resposta a incentivos, principalmente 
econômicos.  No passado se acreditava que a inovação devia 

declinar com a competição, à medida que mais competição reduzia 
as rendas de monopólio que premiavam os inovadores de sucesso.  

Hoje se percebe que os incentivos à inovação dependem não 
somente das inovações a posteriori per se, mas muito mais das 

diferenças entre rendas pós e pré-inovações.  Logo, a competição 
pode estimular inovações e crescimento, já que pode reduzir as 

rendas pré-inovação das empresas bem mais do que reduzir suas 
rendas pós-inovação. Em outras palavras, a competição pode 

aumentar os lucros incrementais de inovar, e, portanto, encorajar 
investimento voltado a “escapar da competição”;



PRESSUPOSTOS DA INMATE

c) Inovação não guarda correlação com tamanho da organização para 
implementá-la.  Ela pode se processar tanto na grande, quanto na 
média, na pequena, ou na micro empresa, seja ela uma startup, ou 
um spin-off de um processo gerador, ou mesmo de processos de 

transferência de uma tecnologia;

d) Inovação é um processo multidisciplinar.  Para que ela aconteça é
necessário fazer convergir conhecimentos, competências e culturas 
distintos, aglutinando-os, de forma contínua e interativa, ao processo 

de desenvolvimento;

e) Inovação, para ter sucesso, tem que aliar a racionalidade técnica, 
que é voltada ao êxito do processo inovador, à racionalidade 

comunicativa, que é voltada ao entendimento das partes envolvidas 
no mesmo processo. 















Figure 1: U.S. Productivity Growth
U.S. Nonfarm Business Sector, 1973:Q4-2005:Q4

Figura 1: Crescimento da Produtividade dos EUA
Fonte: “The Sources of the Second Surge of U.S. Productivity and Implications for 
the Future”. Dale W. Jorgenson, Mun S. Ho, and Kevin J. Stiroh, March 2006.



http://www.creativante.com.br/lettericia/blog/2009/16_2009.html



Prof. Paul Krugman, Princeton University, EUA, 
Prêmio Nobel de Economia de 2008.

















Slide do Prof. Silvio Meira



Despite Recession, Innovation Is Alive and Well









Fonte: Valor Econômico, 10/05/2010.

















INMATE- Innovation Management Technique

(Metodologia de Gestão da Inovação)





• Até recentemente as Culturas mais 
conhecidas eram a Cultura da Ciência e a 
Cultura das Artes (e Humanidades).  O 
objetivo da Ciência é a busca da Verdade; 
o propósito das Artes é expressar a 
Condição Humana;

• Mas existe uma Terceira e Nova Cultura: 
a Cultura da Tecnologia e da Inovação.



• A Cultura da Tecnologia e da Inovação segue o 
rigor do método científico, mas sua Fé não é a 
busca da Verdade, e sim a busca da Novidade, 
do Novo, do Diferente;

• Mesmo tendo como ponto de partida a 
Condição Humana, sua esperança não é a 
Expressão, mas sim a Experiência;  

• A Tecnologia busca acima de tudo a Geração 
de Oportunidades.





Inovação de produto e processo

No ano de 2008, o universo de empresas com dez ou
mais pessoas ocupadas na indústria, nos serviços
selecionados e no setor de P&D, abrangeu em torno de
106,8 mil empresas, sendo que, deste total, cerca de 41,3 
mil implementaram produto e/ou processo novo ou
substancialmente aprimorado de 2006 a 2008. 
Comparando estes números com os da PINTEC 2005,
tem-se que o universo cresceu (totalizava 95,3 mil), 
porém o número de empresas inovadoras aumentou em
maior ritmo (era de 32,8 mil), o que provocou o aumento
da taxa de inovação, de 34,4% no período 2003-2005 
para 38,6% de 2006 a 2008.

PINTEC (2008)



















ARQUITETURA GOVERNANÇA CRESCIMENTO

Metodologia Arquitetura-Governança-Crescimento

Corporativa

TICs
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Figura 3 

Fonte: EA2010 Group.



Figura 4

Fonte: EA2010 Group
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