
O impacto da inovação nas PMES 



O QUE É INOVAÇÃO PARA VOCÊ? 
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Define o futuro de empresas e até de um país 

Nos negócios é a criação ou melhoria de 
 PRODUTOS,  PROCESSOS  E  SERVIÇOS 

Radical e/ou incremental  



Vivemos a ECONOMIA da CRIATIVIDADE 
 

Empresas criativas são abertas às contribuições 

de seus colaboradores e públicos de interesse 

 
GESTÃO EFICIENTE DA CRIATIVIDADE  DEVE SER UM 

ASPECTO CORPORATIVO ESSENCIAL 

 



VANTAGENS 

 Ambiente positivo 

 Partilha de conhecimento, ideias e experiências 

 Valorização dos colaboradores (mais autonomia e responsabilidade) 

 Visão orientada para o futuro 

Insights constantes para inovar e se adaptar ao mercado e aos 
novos desafios 

 



... PORTANTO 

*CRIATIVIDADE: é o processo mental de 

geração de novas ideias que leva à... 

 

* INOVAÇÃO: a implementação das ideias 
criativas para gerar valor ao negócio! 

 



ELAS FAZEM ISSO... 



 

 

 

 



...E AS PEQUENAS TAMBÉM 



 

 

 

 

 
 

 

 

 





INOVAR NAS PMEs É MAIS RÁPIDO 
 

Com estruturas menores, são mais flexíveis 

 

Decisões mais rápidas permitem que saiam na frente 
e ganhem destaque no mercado! 

 

Não é incomum ver uma pequena empresa inovadora 
(ou sua tecnologia) ser comprada por uma grande 

companhia 

 
 



NO ENTANTO... 
 

Muitas PMEs já inovam e nem sabem... 

ou 

Querem apoio, mas não sabem colocar o projeto de 
inovação no papel por falta de orientação 

ou 

Não conhecem as instituições de apoio à inovação 

 



 

Qual o futuro das empresas,  

e de suas cadeias produtivas? 
 

Como estão se adaptando às novas tecnologias? 

Onde estarão daqui 10 anos? 
 

  

  



 

  Internet das Coisas (IoT)     Economia Compartilhada 

  Big Data                                Inteligência artificial     

                  SmartChannels                                     Marketplace 

 Design Thinking    CRM Social           Robots 

 

       Empresas que não inovam , não sobrevivem! 

 



     Indústria é 4.0 

   Comércio é SMART 

       Serviço é ON DEMAND 

     Agronegócio é TECH 





Aproximar pesquisadores, 
empresas e instituições de 
apoio à inovação 

Orientar o caminho ideal 
para tirar um projeto 
inovador do papel 

= 
Desenvolvimento 

econômico e social para 
São Paulo e o País. 



Obrigado! 
 

Eduardo Saggiorato 
Superintendente de negócios e operações 

 

Email: eduardo.saggiorato@desenvolvesp.com.br 
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