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Ser inovador exige aprendizado. É preciso investir em especialização, como fazem hoje várias 
empresas do país, que recorrem a universidades e instituições de ensino em busca de 
conhecimento e métodos sobre como e quando inovar. "Nossa missão é auxiliar empresas e 
instituições públicas e privadas a aprimorar seus processos de planejamento para que possam 
prever e lidar com as transformações do seu ambiente de negócios, aproveitando as 
oportunidades para construir um futuro desejável", explica James Wright, coordenador do 
curso MBA Executivo e do Programa Estudos Futuros da Fundação Instituto de Administração 
(FIA), de São Paulo.  
 
Segundo ele, o ProFuturo foi criado para atender às necessidades mais prementes das 
empresas por adoção de práticas criativas de mercado. "Os mercados estão mais maduros e 
ter produtos, serviços e modelos de negócios inovadores é fundamental para alavancar a 
competitividade e ampliar o volume de negócios, principalmente de companhias que hoje são 
líderes na América Latina", diz Wright.  
 
Sob o guarda-chuva do ProFuturo, a FIA mantém vários cursos de especialização, graduação e 
pós-graduação, alguns reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Entre eles, 
estão cursos sobre Gestão de Inovação, o MBA Executivo, que inclui a disciplina de inovação 
em sua grade curricular, o programa de Capacitação para Empresa e Desenvolvimento, 
orientado para pequenas empresas, e o recém-criado Curso de Gestão de Inovação para 
Competitividade. Os alvos são executivos, profissionais de vários ramos de atividade 
econômica e empreendedores.  
 
"Há alguns anos, identificamos a necessidade das empresas de criar produtos específicos para 
a base da pirâmide social, os chamados bens populares. E começamos a ajudar as 
organizações a desenvolver ideias e projetos voltados para esses setores", conta Wright. Um 
dos clientes foi a International Specialty Products (ISP), fornecedora global de produtos 
químicos, farmacêuticos, alimentos, bebidas e aplicações industriais, que enviou um grupo de 
15 profissionais de vários escritórios, do Brasil e outros países latinoamericanos. "Nosso foco 
em inovação não era só em produtos, mas em serviços e no modelo de negócios e de 
comercialização da empresa. Os resultados foram muito bons: a ISP ampliou sua presença na 
América Latina e apresenta crescimento anual de mais de 30%", diz o professor. 
 
A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) também decidiu investir em cursos 
especializados na área de inovação, mas com oferta heterogênea, que vai desde inovação 
tecnológica à comunicação digital. Sua ferramenta chave é o recém-criado Centro de Inovação 
e Criatividade, que cobre as duas áreas de atuação e conta com a infraestrutura de apoio das 
unidades da escola em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com um total de 
600 professores. "As empresas estão mais conscientes de que sem inovação não conseguirão 
sobreviver no acirrado ambiente de competitividade de hoje", diz Paulo Sérgio Quartiermeister, 
diretor do centro. 
 
O Centro de Criatividade e Inovação atua em duas frentes. No campo da criatividade estão 
cursos tradicionais, de criação publicitária, design e planejamento. No lado da inovação, a 
ESPM oferece o curso Gestão da Inovação e o Ações Inovadoras, um ciclo de aperfeiçoamento 
que aborda os tópicos mais importantes ligados ao mercado digital, empreendedorismo na 
internet e nova web.  
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