
Inovação ganha espaço dentro das universidades  
De São Paulo  
 
Empreendedorismo e inovação, termos cada vez mais comuns no mundo corporativo, estão 
começando a ganhar destaque também nas universidades e escolas de negócio do país.  
 
Enquanto até há pouco tempo a inovação entrava apenas como parte dos cursos de tecnologia, 
ela agora ganha um novo enfoque: o da gestão. Instituições como Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (Unisinos), Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-EAESP), Universidade de São Paulo (USP), Business School São Paulo (BSP), 
Fundação Dom Cabral, Ibmec e Uninove são algumas que lançaram ou reforçaram recentemente 
programas voltados à área de inovação e empreendedorismo.  
 
As iniciativas, que reforçam a importância da parceria entre universidades e empresas, surgem 
das mais diversas formas, desde disciplinas em cursos de graduação ou pós-graduação, cursos 
voltados exclusivamente para o tema, e também na forma de centros e fóruns que debatem a 
inovação e a criatividade.  
 
A Unicamp, por exemplo, lança no próximo dia 26 de setembro o curso Gestão Estratégica da 
Inovação Tecnológica, uma especialização com 360 horas de duração voltada para atender as 
necessidades dos profissionais que atuam em funções críticas no gerenciamento da inovação, 
ligados ao desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços.  
 
A Unisinos, de São Leopoldo (RS), criou este ano a graduação em gestão da inovação em 
liderança, com um modelo diferenciado de ensino por competências e não por disciplinas. O curso 
dura quatro anos. "O mais importante é o desenvolvimento da criatividade, a questão do aprender 
a aprender", diz o pró-reitor de ensino e pesquisa da Unisinos, Pedro Gilberto Gomes.  
 
Outra que tem novidades na área é a Faap, que lançou no início de agosto o Centro de 
Criatividade e Empreendedorismo. O centro é um espaço físico especial onde serão concentradas 
as aulas do novo curso de formação de empreendedores e as disciplinas de criatividade, 
ministradas em todos os cursos da instituição.  
 
A BSP também criou, nos últimos meses, um Centro de Empreendedorismo e Inovação, 
responsável por dois fóruns de debates: um sobre inovação e outro sobre empreendedorismo, que 
serão intercalados mensalmente.  
 
A FGV-EAESP é uma das pioneiras no estudo da inovação nos negócios. A instituição criou em 
maio de 2000 o Fórum de Inovação, um consórcio formado por diferentes instituições - empresas 
como Banco do Brasil, Brasilata, Embrapa, Monsanto, Copesul e Sebrae - que discutem, em 
parceria com a escola, as práticas utilizadas pelas companhias mais criativas e inovadoras. A 
escola de negócios mineira Dom Cabral também tem apostado em iniciativa semelhante. (R.L.)  
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