
Empreendedorismo Inovador 
como fator de Competitividade



Competitividade

Capacidade de oferecer melhores produtos com um menor preço, com mais 
eficiência que a concorrência.

Capacidade de satisfazer as necessidades e cumprir as expectativas dos 
clientes.



Inovação e Produtividade

Financiamento

Desenvolvimento de 
Mercados

Tributação

Relações de Trabalho

Infraestrutura

Fatores de Competitividade



Dimensões da Competitividade

Territorial

Organizacional

Humana



Competitividade Brasileira







Um dos maiores gargalos da 
competitividade da indústria nacional 

está na produtividade  quando 
comparada a de outros países.



Relação entre salário e produtividade



Produtividade por pessoa ocupada na indústria.



Inovação Brasileira



O que é Inovação?

Invenção

Irrelevante Melhoria

Inovação

Valor e utilidade
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Ameaças enfrentadas



Como mudar esse cenário? 

Empreendedorismo e Inovação!



Empreendedorismo

É o ato de tomar riscos, trabalhar em 
condições de incertezas e transformar 

problemas em oportunidades de negócios.



O que é Empreendedorismo?

Inovação é criar algo novo que gere valor para os usuários ou 
para a Sociedade.



Oportunidades: novas tendências

Espaço de trabalho compartilhado

Nesse lugares, profissionais de diferentes áreas 
trabalham no mesmo espaço, podendo trocar 
experiências e aprendizados, transformando o 
ambiente de trabalho em algo menos 
corporativo e mais criativo.



Oportunidades: novas tendências

Economia do compartilhamento



Oportunidades: novas tendências

Crowdsourcing

Crowdsourcing são plataformas em que 
pessoas se unem para resolver problemas em 
conjunto, criar novos produtos, testarem sites, 
criarem conteúdo e encontrarem soluções.

Wikipédia:
Total de artigos: 38,547,101
Total de editores: 27,525,953
Número de visitas: 10B
Funcionários: 45



Oportunidades: novas tendências

Serviços de assinatura



Skype

Você conhece sua concorrência?

Google Hangouts



Obrigado!
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