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“Desenvolver produtos originais melhorá-los, modificá-los e trabalhar novas marcas 

são exigências de um mercado que se transforma todos os dias em virtude das 

mudanças nos gostos dos consumidores, do avanço da tecnologia e das ações da 

concorrência. O processo de globalização também tem estimulado um aumento de tal 

magnitude que inovar tornou-se não apenas questão de opção, mas de sobrevivência. 

O atual cenário competitivo não só exerce pressão sobre as empresas para introduzir 

inovações como também para produzi-las mais depressa que a concorrência.” 

 

 

Os alunos da disciplina Empreendedorismo, matriculados no 6º período do Curso de 

Administração de Empresas, orientados pelo Professor de da Disciplina de 

Empreendedorismo, Msc Fábio da Silva Eiras, e pelo professor de Administração 

Mercadológica, Msc Bruno Vieira Moreira, desenvolveram e apresentaram a terceira edição do 

Projeto INOVAR. 

 

O INOVAR como objetivo principal levar os alunos a prática de desenvolvimento de 

produtos inovadores, da concepção do conceito até o lançamento do produto no mercado 

local. Nesse intuito, no decorrer do projeto, os alunos estudaram conceitos e ferramentas 

inovadoras, criando o Plano de Negócios, que contemplou toda a análise econômica e 

financeira, mercadológica e operacional para o desenvolvimento, lançamento e 

comercialização de produtos e serviços inovadores.   

 

As apresentações do INOVAR 2013 aconteceram no dia 19 de novembro, a partir das 

19:30h, na Sede da FACE ALFOR e foram prestigiadas por toda a comunidade acadêmica, 

membros da sociedade civil e professores de todos os cursos da Face Alfor. 
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INOVAR 2013: Grupo 01 – Suprigás 

O Grupo 01 desenvolveu o projeto de um produto, onde o conceito principal é garantir 

que residências não fiquem desabastecidas de gás de cozinha. O produto idealizado pelos 

alunos é um suporte que mede o peso da botija de gás e avisa aos residentes quando o gás está 

prestes a acabar. 

O grupo ainda idealizou a comercialização de um serviço de monitoramento, realizado 

por um dispositivo que, através da linha telefônica comum, avisa a empresa fornecedora de 

gás que a residência do cliente necessita da troca da botija de gás. 
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INOVAR 2013: Grupo 02 – Brasil-cakes 

O Grupo 02 inovou os tradicionais cupcakes, inventando sabores e coberturas 

diversificadas com o objetivo de “abrasileirar” os famosos bolinhos. Além de sabores 

tipicamente brasileiros, os produtos elaborados pelo grupo possuem receita diferenciada, 

primando pela qualidade em todos os detalhes, dos ingredientes ao acabamento. 

Vendidos em embalagens bonitas, práticas e descontraídas, os produtos da Brasil-

cookies atingem um público alvo muito diversificado, podendo ser comercializados em 

cantinas de escolas, bares, academias, restaurantes, lanchonetes, padarias e até mesmo em 

supermercados. 
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INOVAR 2013: Grupo 03 – Custumisy 

O Grupo 03 idealizou uma forma irreverente de reaproveitar roupas jeans que as 

pessoas, principalmente as mulheres, não utilizam mais por estarem fora de moda ou em 

tamanho incorreto. A Custumisy transforma a roupa jeans que antes era comum e ignorada 

em uma peça de roupa moderna, descolada e muito bonita.  

Além de acertar o tamanho e os principais detalhes da roupa com a moda atual, a 

Custumisy personaliza cada peça de roupa, de forma que seja a única. São adicionados fitas, 

brilhos, cores e acabamentos diversificados transformando a peça de roupa comum em uma 

peça moderna e descontraída. 
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INOVAR 2013: Grupo 04 – Dose Certa 

O Grupo 04 desenvolveu um tonel em madeira reciclada, onde um sistema eletrônico 

permite dosar na media certa qualquer bebida alcoólica destilada após a inserção de uma 

moeda de R$ 1,00 na lateral do tonel. 

O dosador desenvolvido pelos alunos pode ser regulado para qualquer tipo de bebida e 

para doses de qualquer quantidade. Dosando desde a cachaça comum até bebidas mais 

sofisticadas como whisky, por exemplo. 

 

 


