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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, matriculados no 6º período do Curso de Administração de Empresas, 

orientados pelo Professor de da Disciplina de Empreendedorismo, Msc Martinho Luthero de 

Souza Júnior, e pelo professor de Administração Mercadológica, Msc Bruno Vieira Moreira, 

desenvolveram e apresentaram os resultados do INOVAR 2016. 

 

O principal objetivo do INOVAR é levar os alunos a prática de desenvolvimento de 

produtos inovadores, da concepção do conceito até o lançamento do produto para o mercado 

consumidor. Nesse intuito, no decorrer do projeto, os alunos pesquisaram conceitos e 

ferramentas inovadoras, criando um Plano de Negócios, que contemplou toda a análise 

econômica, financeira, mercadológica e operacional para o desenvolvimento, lançamento e 

comercialização de produtos e serviços inovadores. 

 

As apresentações do INOVAR 2015 aconteceram no dia 18 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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Fast Fest 

Este grupo pesquisou e idealizou uma empresa que presta serviços organização de festas. O 

conceito é atender as festas de pequeno e médio porte, idealizadas sem antecedência. Dessa 

forma, a empresa está pronta para atender na hora as encomendas para uma festa infantil, de 

aniversário ou festas de confraternização em escritórios.  
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Fitoteraptic 

O foco desta pesquisa é a criação de uma empresa que trabalhe exclusivamente com produtos 

naturais e fitoterápicos. Este mercado está em franca expansão no Brasil e conta com cada vez 

mais clientes em todas as regiões do país. A ideia é uma loja fixa, mas que também vende 

através de um website para todo o Brasil. 
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Sweet do Macarrão 

A pesquisa realizada por este grupo analisa a criação de uma empresa especializada em 

proporcionar uma incrível experiência degustativa com molhos especiais para macarrão. De 

molhos doces a picantes, o grupo mostrou com este ingrediente amplamente utilizado na 

culinária brasileira pode ser consumido de formas diferentes da tradicional, oferecendo uma 

experiência diferenciada para os clientes. O retorno financeiro do empreendimento é 

admirável, já que com ingredientes simples e baratos o grupo consegue preparar pratos 

sofisticados. 
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Pet Care 

Através de um conceito inovador, este grupo pesquisou e idealizou uma empresa que presta 

planos de assistência funerária para animais de estimação. O mercado Pet é um dos mercados 

que mais cresce no país e existe uma dificuldade muito grande para os proprietários de 

animais de estimação quando seu animal falece. A ideia do grupo é um plano, onde o 

proprietário do animal paga um valor mensal e se precisar, a Pet Care estará a sua disposição 

para ajudá-lo no momento mais triste. Além de assistência funerária, o plano dá direito a 

desconto em clínicas veterinárias e petshops.  
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Drink Shake 

Este grupo pesquisou o mercado de bebidas e inovou ao criar receitas especiais que, além de 

saborosas,  fornecem energia para aproveitar cada instante da festa. Preparados com diversos 

ingredientes diferentes, os drinks atendem a diversos públicos, mas sempre mantendo a 

experiência do sabor e da energia. 

 

 


