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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 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 2016 aconteceram no dia 29 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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SPA Urbano 

Este grupo pesquisou e idealizou uma empresa que presta serviços de massagem e 

relaxamento de forma rápida e eficiente. O foco da empresa é atender pessoas que precisam 

de um relaxamento rápido durante o dia de trabalho, aproveitando o intervalo do trabalho 

para almoço ou alguma folga na agenda profissional.  
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Insert Consultoria 

O foco desta pesquisa é a criação de uma empresa que trabalhe com a capacitação e inserção 

de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho. O público da 

empresa recebe um pacote de treinamento e capacitação, além de acompanhamento 

psicológico. Insert Consultoria seria remunerada pelas empresas que, por força de lei, 

necessitam de contratar pessoas com necessidades especiais, ou empresas com desenvolvido 

papel de inclusão social. 
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Rezzolve 

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

subcontratação de profissionais para trabalhar com serviços de apoio residencial. Serviços de 

faxineiras, eletricistas, encanadores, babás, etc, são alguns dos exemplos de serviços que a 

Rezzolve entrega para seus clientes. A empresa possui uma vasto cadastro de prestadores de 

serviços, que são treinados e avaliados periodicamente. De acordo com a necessidade do 

cliente, um desses prestadores de serviço é acionado. 
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Lúmem Decora 

Utilizando um moderno processo de reciclagem de materiais, esta pesquisa idealiza uma 

empresa que trabalha com artigos de decoração e iluminação com produtos 100% 

reutilizados.  
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Natur Truck 

Este grupo pesquisou o mercado de Food Truck e inovou ao conceber um serviço semelhante, 

porém, focado em um público especial que tem preferência por alimentos naturais e 

saudáveis. A mobilidade é um fator chave para o sucesso das operações, pois conseguem 

atender diferentes pontos da cidade em diferentes horários do dia. 

 


