




“O desenvolvimento econômico é um 
processo histórico de acumulação de capital 
e aumento de produtividade resultante da 
incorporação de conhecimento e progresso 

técnico à produção pela qual passa a 
economia de um país, levando ao 

crescimento sustentado da renda per capita e 
à melhoria dos padrões médios de vida da 

população.”

LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA, Ministro da Fazenda, 1987 



Qual a necessidade de Taubaté estar preocupada 
com o seu desenvolvimento econômico, se não for 

para oferecer melhor qualidade de vida a sua 
população? 

O desenvolvimento econômico deve ser a meta e 
o social o propósito. Deve-se observar que existe 
uma relação de dependência entre o social e o 

econômico.

A busca pelo desenvolvimento econômico nem 
sempre leva ao desenvolvimento social.





A INOVAÇÃO TEM A 
VER COM PESSOAS



“Inovação não é mudança, ela explora a 
mudança para gerar oportunidades”,

Peter Drucker



“(...) é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, 
desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou 
melhorados) produtos, ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) 
processos”, Christopher Freeman

“(...) pode ser definida como fazer mais com menos recursos, por permitir 
gamas de eficiência em processos, quer produtivos quer administrativos ou 
financeiros, quer na prestação de serviços, potencializar e ser motor de 
competitividade”. (Wikipedia)

“(...) quando cria aumento de competitividade, pode ser considerada um 
fator fundamental no crescimento econômico da sociedade.” (Wikipedia)

“(...) é um processo criativo, transformador, que promove ruptura 
paradigmática, mesmo que parcial, impactando positivamente a qualidade 
de vida e o desenvolvimento humano.” (Wikipedia)

(...) é a introdução de algo novo em qualquer atividade humana. A 
diversidade de significado de inovação dá-se pela abrangência de sua 
aplicação como vetor de desenvolvimento humano e melhoria da qualidade 
de vida”, Manual de Oslo.



A inovação tem um caráter estimulador do 
desenvolvimento econômico, porque 

modifica a estrutura do sistema produtivo, 
promovendo benefícios a favor de quem a 
introduz e, consequentemente, o próprio 
desenvolvimento econômico da região.
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• são os agentes criadores da inovação
• são os que destroem a ordem econômica existente
• não estão limitados por classe social, idade, gênero ou nível 

hierárquico em uma empresa
• assumem riscos e buscam oportunidades e, muitas vezes, criam 

novos mercados
• são indivíduos que agem independentemente ou como parte de 

uma organização
• que criam um novo empreendimento ou desenvolvem uma 

inovação e assumem riscos ao introduzi-los no mercado.

Como criador de inovações, o empreendedor ou o empresário 
inovador é o principal agente para este modelo de desenvolvimento 
econômico.



Papel dos Mentores de Negócios:
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A Municipalidade pode e deve ser uma das forças motrizes da 
inovação...

• Estimulando o empreendedorismo nas escolas de ensino 
fundamental, introduzindo a filosofia empreendedora;

• Atuando de acordo com Lei 12.349/2010 -"Lei do Poder de 
Compra Nacional”, que privilegia a aquisição de produtos e 
serviços produzidos localmente por Microempresas;

• Criando legislação que favoreça a inovação em âmbito 
municipal;

• Criando prêmios e incentivos para inventores e inovadores 
do município;

• Propondo desafios de inovação para sua própria gestão e 
melhoria da qualidade dos serviços prestados à população;



• Criando incentivos fiscais para a atração e manutenção de 
empresas inovadoras na sua área de influência;

• Criando fundo de apoio à inovação e ao desenvolvimento 
econômico local (endowment);

• Estimulando a organização do ecossistema de inovação e 
empreendedorismo local;

• Propondo estudos e pesquisas que acompanhem a 
evolução das medidas e ações inovadoras e de 
desenvolvimento local;

• Transformando o movimento empreendedor de inovação 
em política de Estado;

• Promovendo parcerias público privadas (PPP) para
evolução do ecossistema regional;

• ...
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desenvolvimento-economico-e-social-das-nacoes

https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/336/565

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o

Agradecimentos:

• Nei Grando – Mentor de Negócios Associado à ABMEN
https://www.linkedin.com/in/neigrando/

• Laércio Ferreira – Mentor de Negócios Associado à ABMEN
https://www.linkedin.com/in/la%C3%A9rcio-de-matos-ferreira-591ba130/

• Claudio D’Ipolitto – Mentor de Negócios Associado à ABMEN
https://www.linkedin.com/in/claudiodipolitto/

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/168633
https://glendhaste.jusbrasil.com.br/artigos/397880819/o-papel-da-inovacao-no-desenvolvimento-economico-e-social-das-nacoes
https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/336/565
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
https://www.linkedin.com/in/neigrando/
https://www.linkedin.com/in/la%C3%A9rcio-de-matos-ferreira-591ba130/
https://www.linkedin.com/in/claudiodipolitto/


Obrigado!

C. Eduardo A. Nogueira, M.Sc.
https://www.linkedin.com/in/eduardo-nogueira-pmbm/

Presidente/CEO
Associação Brasileira dos Mentores de Negócios - ABMEN

www.abmen.org.br
Contato: 21-99880-8135

https://www.linkedin.com/in/eduardo-nogueira-pmbm/
http://www.abmen.org.br/

