
Oficina de Competitividade 

“Desenvolvimento de Produtos para o Comércio Exterior (COMEX)” 

18/10/2016 - Curitiba 

08:30 às 09:00 Recepção, agenda e objetivo. 

09:00 às 10:30 Por que desenvolver e por que desenvolver com inovação 
para exportação? 

 Alinhando a linguagem sobre desenvolvimento, inovação e 
exportação. 

10:30 às 10:45 Coffee break 

10:45 às 12:30 Processo de desenvolvimento do Produtos (Cadeia de 
valor; geração, conversão e difusão de ideias; roadmap e 
stage-gates 

 Estruturando o processo de desenvolvimento de produtos 
robustos para o mercado 

12:30 às 13:30 Almoço 

13:30 às 15:30 Inovação, design e estratégias em ambiente de 
Sustentabilidade: 

 Evoluindo os projetos de novos produtos diante das 
necessidades de mercado 

15:30 às 15:45 Coffee break 

15:45 às 16:45 Proteção do conhecimento e dos produtos: propriedade 
Intelectual, patentes, estratégias baseadas em recursos 

 Garantindo e preservando o conhecimento e os produtos 
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recursos para criação de valor e mobilização das competências tecnológicas, 

elaboração de organização de áreas de qualidade de sistemas de informação e 

testes de software. 

Consultor pela Fundação Vanzolini em projetos de negócios em TI, seleção de 
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e desenvolvimento de aplicativos computacionais. Trabalhos em consultoria para 

implantação de plano de ação de inovação tecnológica. Gestão de projetos com 
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Exerceu funções gerenciais nos últimos 20 anos em empresas nacionais e 

internacionais. Trabalhou como Analista de Negócio e de Sistemas.  

Vice-presidente do SPIN-SP (Software Process Improvement Network) – São Paulo,  
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Publicou diversos artigos acadêmicos e profissionais, além de co-autor em dois 

livros, na área de Gestão da Tecnologia da informação. 

 

 


