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Pesquisa Científica 

• Processo realizado para 

– Responder a uma questão 

– Resolver um ou vários problemas 

– Satisfazer a uma necessidade, criar, inventar. 

• Em resumo... 

– É um conjunto de investigações, operações e 

trabalhos intelectuais ou práticos, que objetiva 

descobrir novos conhecimentos, inventar novas 

técnicas  e explorar ou criar novas realidades 



Pesquisa Quanto à Natureza 

Pesquisa Científica 

Pesquisa Básica ou 
Fundamental 

Pesquisa Aplicada 

Quanto à natureza 

Gera produtos, processos 

                     + 

Conhecimentos com 
finalidade imediata 

Gera conhecimentos sem 
finalidades imediatas 

Conhecimentos utilizados 
em pesquisa aplicada 

Melhoria da Qualidade de Vida 



INVENÇÃO 

• A pesquisa científica que resultar em novo 

produto ou processo industrial pode ter 

como resultado uma invenção 

• De forma geral pode-se dizer que 

Invenção é a criação de coisa nova, não 

compreendida no “estado da técnica” 

suscetível de aplicação industrial.  



Resultados de uma pesquisa 

científica que não são invenção 
• Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

•         I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

•         II - concepções puramente abstratas; 

•         III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, 
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

•         IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou 
qualquer criação estética; 

•         V - programas de computador em si; 

•         VI - apresentação de informações; 

•         VII - regras de jogo; 

•         VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano 
ou animal; e 

•         IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma 
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos 
naturais. 



INOVAÇÃO 

• É a introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo 

ou social que resulte em novos produtos, 

processos ou serviços 

• A inovação assim pode ser de processo, 

de produto, inovação de marketing ou 

inovação organizacional 



Inovação em marketing 



Inovação organizacional 
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Diferença entre Invenção e 

Inovação 
Invenção: 
Concepção de uma nova idéia ou novos conhecimentos sobre 

produtos e processos. 

 

Não é necessariamente incorporada ao processo produtivo. 

 

Sua comercialização depende da relação entre o custo de 

produção, os investimentos anteriores a serem substituídos e 

o mercado a ser atendido. 

 

Inovação:  
Incorporação dos novos conhecimentos à atividade produtiva. 
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Da Invenção à Inovação 
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Da Invenção a Inovação 
 

 

 

Produto 
Ano da 

Invenção 
Inovação 

Tempo 

Decorrido 

Lâmpada 1802 1873 71 

Rádio 1887 1922 35 

Zíper 1891 1925 34 

Nylon  1927 1935 8 

Xerografi

a 

1934 1950 16 

Transistor 1940 1950 10 
 

Fonte: INPI 

 

 



Inovação: chave do crescimento 

• O desenvolvimento econômico depende 

que os empresários criarem condições 

para o progresso técnico, o qual possibilita 

os avanços sociais 

• A inovação pode ser radical ou 

incremental 



Inovação radical 

• Inovação radical é aquela que causa 

impacto significativo em um mercado e na 

atividade econômica das empresas, que 

pode mudar a estrutura, criar um novo 

mercado e transformar produtos 

existentes em obsoletos 



Bússola 



GPS 



Disco de vinil 



Compact Disc 



Inovação Incremental 

• Aperfeiçoamento ou melhoria de produto 

ou serviço já existente 



Telefone Celular 



Colete à base de Kevlar 



Panelas de Teflon 



Câmera Polaroid 



Alfred Nobel 

 

 



Alfred Nobel 

• Estocolmo (1833-1896) 

• Químico, inventor e inovador 

• Com sua fortuna foi instituído o Prêmio 

Nobel em diversas áreas do conhecimento 

• Industrial 



Invenções Patenteadas 

• Nitroglicerina: descoberta em 1847 por 

Ascanio Sobrero e Theophile Pelouze na 

Universidade de Turim  

• Difícil manipulação – altamente instável 

• Nobel depositou mais de 350 patentes 

durante sua vida  



Dinamite - 1867 



Gelignita - 1875 



Balistita - 1887 



Conclusão 

• Nem toda pesquisa científica produz uma 
invenção, embora todo o conhecimento 
contribua para o desenvolvimento da Ciência. 

• Nem todas as invenções tornam-se inovações 
embora muitas invenções contribuam para o 
desenvolvimento do estado da técnica. 

• A inovação depende do cientista, do empresário 
e, em alguns casos, do Estado. 

• A inovação constitui uma intervenção direta da 
Ciência na melhoria da qualidade de vida da 
Humanidade. 



Obrigado! agipi@uepg.br 


