
1

INOVAÇÃO:

Acionando para Inovar 

Ary Bucione
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Empresário empreendedor com mais de 42 anos atuando em grandes empresas do mercado de Alimentos. 

Palestrante com mais de 500 apresentações oficiais. 

Pioneiro no segmento de Inovação Funcional no Brasil e Latam. 

Larga experiência no desenvolvimento de negócios e reconhecido especialista em Regulatórios.

Educação continuada: MBA Administração (FGV) / Governança Corporativa (IBGC) 
Six Sigma: Green Belt
Atividades no Terceiro setor:

Presidências: ILSI Brasil ,
ABIAM – Assoc. dos Ingredientes e Aditivos, 
ABIAD – Assoc. dos Suplementos e dietéticos.
Conselheiro: ABIA – Associação da Ind. de Alimentos.

Ary Bucione

Eng. Alimentos pela UNICAMP

Fundador da consultoria: NutriConnection: Inovação Funcional



Blogs, Posts, Newsletters, 

E-books.

www.nutriconnection.com.br

Nutracêuticos.
Relatórios de mercado e  

treinamento.

Inteligência Artificial Regulatórios Ingredientes Funcionais

Inovação Funcional
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O que eu preparei...

• Introdução.

• Contextualização.

• Tipos de inovação.

• Cases...

• Videos (2).
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Agradecimentos:

• NEXIRA

• Apoiador

• FenChem

• Exponsors

• GNT
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Novo perfil do 
consumidor

• Sua empresa está 

preparada para atender 

um novo consumidor?
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DESAFIOS

Consumidores preferem as lojas mais próximas...

Rótulo descomplicado, saudabilidade, sustentabilidade...

Ascensão de produtos naturais e orgânicos. ...

Adaptar-se e mudar para o comércio eletrônico. ...

Agregando valor aos produtos. ...

Ciclos de inovação de produtos: lentos?
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Por que inovar 
é 

fundamental? 

• Empresas no final da década dos anos 50: idade média de 61 anos. 

• Atualmente 25 anos (Mckinsey). 

• Um dos grandes pilares da longevidade é a inovação. 

• Falta de inovação:

• leva 80% dos novos lançamentos não caminhar bem já desde o 
primeiro ano de vida? 
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O que significa 
a palavra 

Inovar

• Do Latim INNOVARE,

• “renovar, mudar”, 

• de IN-, “em”, 

• mais NOVUS, “novo, recente”.
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O que é Inovação?

• Inovação é criar algo novo -> mudar para o novo 

• do latim innovatio, e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com 
padrões anteriores. 

• O novo é diferente do anterior 

• A ABGI Inovação: é a exploração de novas ideias com sucesso (Nick Balding” arquiteto americano)

• aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, entre outros benefícios. 

• -> mudar com sucesso

Fonte: https://brasil.abgi-group.com/a-inovacao/
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Por que invisto em Inovação?

• Valor agregado

• Sobrevivência

• Motivação

• Relações duradouras
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Tudo começa com uma idéia...

• Descoberta:

Atividade exploratória  com objetivo de empurrar a fronteira do conhecimento, 

de um fenômeno físico ou químico por meio de observação e pesquisa.

• A motivação é: intelectual.

• Invenção:

É tecnológica e o objetivo é a resolução de um problema prático. 

A motivação é técnica. 

• Inovação:

• Diferente de invenção e explora comercialmente de uma invenção, 

• Tecnologia, produto ou processo. 

• A motivação é a relação custo x benefício
• https://codemec.org.br/geral/descoberta-invencao-e-inovacao/
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Agregar valor: eficiente, eficaz e efetivo

• EFICAZ?

• Fazer o que deve ser feito. Foco em uma determinada 

direção (visão) e concentração para a execução da missão.

• EFICIENTE? 

• Fazer o que tem para ser feito. Como as “coisas” feitas nos 

valores da empresa.

• EFETIVO? 

• Fazer certo as coisas certas, com qualidade. Engloba os 

dois anteriores, acrescido da qualidade.
https://administradores.com.br/artigos/eficaz-eficiente-ou-efetivo
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Eficaz + Eficiente = Efetivo.

• Trocar o pneu 

com o auto em 

movimento...
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Você sabia? E como mudar? - DRINKO
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Há vários tipos de Inovação

• Tecnológica: Produto,  processo, embalagem...

• Comercial: Vendas, marketing, comunicação...

• Conservadora: Aplicada aos produtos já existentes

• Disruptiva: Cria novos produtos

• Fechada ou Aberta

• Incremental

• Design thinking: (metodologia de aplicação)

• Funil de inovação: (avaliação)
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Metodologias... 

• A inovação com várias 
ferramentas:

• “Funil de Inovação” 

• “Design Thinking”, 

• “Open Innovation” 
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• O funil de inovação é um mecanismo que permite reunir as ideias de inovação que surgem na 
empresa para avaliar se são ou não viáveis. A ferramenta é usada por negócios que desejam criar 
um processo de inovação que seja realista. O objetivo do funil de inovação é gerar o maior 
número possível de ideias.

• Fonte: https://distrito.me/funil-de-inovacao/

É a analise das ideias de inovação, com a seleção das mais viáveis e de mais fácil execução. 

Facilita direcionar recursos e esforços para os melhores resultados. 

Otimização de tempo, dinheiro e capital humano ao evitar propostas que parecem boas, mas inexequíveis

É um modelo muito adotado por startups

Tres etapas fundamentais

O funil de Inovação
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É um modelo, uma
forma de abordar a 

inovação tendo o ser 
humano no centro do 

estudo.

TIM BROWN

“Falhe muitas vezes para 

ter sucesso mais cedo”.

Design Thinking

“Design é uma função, não uma 
forma!” – Steve Jobs
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Design Thinking

EMPATIA

DEFINIR

IDEAR

PROTOTIPAR

TESTAR
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Inovação Aberta (Open Innovation)
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O que é?

• modelo de gestão que promove a colaboração com pessoas e 
organizações externas à empresa. 

• propõe uma verdadeira mudança cultural corporativa, buscando 
livrar-se da “mentalidade de silo”.

Inovação aberta

Os benefícios da inovação aberta

• Redução no tempo e custo de projetos de inovação;

• Incorporação de soluções e inovações na forma de ideias, 
patentes, produtos e tecnologias 

• Soluções que nunca teriam sido geradas pela empresa devido à 
falta de tempo, conhecimento e recursos tecnológicos.

Henry Chesborugh, (2003) professor no Centro de Inovação Aberta da 
Universidade de Berkeley: 

O novo imperativo para criar e lucrar com a tecnologia.

https://gestiona.com.br
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Clayton M. Christensen
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Inovação Disruptiva!

É o fenômeno pelo qual 
uma inovação transforma um mercado 

ou setor existente através da 
introdução de: 

simplicidade, 

conveniência e 

acessibilidade Oportuna para empresas onde a 
complicação e o alto custo são o status quo.

Essa superioridade precisa ser 
percebida pelos consumidores, por ser 
mais acessível, simples ou conveniente
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Inovação disruptiva

• Inovação sustentável  (H1)

• Inovação disruptiva (H2)

• Inovação disruptiva transformadora (H3)

• Vai até a mudança cultural tanto a 
empresa, seus clientes e a própria 
sociedade levando todos a se 
transformarem e a se reinventarem.

H1 H2 H3
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Ouvir música...

• Inovação sustentável  (H1)

• Inovação disruptiva (H2)

• Inovação disruptiva transformadora (H3)

• Vai até a mudança cultural tanto a 
empresa, seus clientes e a própria 
sociedade levando todos a se 
transformarem e a se reinventarem.

H1 H2 H3



Outra formas de Inovação Disruptiva

Uma rede sem hotel... Um banco sem agências... Mais fácil que o email...
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Alimentos e preparo...

H2

H2

H3

H3

H1

H1

Bebidas de oleaginosas Carne cultivada Impressão 3 D



Outra formas de Inovação Disruptiva

Bebidas de oleaginosas Carne cultivada Impressão 3 D



• Sua empresa está 
preparada para 
atender aos novos 
conceitos?

Mundo 

digital

Mundo 

digital
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Elemento chave 
do processo...
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RH – linha do tempo

Anos 90 –
Universidades 
Corporativas 
capacitando. 

2000 –
Gestão de 

talentos, o DP 
muda para RH 

com função 
mais social.

2010 –
Inicia-se a 

Globalização 
com mais Digital 

disponível.

2015 –
Aprendizado 

precisa ser ágil e 
prontamente 

aplicável.

2020 –
A teoria 

conecta-se  ao 
“on the job”.
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Pessoas, processos e sistemas uma relação permanente

Incentive a revisão do que não deu certo.

Ideias são sempre bem-vindas.

“Há males que vem para o bem”. Acredite.

Mundo das parcerias e colaboração.

Renove sempre.

Não adianta reclamar. Já foi.
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Projeto: 
Tendências 2022

Inovação.

Alimentação Saudável.

Alimentos + Bebidas + Suplementos.

Nutracêuticos e Funcionais.
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Case – A teoria da alegria!



“Você nunca sabe que resultados 

virão da sua ação. Mas se você não 

fizer nada, não existirão resultados.”

Mahatma Gandhi
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Obrigado!

+ 55 11 9 94265-1415 (WhatsApp)

www.nutriconnection.com.br

Ary.Bucione@nutriconnection.com.br

@NutriConnectionBR @NutriConnectionBR NutriConnection


