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INOVAÇÃO ABERTA
CONEXÕES QUE TRANSFORMAM

Hoje vemos cada vez mais empresas 
conectadas com os diferentes stakeholders 
que fazem parte do ecossistema de 
inovação. São grandes corporações que 
perceberam que para inovar não precisam 
necessariamente fazer isso de forma isolada 
com seus times de PD&I, elas podem contar 
com fontes externas, tais como: 
universidades, fundações, Ongs, startups ou 
pequenas empresas para alavancar seus 
projetos. A Inovação Aberta transforma 
organizações e potencializa resultados.

Neste sentido, a edição do Inova Session 
UFPR 2019 “Inovação Aberta: Conexões que 
Transformam”, tem o objetivo principal 
debater como as empresas trabalham com a 
inovação aberta e como as conexões 
realizadas com o meio externo podem gerar 
resultados extraordinários com baixo 
investimento e riscos diluídos.



No dia 07 de novembro, das 09h às 10h30, teremos a MasterClass 
“Criando Valor com Propriedade Intelectual: Patentes e Desenho 
Industrial”. Ministrada por Claudio Castanheira, Diretor Geral da 

multinacional Clarke Modet, a masterclass irá oportunizar que os 
participantes aprendam as melhores práticas de como gerar valor para 

os negócios utilizando a Propriedade Intelectual.

Já atuou em cargos executivos em grandes 
multinacionais, gerenciando equipes internacionais 
com múltiplas origens culturais. Possui vasta 
experiência no desenvolvimento da estratégia e 
organização para grandes corporações. Ampla 
experiência no setor, incluindo os setores de petróleo 
e gás, agronegócio e tecnologia. Atualmente é Diretor 
Geral na Clarke Modet.

CLAUDIO CASTANHEIRA
DIRETOR GERAL
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Responsável por construir relaciona-
mentos com ecossistemas de inovação 
na América Latina (startups, universida-
des, incubadoras, aceleradoras, investi-

dores públicos e privados). 11 anos de 
experiência no desenvolvimento de 
produtos para cuidados da saúde do 

consumidor em mercados desenvolvidos 
e emergentes, com grande foco em 

parcerias externas. Graduada em Quími-
ca e Doutora em Bioquímica e Biologia 

Molecular pela USP-SP.

LÍVEA BARBOSA

GERENTE DE
INOVAÇÃO EXTERNA

Associou-se ao escritório Clarke, Modet 
& C° com a missão de apoiar a indústria 
nacional, as universidades e centros de 
pesquisa ao longo de todo ciclo de ino-
vação tecnológica, trazendo soluções 

voltadas para a Propriedade Intelectual. 
Atua com foco na interface entre PI, 

gestão estratégica de ativos de PI e no 
desenvolvimento de novos negócios. 
Possui ainda MBA pela IMD Business 

School, Lausanne-Suíça, Pós-Graduação 
em Direito da Propriedade Intelectual 
pela Université Paris-XII, França, e em 
Direito Processual Civil pela PUC/RJ; 

Aprovado no Exame da Ordem dos Advo-
gados da França e do Brasil.

LOUIS LOZOUET

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
DE NOVOS NEGÓCIOS

Formada em Administração de Empre-
sas, MBA em Direção Estratégica na FGV 

e MBA Executivo na Berlin School of 
Creative Leadership, atua como Diretora 

Corporativa no Grupo Paranaense de 
Comunicação. Nos últimos anos foi res-

ponsável pela reestruturação da toda 
área corporativa, o que lhe rendeu o 

Prêmio Equilibrista pelo IBEF Paraná, e 
participou ativamente da transformação 
da Gazeta do Povo, um jornal centenário 

que além de se tornar 100% digital, 
mudou seu modelo de negócio e se des-
taca atualmente como um dos principais 

jornais do país.

MILENA SEABRA

DIRETORA CORPORATIVA

Graduação em Engenharia Florestal, 
mestrado e doutorado em Ciência Flo-

restal pela Universidade Federal de 
Viçosa. Doutorado sanduíche na Univer-
sity of Georgia nos EUA. Tem experiência 
nas áreas de Química da Madeira, Polpa-
ção Química e Semi-química da Madeira, 
Branqueamento, Anatomia da Madeira e 
Espectroscopia de Infravermelho Próxi-
mo (NIRS), para produção de polpa celu-

lósica. Atualmente está à 6,5 anos na 
Klabin, trabalhando como especialista de 
pesquisa e desenvolvimento + Inovação, 
na área de Qualidade da Madeira e pro-
dução de polpa celulósica, atuando na 

cadeia Floresta-Indústria.

FLAVIANA MILAGRES

ESPECIALISTA EM PD&I

Fundador e CEO da Checkmob, startup 
de tecnologia dedicada à gestão de 

equipes externas. É administrador for-
mado pela UFPR com MBA Internacional 
em Gestão e Desenvolvimento de Novos 

Negócios pelo ISAE/FGV.

NORTON RITZMANN

CEO
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Engenheiro Eletricista formado pela 
(UFPR), com intercâmbio na Universida-
de de Hannover (2010-2011). Pós gradu-

ado em desenvolvimentos de projetos 
eletrônicos e automação. Pós graduado 

em engenharia de segurança. Mestrando 
em sistemas de energia (UTFPR). Traba-
lho desenvolvendo softwares e hardwa-
res para teste de veículos além de siste-
mas de inovação voltado para indústria 

4.0.

ANDRÉ MAKOSKI

ENGENHEIRO DE 
DESENVOLVIMENTO

Farmacêutica com especialização em 
Indústria pela UFPR. Atualmente Consul-
tora de Inovação Aberta no Grupo Boti-
cário, com foco em Design Thinking e 
desenvolvimento de Parcerias. Atuou 

anteriormente em Marketing e Comuni-
cação na mesma empresa e em Indústria 
Farmacêutica, com experiência em De-

senvolvimento de Negócios e Estratégia.

KEILA SAUER

CONSULTORA DE INOVAÇÃO ABERTA

Sócio-diretor da ROIT, é contador, con-
sultor empresarial, palestrante, professor 

e empresário há mais de 14 anos. Ao 
longo de sua carreira, atuou em diversas 
áreas de consultoria, assessoria, conta-

bilidade e governança tributária, com 
larga experiência em reestruturações 

societárias, diagnósticos fiscais avança-
dos, planejamentos tributários nacionais 
e internacionais, due diligence e audito-

ria. Conta ainda com vasta expertise 
jurídica e tributária, ministrando aulas e 

palestras por todo o Brasil.

WALDIR DE LARA

SÓCIO-DIRETOR

Employer Branding para Comunidades 
de Tecnologia no iFood, atua com a res-
ponsabilidade de engajar as comunida-

des tech internas da empresa para que a 
tecnologia do iFood consiga impulsionar 
comunidades externas através de open 

source. Pós-graduada em Inovação, 
Design e Estratégia pela ESPM, atua em 

empresas de tecnologia há 5 anos.

LARISSA GATTI

EMPLOYER BRANDING
FOR TECH COMMUNITIES

Entusiasta de Tecnologia e Inovação na 
Cervejaria Ambev. Atuo em projetos para 
áreas de Commercial e Non Commercial. 

Envolvido com facilitações de Design 
Thinking e Agile para mudança de mind-

set e transformação digital.

LUCAS BRAGAGNOLO

ADVANCED ANALYTICS 
& INNOVATION
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Colaboradora Renault há 10 anos sempre 
na área de motores e caixa de câmbio, 
assumi em janeiro de 2019 o desafio da 

gestão da área de inovação da Engenha-
ria da Renault do Brasil entre outras 

atividades.

CAROLINE PINTO

PMO MANAGER

Empresário, consultor, pesquisador, 
mentor, investidor anjo, conselheiro, 

designer de negócios, e escritor. É espe-
cialista em modelos inovadores de 

gestão. Em 1992 fundou a Pieracciani 
Desenvolvimento de Empresas, é sócio-
-diretor. Dirigiu mais de 800 projetos em 

companhias-líderes como Nestlé, Em-
braer, Dupont, Ambev, Tetrapak, BRF e 

Avon, dentre outras. Gestor de start-up e 
recuperação de empresas. Foi diretor-

-geral da ABNT à frente da histórica 
recuperação da entidade.

VALTER PIERACCIANI

PRESIDENTE

CEO do Tecza e sócio da Cinco Incubado-
ra de Startups de Construção e Mercado 
Imobiliário. Engenheiro Civil e Especialis-
ta em BIM e Lean Construction, profes-

sor de pós-graduação, autor do livro 
Entendendo BIM e outras 10 publicações 
científicas. Criador do programa Vale do 
Pinhão da Prefeitura de Curitiba. Sócio 

da Campestrini desde 2006, onde geren-
ciou mais de 70 projetos em BIM, como 
metrôs, indústrias, hotéis, aeroportos, e 

edificações residenciais e comerciais.

TIAGO FRANCISCO

CO-FUNDADOR

Engenheira e está terminando seu dou-
torado pelo Programa MIT Portugal. Tem 
10 anos de experiência em empreende-
dorismo e fundou sua primeira startup 

em 2010 em mercado de carbono. Traba-
lha tem 1 ano na gerência de inovação do 

Centro de Excelência da Votorantim.

JULIANA MITKIEWICZ

GERENTE DE INOVAÇÃO 

Product Manager no olist, a maior loja de 
departamentos nos marketplaces do 

Brazil. Formado em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas e amante de produ-
tos digitais, sempre foi envolvido com 

comunidades, como Startup Weekend e 
recentemente fomentando a comunida-
de de Gestão de Produtos em Curitiba.

IGOR MATSUCHITA

PRODUCT MANAGER



Mestre em Administração de Empresas 
com ênfase em Marketing pela UEM. 

Professional Leader Coach Certification 
pela SLAC. Formação Executiva em Tópi-
cos Avançados em Estratégia Empresa-
rial pela Universidade de La Verne . MBA 
em Gestão Empresarial pela Fundação 

Getúlio Vargas e Graduação em Secreta-
riado Executivo Trilíngue pela Universi-
dade Estadual de Maringá, com título de 

láurea acadêmica.

NÔGA SIMÕES

GERENTE DE INOVAÇÃO 
E MARKETING
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Graduado em Administração de Empre-
sas e pós graduado em Gestão de Pro-
cessos de Negócios pela FAE Business 

School. Trabalhou ao longo de 5 anos no 
Hospital Pequeno Príncipe no setor de 
Captação de Recursos, onde desenvol-
veu diversos projetos de parcerias com 

empresas para sustentabilidade das 
atividades do hospital. Em 2016 entrou 

para a Pipefy para desenvolver a área de 
negócios da empresa. Em 2017 desen-

volveu o programa de Trainee Pipefy 
Young Guns, focado na área comercial. 
Após 8 anos na área business, decidiu 

assumir um novo desafio na área de 
Recursos Humanos, e atualmente, é 

responsável pelo time de Talent Acquisi-
tion e Employer Branding da Pipefy.

GIOVANNI RIVA

EMPLOYER BRANDING

Sou um cara de produto para empresas 
de tecnologia, com experiência no 
lançamento de novos produtos, no 

crescimento de produtos existentes e na 
formação de bons times. Atualmente, 
sou Product Manager no Nubank e já 

trabalhei com produto na Catho, na Rede 
e no VivaReal. Sou MBA pela Haas School 
of Business da UC Berkeley e graduado 

em Engenharia de Computação pelo 
Instituto Militar de Engenharia (IME).

RODRIGO IANNUZZI

PRODUCT MANAGER EM
CUSTOMER EXPERIENCE

Formado em Administração pela UFPR e 
com MBA em gerenciamento estratégico, 
Daniel Lange é apaixonado por inovação 
e empreendedorismo, atualmente lidera 

o time de Inovação na Bosch Curitiba 
com o objetivo de promover a cultura de 
inovação e desenvolver novos negócios 

com foco no mercado de veículos 
comerciais na América Latina. Além 

disso, como um grande entusiasta da 
inovação aberta promove conexões que 
fortaleçam esse ecossistema, atuando 
em iniciativas como o hub de inovação 

Distrito Spark CWB e o grupo Open Inno-
vation BR.

DANIEL LANGE

Bacharel em Química pela Unicamp, com 
especializações em Propriedade Intelec-

tual e Cosmetologia, e Mestranda em 
Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia pela UFPR. Possui extensa 
experiência em PI, com atuações em 

diversas empresas. Desde de Agosto de 
2015 faz parte da equipe da Mondelēz 
International e atualmente é Gerente 
Global de Propriedade Intelectual em 

Pesquisa e Desenvolvimento.

SAMANTA MACHADO

GERENTE GLOBAL DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL

LÍDER DE INOVAÇÃO



Iniciou a carreira em Outubro de 2006, passou por diversos 
cargos na área comercial e em março de 2013 foi promovido ao 

cargo de gerente geral de agência, em setembro de 2018 foi 
promovido a Head do InovaBra Habitat. Graduação 

Administração e Gestão Comercial pela Universidade Salvador, 
Outros cursos: MBA Gestão Estratégica Estácio, MBA Inovação e 

Empreendedorismo (PUCRS), Programa executivo de inovação 
(Massachusetts Institute of Technology – MIT),Curso  Leadership 

and Decision Making (Stanford University).

LUCAS NOGUEIRA

HEAD DE INOVAÇÃO

Eduardo Lopes é idealizador e diretor da Estação Hack do 
Facebook, primeiro centro de apoio à inovação da empresa no 
mundo. Anteriormente, foi diplomata de carreira, atuando em 
negociações internacionais em temas de comércio e 
desenvolvimento na ONU, no Oriente Médio e no Mercosul. 
Bacharel em Direito e Mestre em Relações Internacionais pela 
USP, possui MBA em Gestão pela EAESP-FGV.

EDUARDO LOPES

DIRETOR DA ESTAÇÃO HACK

8 DE NOV 19H00INOVA SESSION NIGHT

Pensando em proporcionar uma experiência diferente de interação com o público, este ano 
teremos o Inova Session Night. Inspirado nos grandes talks shows, vamos trazer ao palco, no 

dia 08 de novembro, das 19h às 21h30, duas grandes empresas: Facebook e InovaBra 
Habitat, para um bate-papo caloroso sobre inovação aberta. O evento contará também com o 

pocket show da banda curitibana Scoopers.


