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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa visa identificar de que forma um modelo de gestão da inovação 
possibilita o desenvolvimento de um ambiente inovador dentro das empresas que o 
aplicam. Tendo como objetivo avaliar as contribuições de um modelo de gestão da 
inovação padronizado para o desenvolvimento de um ambiente inovador. Seu 
referencial teórico parte de conceitos básicos de inovação, gestão da inovação, 
entrando em modelos de gestão da inovação e a caracterização de um modelo 
específico de gestão aplicado em empresas cearenses. Por fim discute-se o ambiente 
inovador e suas características separadas em cinco constructos: visão e liderança para 
a inovação, estrutura organizacional para inovação, gestão de recursos para a inovação, 
gestão de processos, transações e ideias para inovação e resultados para a inovação. 
Para a realização da pesquisa, de abordagem qualitativa, foi utilizada a estratégia de 
estudos de casos múltiplos, a partir de entrevistas semiestruturadas (com um 
questionário derivado do modelo estruturado da MIS), trianguladas com análise 
documento e observação direta e participante, com base no arcabouço teórico obtido 
na fundamentação teórica. Como objeto de pesquisa teve-se três empresas de pequeno 
e médio porte que adotam o modelo padronizado “GESTINNO”. Os resultados 
apontaram que apesar de o modelo de gestão que adotam contribuir significativamente 
para o crescimento e pensamento rumo à inovação, as empresas pesquisadas ainda têm 
muito a melhorar no tocante ao desenvolvimento de um ambiente inovador, sendo 
caracterizado que o modelo padronizado “esquece” esta questão, focando na gestão 
formal de processos. 

 

Palavras-chave: Inovação. Gestão da inovação. Ambiente inovador. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to identify how a model of innovation management enables the development 
of an innovative environment within companies who apply. Aiming to evaluate the 
contributions of a standardized management model innovation for the development of an 
innovative environment. His theoretical framework of basic concepts of innovation, innovation 
management, viewing models of innovation management and characterization of a specific 
management model applied in Ceará companies. Finally it discusses the innovative 
environment and its characteristics in five separate constructs: vision and leadership for 
innovation, organizational structure for innovation, management of resources for innovation, 
process management, transactions and ideas for innovation for innovation and results. For the 
research, a qualitative approach, the strategy of multiple case studies was used, from semi-
structured interviews (with a structured questionnaire derived model of MIS ), triangulated with 
document analysis and direct and participant observation, based on theoretical framework 
obtained in theoretical reasoning. As a research subject had were three small and medium 
businesses that adopt the standard model "GESTINNO ". The results showed that although the 
management model that adopt significantly contribute to the growth and thinking towards 
innovation, companies surveyed still have much to improve regarding the development of an 
innovative environment, characterized that the standard model "forgets " this question, focusing 
on formal management processes. 

 

Keywords: Innovation. Management innovation. Innovative environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

Em países desenvolvidos, a inovação foi assumida como fator primordial de políticas 

econômicas nacionais, ou seja, foi adotada como premissa indispensável para alcançar um 

relativo padrão de desenvolvimento (SCHUMPETER, 1988; FREEMAN; SOETE, 2008). 

Nesta dimensão, o Brasil ainda é incipiente no estabelecimento de uma sistemática de 

desenvolvimento econômico que conte com um suporte de política de inovação. O tema de 

grande relevância ainda é bastante recente dentro da pauta estratégica do governo federal. Com 

a aprovação da Lei Federal n.º 10.973/2004, de 03.12.2004, a chamada Lei da Inovação 

Tecnológica, o país estabeleceu um parâmetro de regulamentação e de incentivo para que 

pequenos e grandes empreendedores se estimulassem a praticar inovação, apesar de apresentar 

falhas importantes em mecanismos de integração entre os mecanismos governamentais, 

industriais e acadêmicos (MATIAS-PEREIRA et al., 2005). 

Ainda nesse contexto, tem-se notado que as pequenas e médias empresas necessitam 

cada vez mais de processos qualificados no desenvolvimento de novas tecnologias.  

No final da década de 90, início da década de 2000, surgiram os primeiros modelos de 

gestão da inovação, e, segundo Tidd et al. (2001) estes apresentam quatro grupos de 

comportamentos que as organizações devem praticar para a atividade inovadora bem sucedida: 

a estratégia, o contexto organizacional apoiador, os mecanismos de implementação eficazes e 

os relacionamentos externos eficazes.  

Conforme De La Rosa (2006), para que uma empresa torne-se inovadora é preciso antes 

que já tenha garantido um sistema de qualidade e tenha uma cultura interna voltada para a gestão 

do conhecimento. Assim, este autor propôs um modelo padronizado contínuo de capacitação 

interna da empresa no sentido de implantar uma rotina de geração, conservação e difusão de 

conhecimentos em empresas.  

Conforme Barbieri et al. (2003), é difícil manter um ritmo constante de inovações, 

mesmo de caráter de desenvolvimento ou incrementais. Os autores sugerem que inovações, 

tecnológicas ou organizacionais, processam-se através de formas complexas, envolvendo 

atividades realizadas por pessoas dentro e fora das organizações, formando redes interpessoais. 
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As condições para que operem de forma mais eficiente e eficaz podem ser conseguidas através 

do uso dos indicadores apresentados, que orientarão a formulação e condução de modelos de 

gestão para o favorecimento e manutenção de um meio inovador interno, podendo, inclusive, 

gerar uma cultura de inovação. 

Em se tratando de ambiente inovador, conforme Barbieri et al. (2003), existem fatores 

que condicionam a inovação. Os fatores internos, chamados por Barbieri et al. (2003) de “ponto 

de vista administrativo”, foram delimitados pelo modelo de gestão que poderá favorecer o 

surgimento de inovações. Os autores argumentam que motivação, satisfação no trabalho, 

estímulo à criatividade, redução de conflitos entre gerências, liderança, comunicação interna, 

gestão de projetos de inovação, empreendedores internos, sistemas de recompensas e clima 

inovador são alguns temas relacionados com modelos de gestão que interferem em processos 

de inovação.  

A importância do tema está no sentido de se identificar características do ambiente 

inovador em pequenas e médias empresas que adotam um modelo de gestão da inovação 

padronizado. 

 

1.2 Problema 

 

Nesse contexto, a questão que norteia a investigação do problema proposto, é: 

De que forma um modelo de gestão da inovação padronizado possibilita o 

desenvolvimento de um ambiente inovador dentro das empresas que o aplicam? 

 

1.3 Justificativa 

 

O conceito de inovação retrata, por si só, a importância de se estabelecer uma forte 

ligação entre as pessoas das empresas e das universidades, entre os setores responsáveis pela 

produção de conhecimentos e os que produzem bens (ADAMS et al., 2006). Apesar de, 

atualmente, se presenciar uma troca de funções entre estes dois ambientes, ou seja, empresas 

que produzem conhecimentos por meio dos seus centros de P&D e universidades que vendem 

produtos (tecnologias) através dos seus escritórios de transferência de tecnologia, percebe-se 

uma forte necessidade da sistematização dessa integração, que é uma das características do 

modelo em questão. 
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É dentro desse contexto que o presente trabalho propõe contribuir, no sentido de suprir 

uma lacuna do conhecimento que descreve uma sinergia de vários eixos de conhecimento, e 

que integram abordagens que partem da própria inovação, gestão da inovação, ambiente 

inovador até a prática de modelos de gestão da inovação dentro das empresas. 

É importante destacar, também, o conceito de gestão da inovação. Tidd et al. (2001), 

defendem a necessidade de se compreender que, para obter sucesso através da inovação, uma 

complexa gama de atividades deve acontecer de forma coordenada e sincronizada. Esse 

entendimento de que a inovação não é um simples evento, mas sim um processo, exige que ela 

seja gerenciada como tal. 

A importância acadêmica do presente estudo está no sentido de pesquisas apontarem, 

segundo dados do PINTEC (2008), que as pequenas empresas brasileiras gastaram, em média, 

2,96% de sua receita de vendas em inovação, valor ligeiramente maior que os 2,21% gastos em 

média pelas firmas de grande porte, o que revela a relevância de um estudo mais aprofundado 

de modelos de inovação nesses tipos de empresas. 

Na perspectiva econômica, a pesquisa também colabora para o aprimoramento dos 

resultados que, ainda segundo dados do PINTEC (2008), nos últimos anos, as empresas de 

pequeno porte vêm ganhando cada vez mais visibilidade política. Isso significa que as medidas 

de apoio voltadas para pequenas e médias empresas estão cada vez mais presentes nos objetivos 

da política econômica brasileira. 

Por fim, a relevância do presente estudo se estabelece pelo fato de que os conceitos e 

modelos de gestão da inovação ainda não são plenamente difundidos entre as empresas do país, 

assim como a escassez de trabalhos acadêmicos que analisem a realidade das práticas 

inovadoras das empresas de pequeno e médio porte cearenses. 

 

1.4 Pressuposto 

 

A presente pesquisa tem como pressuposto que um modelo de gestão 

padronizado pode desenvolver um ambiente inovador em pequenas e médias empresas. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Geral 

 

Avaliar as contribuições de um modelo de gestão da inovação padronizado para 

o desenvolvimento de um ambiente inovador em pequenas e médias empresas. 

 

1.5.2 Específicos 

 

O objetivo geral desdobra-se em objetivos específicos: 

 Contextualizar a construção de um modelo de gestão da inovação padronizado dentro 

de um referencial teórico de gestão da inovação; 

 Investigar a percepção dos gestores sobre as dimensões internas de um 

ambiente inovador; 

 Verificar se após cinco anos de implantação de um modelo de gestão 

padronizado, percebe-se um ambiente inovador nas empresas. 

 

1.6 Delimitações 

 

Com o objetivo de delimitar a abrangência da pesquisa, procurou-se manter o 

foco do trabalho nas contribuições de um modelo de gestão para o desenvolvimento de 

um ambiente inovador nas empresas que o aplicam, não considerando como objeto de 

estudo quaisquer outras abordagens, fatores, elementos e/ou eventos que componham 

as estratégias competitivas das empresas pesquisadas.  

Desta forma, outros aspectos teóricos da inovação – como, por exemplo, o 

modelo de inovação adotado pelas empresas, políticas e incentivos de esfera nacional 

para inovação, práticas e gestão de tecnologias da informação, cultura organizacional, 

relações interorganizacionais, perfil de atuação da alta administração, intervenção de 

consultores no processo permanecem subjacentes, e são analisados somente quando 

identificados como parte dos processos da inovação adotados pelas empresas. 
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1.7 Estrutura da pesquisa 

 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira seção é a introdução 

que abrange a contextualização do tema, o problema de pesquisa, a justificativa, os 

objetivos da pesquisa, as delimitações e estrutura da pesquisa. A segunda seção trata 

do referencial teórico que aborda os temas de inovação, gestão da inovação, 

abordagens conceituais sobre o processo de inovação, modelos teóricos de gestão da 

inovação, modelos padronizados de gestão da inovação e ambiente inovador. 

Na terceira seção é abordada a metodologia adotada para desenvolver este 

trabalho. A quarta seção trata da análise dos resultados e a quinta e última traz as 

conclusões do estudo e ao final, encontram-se as referências bibliográficas e 

apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Inovação 

 

Schumpeter (1988, p.105) foi um dos pioneiros a conceituar o termo inovação. 

Responsável por contribuições que influenciaram as teorias econômicas por décadas, 

o autor defendia o entendimento da inovação como: “a introdução de novos produtos; 

novos métodos de produção; a abertura de novos mercados; a conquista de novas fontes 

de fornecimento; e a adoção de novas formas de organização.”  

Suas propostas tinham como núcleo conceitual a ideia de que o desenvolvimento 

econômico é conduzido pela inovação por meio de um processo dinâmico em que as 

novas tecnologias substituem as antigas, em processo por ele denominado “destruição 

criadora” (SCHUMPETER, 1988).   

Uma definição de inovação já institucionalizada pode ser encontrada no Manual 

de Oslo. Este documento, publicado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), tem por objetivo orientar e padronizar 

conceitos, metodologias e a construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de 

inovação na indústria. Em sua terceira edição, adota a seguinte definição para a 

inovação:  

 

A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (OCDE, 2006, 
p.55).   

 

Este documento ainda institucionaliza a classificação da inovação em quatro 

tipos principais: de produto; de processo; de marketing; e organizacionais. A inovação 

de produto, foco central da presente pesquisa, é definida como a introdução de um bem 

ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos (OCDE, 2006).  

Já Tidd et al. (2008) propõem: 

a) Inovação de posição: quando a organização lida com o seu reposicionamento 
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de mercado; 

b) Inovação de paradigma: quando a inovação altera a forma com que uma 

organização enxerga a si mesma e aos seus stakeholders, ou seus valores, sua 

cultura, dentre outros fatores. 

Outra necessidade que surge na abordagem inicial da inovação é quanto à sua 

tipologia em referência ao grau de novidade.  

Na literatura científica, pesquisadores de diferentes áreas convergem para a 

adoção da definição da inovação de produto como sendo o desenvolvimento e a 

produção de novos produtos e serviços capazes de obter sucesso comercial (GARCIA; 

CALANTONE, 2009).  

Faz-se notar que, de acordo com esta definição, o termo envolve duas dimensões 

fundamentais: novidade e viabilidade. Gerir inovações, portanto, deve ser uma 

atividade fortemente direcionada por estes dois eixos conceituais, o da criação de 

novas alternativas possíveis e o da convergência em direção a uma solução viável 

(LEONARD; SENSIPER, 1998).  

Tendo apresentado o termo inovação como embasamento para o entendimento 

da atividade, a seção a seguir trata da gestão da inovação, foco deste trabalho. 

 

2.2 Gestão da inovação 

 

O gerenciamento da inovação envolve todas as atividades que capacitam uma 

organização a fazer o melhor uso da ciência e da tecnologia, quer ela tenha sido gerada 

interna ou externamente. Este conhecimento leva a organização para a valorização de 

sua capacidade inovadora de uma forma que a ajuda a promover a eficiência e a 

efetividade para sua vantagem competitiva. (COTEC, 1998 apud SOUZA, 2003). 

Davila et al. (2007, p.11) relatam que muito do que é dito sobre gestão da 

inovação está errado e citam que: 

 

 A inovação não exige uma revolução interna, mas precisa ser bem gerida 
por uma organização capaz de transformar desenhos em fatos; 

 Ela não é alquimia, com transformações mistificadas. Mas, algo muito 
mais parecido com as atribuições de outras funções básicas da 
organização; 
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 A inovação não está relacionada apenas à criatividade e à existência de 
uma cultura para tal. Há muitas organizações que descobrem que é fácil 
formular boas e, até mesmo, ótimas ideias; difícil é escolher as ideias 
certas e conseguir implantá-las; 

 A inovação não inclui apenas processos e ferramentas de stage-gate. 
Tudo isso, claro, é importante, mas ferramentas e processos, 
isoladamente, não são eficazes – estando inseridas na rotina da 
organização e sendo capazes de transformar projetos em realidades; 

 Inovação não foca exclusivamente em tecnologias novas. Desenvolver 
novos modelos de negócios e novas estratégias é tão ou até mais 
importante quanto à inovação tecnológica; e, 

 Inovação não é algo que todas as organizações precisem em quantidades 
enormes. A inovação deve ser compatível com o segmento e as 
capacidades da organização. 

 

De acordo com Tidd et al. (2008) a inovação é uma questão de conhecimento – 

criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de 

conhecimentos – sendo que essa combinação de conhecimentos em uma inovação bem 

sucedida está inserida em um processo de alta incerteza. Nesse sentido, a gestão da 

inovação compreende a capacidade de transformar incertezas em conhecimento, de 

forma a minimizar os riscos e aumentar a chance de sucesso da inovação. 

Assim, gestão da inovação é o processo de planejamento, alocação, organização 

e coordenação de fatores essenciais para que se alcance resultados inovadores, 

permitindo a repetitibilidade do processo de inovação e deixando poucas partes ao 

acaso. Nesse conceito, é central a visão que a gestão da inovação é uma capacidade 

aprendida, sendo que cada empresa, grupo ou indivíduo deve encontrar, a partir de 

viabilizadores básicos, seus meios específicos para gerenciar a inovação (TIDD et al., 

2008). 

Nesse contexto, o termo “gerenciar” é utilizado não no sentido de criar e aplicar 

um mecanismo completo e previsível, mas de criar condições para que “a resolução 

eficaz de desafios múltiplos sob altos índices de incerteza seja facilitada” (TIDD et 

al., 2008, p.42). 

Assim, Tidd et al. (2008) propõem identificar as relações entre o processo de 

inovação e sua gestão nas fases de procura, seleção e implementação. 

De acordo com esses autores, a primeira fase da inovação (procura) envolve 

detectar sinais no ambiente sobre potencial de mudança. Nessa etapa, devido ao grande 

número de sinais, é importante, para a gestão eficaz da inovação, que haja mecanismos 

bem desenvolvidos para identificação, processamento e seleção de informação oriunda 
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desse meio ambiente turbulento. Nessa etapa, um desafio para a gestão da inovação 

está relacionado à compreensão de quais fatores influenciam a “seleção ambiental” e 

o desenvolvimento de estratégias que garantam que seus limites sejam abrangidos 

(TIDD et al., 2008). 

A inovação é, por definição, arriscada, e mesmo empresas grandes e já 

consolidadas não podem correr riscos ilimitados. É essencial, portanto, que as várias 

oportunidades tecnológicas e mercadológicas identificadas passem por um processo de 

seleção, e que as escolhas feitas estejam de acordo com a estratégia da empresa, suas 

competências e capacidades técnicas e comerciais. 

Segundo os autores, três tipos de informação sustentam essa fase: o fluxo de 

indicadores sobre possíveis oportunidades tecnológicas e de mercado presentes no 

contexto da empresa; a base tecnológica da empresa, no momento da identificação da 

oportunidade, assegurando que haja uma interação entre o que a empresa conhece no 

momento e as mudanças necessárias; e a consistência com o negócio ao qual a 

organização está inserida, sendo fundamental que a estratégia geral do negócio e a 

estratégia de inovação estejam alinhadas (TIDD et al., 2008). 

Segundo Cooper e Schindler (2003), muitos estudos têm demonstrado que o 

fracasso da inovação de produto é normalmente causado por empresas que tentam 

lançar produtos não adequados à sua base de competência. Entretanto, essa base de 

conhecimento não precisa estar inserida dentro da empresa; é possível buscá-la em 

competências construídas em outros lugares, nesse caso é primordial desenvolver uma 

rede de relacionamentos que torne possível o acesso a esses conhecimentos. 

Feita a seleção das oportunidades relevantes e tomada a decisão estratégica de 

segui-las, a próxima etapa fundamental é transformar as ideias potenciais em realidade 

– um novo produto ou serviço, uma mudança de processo, uma alteração no modelo de 

um negócio etc. Essa fase de implementação pode ser vista como “a que 

gradativamente combina diferentes formas de conhecimento e compõe com eles uma 

inovação” (TIDD et al., 2008, p.111). 

Ainda segundo Tidd et al.(2008), inicialmente, há um alto grau de incerteza 

associado, e a seleção estratégica precisa ser feita com base em uma série de 

“conjeturas plausíveis”. Mas, no decorrer da fase, essas incertezas são diminuídas, 

pelo aumento do conhecimento adquirido, através de muitas tentativas, e do custo 
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associado ao desenvolvimento da inovação. À medida que a inovação se desenvolve, 

o conhecimento em torno dela é construído por uma relação de pesquisa e solução de 

problemas. Ao final, ela está na forma que pode ser lançada no mercado e, então, o 

conhecimento resultante dessa adoção pode ser utilizado para melhorá-la. 

Para melhor explicar as etapas da fase de implementação, Tidd et al.(2008) 

dividiram-na em sub-etapas: aquisição de conhecimento, execução do projeto, 

lançamento da inovação e aprendizagem e reinovação. Essas sub-etapas são descritas 

a seguir: 

Quadro 1–Sub-etapas de implementação da gestão da inovação. 

SUB-ETAPAS DESCRIÇÃO 

Aquisição de 
conhecimento 

Essa fase envolve a combinação de conhecimento existente e novo para 
oferecer uma solução para a oportunidade (ou problema) detectado, 
representando o primeiro esboço da inovação, que evoluirá nas fases 
seguintes, à medida que o conhecimento em torno dela é desenvolvido. 
Nessa etapa, a inovação deixa de ser uma combinação de ideias, consciente 
ou inconsciente, para adquirir alguma forma mais concreta e real. O 
problema de gerenciar essa etapa é, portanto, criar condições dentro das 
quais a criatividade possa florescer e contribuir para a inovação eficaz. 

Execução do 
projeto 

Essa fase é o coração do processo de inovação. Seus dados de entrada são 
um conceito estratégico claro e de algumas ideias iniciais para realizar o 
mesmo. Seus resultados propiciam uma inovação desenvolvida e um 
mercado preparado, pronto para o lançamento final. Nesse estágio, é 
necessário o dispêndio de boa parte do tempo, dos recursos e do 
comprometimento disponíveis; ele é também caracterizado por “uma serie 
de eventos de resolução de problemas ao lidar com dificuldades previstas e 
imprevistas em áreas técnicas e de mercado” (TIDD et al., 2008, p.113). O 
gerenciamento eficaz desse estágio exige grande interação entre as 
atividades relacionadas à área técnica e comercial. 

Lançamento da 
inovação 

Paralelamente à solução de problemas técnicos associados com o 
desenvolvimento de uma inovação, há também uma série de atividades 
relacionadas à preparação do mercado em que o produto estará inserido, uma 
vez que somente quando o mercado-alvo toma a decisão de adotar a inovação 
que todo o processo é completado. Essas atividades estão relacionadas a uma 
sequência de coleta de informação (sobre necessidades reais ou antecipadas 
dos consumidores), solução de problemas e concentração de esforços com 
vistas ao lançamento final (quando há a preparação do mercado e o 
marketing do produto). No decorrer do processo é fundamental que haja 
comunicação entre as diversas áreas ligadas ao desenvolvimento da 
inovação e que sejam estabelecidos marcos de verificação, para alocação de 
recursos ao projeto. Além disso, a compreensão de necessidades dos clientes 
sempre foi um fator imprescindível para o sucesso da inovação, e uma forma 
de se obter êxito nessa atividade, é buscar a participação dos clientes desde 
o início do desenvolvimento da inovação. Paralelo a isso, sempre que houver 
um alto grau de incerteza atrelado à inovação (no caso de ela ser 
descontínua, ou radical, por exemplo) há uma necessidade de se desenvolver 
estratégias de adaptabilidade que visem a “co-evolução” de inovação e 
usuários, a partir da realização de testes de aprendizado, o que é vital para 
o sucesso da inovação. 
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Aprendizagem e 
reinovação 

Um resultado inevitável de todo esse processo é o estimulo à sua 
continuação e aprimoramento, o que nem sempre é aproveitado pelas 
empresas para gerar mais melhorias. Entre as principais exigências nesse 
estágio está o desejo de aprender a partir de projetos já completados. 
Segundo os autores, muito das discussões atuais acerca do tema de gestão 
do conhecimento representa o aumento da preocupação sobre a falta de tal 
aprendizagem “de segunda mão” – fazendo com que as empresas estejam 
frequentemente “reinventando a roda” ou repetindo erros do passado. Nesse 
modelo, a ideia de aprendizagem através de tentativa e erro é central, a fim 
de construir rotinas eficazes que possam aumentar as chances de sucesso de 
uma inovação, sendo que o aprimoramento contínuo é imprescindível para 
lidar com novos desafios. 

Fonte: Tidd et al. (2008). 

 

Tidd et al. (2008) descrevem ainda que uma das maiores dificuldades na gestão 

da inovação está no fato de a mesma estar inserida em um contexto de constantes 

mudanças, e, embora mudanças tecnológicas e mercadológicas possam ser dramáticas, 

os fatores básicos da gestão da inovação devem permanecer, sendo que, um dos 

maiores problemas da gestão da inovação é ser necessário lidar com fenômenos 

complexos, incertos e altamente arriscados. 

Na seção a seguir são abordados detalhadamente elementos e componentes que 

estruturam a gestão da inovação. 

 

2.2.1 Elementos e componentes da gestão da inovação 

 

O processo de inovação requer abstração, e pode apresentar-se de forma comum 

a todas as empresas. Desta forma Tidd et al. (1997, p.82), afirmam que este processo 

é  constituído de quatro elementos, conforme segue: 

 

1.  Varredura ambiental: tem por objetivo identificar e processar sinais do 
ambiente interno e externo à organização, vistas as ameaças e as 
oportunidades; 

2.  Decisão: Tem por base a visão estratégica organizacional, interpretando 
os sinais dos ambientes internos e externos e optando pela melhor 
alternativa de ação; 

3.  Recursos: Após a escolha da melhor alternativa, a organização empenha-
se na busca de recursos para a viabilização da mesma; 

4.  Implementação: fase do desenvolvimento da tecnologia (inovação) e 
disponibilização em ambientes internos e externos a organização. 

 

 

Sawhney et al.(2006), fundamentam os elementos da gestão da inovação através 



26 
 
do que eles chamam de radar da inovação, propiciando, uma visão mais detalhada aos 

empresários e profissionais, em doze diferentes dimensões, são elas: 

Quadro 2– Dimensões do radar de inovação. 

 

 
 
Fonte: Sawhney et al.(2006). 

 

•São produtos e serviços valorizados pelos clientes;Ofertas 

• É formada por componentes, métodos ou tecnologias, que 
servem como base para a construção de produtos ou 
serviços;

Plataforma

• Relacionadas com personalização, combinação integrada 
de produtos, serviços e informação que solucionem 

problemas dos clientes;
Soluções

• São indivíduos ou organizações que utilizam ou 
consomem as ofertas da empresa, para satisfazerem certas 

necessidades;
Clientes

• É uma dimensão que considera tudo o que o cliente vê, 
ouve e sente, e outras experiências em todos os momentos 

em que interage com a empresa;
Experiência de cliente 

• Refere-se ao mecanismo usado pela empresa para 
recapturar o valor que criou;Captação de valor 

• São configurações de atividades de negócios utilizadas 
para conduzir operações internas;Processos 

• É a maneira que a empresa escolhe para estruturar-se, suas 
parcerias, além das funções e responsabilidades dos seus 

colaboradores;
Organização

• É a sequência de atividades e de agentes que movem 
produtos, serviços e informação, desde a fonte até a 

entrega;
Cadeia de suprimentos 

• Éstá relacionada com os pontos de distribuição que a 
empresa usa para levar as suas ofertas ao mercado, indo 

além dos locais onde as suas ofertas possam ser compradas 
ou utilizadas pelos clientes.;

Presença

• A empresa e seus produtos e serviços são conectados aos 
clientes por meio de uma rede que, às vezes, pode se tornar 

parte da vantagem competitiva da empresa;
Redes 

•Relaciona-se aos símbolos, palavras e marcas pelas quais a 
empresa comunica-se com os seus clientes.“Brand” 
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Sob outra perspectiva Rogers et al. (1998), afirmam que o conceito de gestão 

de inovação envolve especificamente três elementos: pesquisa e desenvolvimento, 

cultura organizacional e transferência de tecnologia. 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento abrangem a pesquisa básica, a 

pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental. A pesquisa básica tem como 

propósito gerar conhecimentos que permitam melhor entender a natureza que nos 

cerca, sem necessariamente, buscar a solução a curto e médio prazo de um problema 

específico. Em geral, é realizada nas universidades e instituições de pesquisa com ou 

sem parceria de empresas (HALL, 2004). 

Já a gestão da cultura organizacional relaciona-se com um sistema total de 

crenças e princípios que conduzem os membros da organização a compartilhar 

significados comuns e a coordenar ações para alcançar objetivos (ROGERS et al., 

1998). 

Enquanto que, a transferência de tecnologia é um processo especial de 

comunicação que geralmente envolve atividades de P&D para desenvolver tecnologia, 

e atividades de comercialização no mercado de produtos ou serviços (ROGERS et al., 

1998).  

A tecnologia só é completamente transferida quando comercializada como 

produto ou serviço, porque assim a inovação passa a ser absorvida em um mercado 

(HALL, 2004). 

No geral, é possível perceber que os elementos da gestão da inovação reforçam 

a capacidade dinâmica da empresa de alterar a configuração de seus recursos no 

desenvolvimento de produto e tornam-se mecanismos usados pelas empresas para sua 

sobrevivência e renovação. 

De acordo com esses conceitos e elementos, percebe-se que existem ao menos 

dois níveis para se executar gestão da inovação. Um interno às organizações, que está 

ligado aos processos de identificação e construção de competências essenciais, 

codificação e circulação do conhecimento, identificação de oportunidades e execução 

de uma estratégia adequada de integração desses processos com a P&D e a produção 

(HAMEL; PRAHALAD, 2002).  

E o outro, em um nível externo às organizações, ligado à capacidade de contratar 

e vender competências, captar recursos financeiros e interagir com organizações que 
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possam contribuir para produção interna de conhecimento na empresa, tais como 

universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e mesmo empresas concorrentes 

(CANONGIA et al., 2004). 

Ainda em relação os elementos da gestão da inovação, Quadros (2008), propõe 

um modelo com três dimensões principais: os processos; a organização e a governança 

para a inovação; e os recursos para a inovação. 

As dimensões deste modelo são caracterizadas por Quadros (2008, p.12) da 

seguinte forma:  

 

 Processos e Ferramentas: diz respeito à adoção de processos e 
ferramentas estruturados e integrados para gerenciar o processo de 
inovação. As práticas de gestão devem ser estruturadas para as seguintes 
etapas do processo de inovação: mapeamento/prospecção, ideação, 
seleção estratégica das oportunidades, mobilização de fontes internas e 
externas, implementação e avaliação; 

 Organização e Governança: diz respeito à forma como são organizados e 
gerenciados os processos e ferramentas da dimensão anterior. Essa 
dimensão compreende a avaliação da cultura de inovação da empresa, das 
atitudes para o aprendizado, da criatividade, da tolerância ao risco, do 
engajamento no processo de inovação e da gestão de pessoas; 

 Recursos: ratifica que as estratégias inovativas somente se sustentam 
quando traduzida na alocação adequada de recursos para sua execução. O 
autor classifica esses recursos em três tipos principais: de infraestrutura, 
financeiros e intangíveis.  

 

A partir do levantamento bibliográfico feito neste trabalho, verificou-se que o 

modelo de rotinas básicas para o processo de gerenciamento da inovação apresentado 

por Tidd et al. (1997) atende à maioria dos requisitos dos macro-modelos explicativos 

que buscam refletir a natureza dinâmica e sistêmica do processo de inovação e modelos 

mais prescritivos de análise dos processos e rotinas organizacionais básicas para 

sustentar o processo de inovação. 

Para o melhor entendimento sobre a prática da gestão da inovação como ferramenta 

estratégica, são identificadas, a seguir, as abordagens de gestão por processos. 

 

2.2.2 Gestão por processos 

 

Kiliminnik e Evanisko (1981) relatam que, na era da competitividade global, o 

grande desafio das organizações está centrado na capacidade de buscar inovações 
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tecnológicas, novos mercados e métodos modernos de gestão dos processos 

organizacionais e de integração total das cadeias de valor da organização, clientela e 

fornecedores.  

Ainda Kiliminnik e Evanisko (1981) mostram que as mudanças que estão 

ocorrendo atualmente nas organizações têm promovido uma reorganização estrutural, 

por meio do achatamento das estruturas hierárquicas através da organização por 

processo (unidades de negócios), terceirização de parte de suas atividades (focalização 

no negócio). Estas mudanças, por sua vez, alteram a natureza do trabalho e demandam 

um novo padrão de desenvolvimento profissional. 

Uma das formas de conseguir uma maior flexibilidade organizacional consiste 

na eliminação de barreiras dentro da organização funcional e a focalização em 

processos de negócios, ou essenciais. Ao se centrar nesses processos, a organização 

estará trabalhando com todas as dimensões complexas do seu negócio e poderá usar, 

não mais de forma isolada todos os seus recursos para adquirir as vantagens 

competitivas (MOTTA, 1995). 

Hall (2004) define processo como uma série de atividades e tarefas lógica e 

sequencialmente interrelacionadas, organizadas com a finalidade de produzir 

resultados específicos para realização de uma meta, caracterizando-se por entradas 

mensuráveis, valor agregado e saídas mensuráveis. 

Os processos interrelacionam-se de forma sequencial e lógica, podendo tanto 

ser agrupados em macro processos, como ser subdivididos em subprocessos. Estes 

subprocessos são constituídos de atividades que representam conjuntos das tarefas 

necessárias para produzir resultados. Cada tarefa é constituída por rotinas executadas 

pelas pessoas. 

Quando as atividades são organizadas por processo, o trabalho é sequenciado 

em termos de uma cadeia de relações que ocorrem entre as diversas equipes da 

organização. As pessoas se comunicam diretamente com quem está na sequência do 

processo. O controle é assumido pela pessoa responsável pela gestão do processo. O 

trabalho é realizado por equipes de pessoas, trabalhando com autonomia e auxiliadas 

por poucos gerentes (HARRINGTON, 1993). 

Conforme demonstra Motta (1995), a organização horizontalizada, como um 

novo modelo de organização por processos e não por função ou tarefas, introduz uma 
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visão sistêmica do trabalho, mostrando as partes e o todo, a interdependência entre 

fornecedores, executores e clientes do processo, como parte de uma cadeia destinada 

a gerar resultados organizacionais. 

Cada processo possui um gerente, um objetivo e indicadores de desempenho 

específicos. Os supervisores continuam a existir, no entanto, em vez de trabalharem 

com uma lista de atribuições, esses trabalham com processos descritos. A descrição de 

cada processo indica os seus objetivos, indicadores, clientes, produtos e resultados 

esperados. A hierarquia é, por definição, achatada, com grande uso de equipes de 

trabalho autossustentadas e não mais as unidades ou áreas funcionais representadas 

pelas “caixinhas”. A organização é direcionada para o cliente; a satisfação desse é a 

medida primária de desempenho do processo e, por consequência, da organização. 

Segundo Motta (1995, p.125), esse tipo de estrutura traz os seguintes benefícios: 

 

a)  habilita a organização a ter seu foco direcionado aos clientes, permitindo 
à organização antecipar e controlar mudanças; 

b)  provê meios de efetivar, mais rapidamente, mudanças complexas; 
c) auxilia a organização a gerenciar efetivamente seus interrelacionamentos; 
d)  provê uma visão sistêmica das atividades da organização; 
e)  mantém o foco no processo; 
f)  auxilia a organização a entender melhor a sua cadeia de valor; 
g)  desenvolve um sistema de avaliação completo para as áreas de negócios. 

 

Os fatores, elementos ou situações que devem ocorrer nas organizações e que 

demonstram a adoção da organização das atividades por processo são assim 

visualizados por Davenport (1994, p.82): 

 

 Visão sistêmica do trabalho - Nesse sentido, cada empregado passa a ter 
uma visão clara a respeito do como, do por que, do para quê e do para 
quem do seu trabalho, em substituição a uma visão unidimensional e 
compartimentalizada existente na orientação tradicional, baseada em 
funções. As organizações orientadas para processos procuram preparar 
seus empregados para novos comportamentos, incluindo mudanças de 
valores, crenças e princípios. Procuram reagrupar suas atividades, 
tornando-as mais sistêmicas e interdependentes; 

 Delegação às equipes da responsabilidade pelos processos - Concede-lhes 
autoridade para tomarem as decisões necessárias. Equipes de múltiplas 
habilidades, realizando trabalhos orientados para processos, alcançam 
resultados com mais eficiência. Nesse ambiente, o sucesso do trabalho 
depende mais de atividades e esforços de empregados com autonomia e 
poder de decisão, do que de ações de gerentes funcionais orientados para 
tarefas; 

 Mudanças no enfoque da avaliação para gestão do desempenho - 
Significa, de um lado, associar os níveis organizacional e individual da 
avaliação e, de outro lado, focar a avaliação mais em resultados do que 
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em características individuais. A remuneração nas organizações 
orientadas por processo privilegia as competências, o trabalho em equipe 
e os resultados; 

 Lideranças e não chefias - Fundamentando-se no treinamento gerencial, 
no sentido de fornecer aos gerentes as competências necessárias para 
gestão de equipes de trabalho. Os gerentes precisam ser líderes, capazes 
de influenciar e reforçar valores e crenças da organização por meio de 
suas ações. Ao moldar os processos e motivar os empregados, os líderes 
preocupam-se com a realização do trabalho e o alcance de resultados; 

 Estrutura organizacional horizontalizada - O trabalho organiza-se em 
torno dos processos e das equipes que as executam. As pessoas 
comunicam-se diretamente com quem precisam. O controle é assumido 
pela pessoa que executa o processo. Nas organizações mais 
horizontalizadas, os gerentes aproximam-se mais dos clientes e dos 
executantes do trabalho. Observa-se que as etapas do processo podem ser 
distinguidas das versões hierárquicas e verticais da estrutura 
organizacional. Enquanto a estrutura hierárquica é tipicamente uma visão 
fragmentada e estanque das responsabilidades e das relações de 
subordinação, a estrutura de processo é uma visão dinâmica pela qual a 
organização produz um bem ou serviço. 

 

Stewart (1997 apud GONÇALVES, 2000), resume as diferenças entre gestão 

por processos e a gestão funcional em três pontos: emprego de objetivos externos; 

agrupamento de empregados e recursos para produzir um trabalho completo; e a 

redução do filtro da hierarquia com o direcionamento do fluxo de informações para 

onde esta é necessária. 

Outra variável considerada na gestão de processo é a sua integração constante 

com a estratégia organizacional. A melhoria de processo só tem sentido se servir para 

melhorar a organização de maneira coerente com a sua estratégia.  

A partir do momento que se concentram nos processos, esses devem estar 

alinhados com a estratégia que, por sua vez, deve estar direcionada para o negócio. 

Concentrar recursos e esforços na melhoria de processos que não sejam críticos para a 

organização pode não produzir os resultados esperados ou contribuir para a melhoria 

do desempenho da organização, resultando em uma frustração e decepção das equipes. 

Portanto, a definição e modelagem das atividades, do início ao fim, devem ser feitas 

para aqueles processos importantes para a organização realizar o seu negócio. 

Como já visto anteriormente, a inovação é uma das características da nova 

economia do conhecimento, onde o principal fator de produção, agregação de valor, 

produtividade e crescimento econômico é o conhecimento. 

Coutinho (2004) e Barbieri e Álvares (2003) apresentam um histórico 

interessante acerca da evolução dos modelos de inovação desde a década de 50. Os 
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autores citam que, até meados da década de 70, os estudos sobre a inovação focavam 

no desenvolvimento de produtos campeões, o gerenciamento do processo de inovação 

e a importância relativa da influência da disponibilidade da tecnologia e da necessidade 

do mercado sobre uma dada inovação. Ambos apresentam modelos de inovação 

conhecidos como lineares, resultantes destes estudos. 

Tendo abordado a gestão por processos, as seções seguintes apresentam conceitos mais 

intrínsecos ao processo de inovação e modelos teóricos de gestão da inovação por processos. 

 

2.3 Abordagens conceituais sobre o processo de inovação 

 

O processo de inovação na sociedade, de sua criação a sua absorção, vem sendo 

discutida através de abordagens (os “modelos sociológicos”) que colocam sua fonte 

motivadora central. 

Entre os anos 50 e 60, desenhou-se uma primeira abordagem do processo de 

inovação. Abordagem esta, linear em sua concepção, assumia uma progressão passo a 

passo no qual a inovação era concebida como o resultado de um processo de geração 

de conhecimentos que vai desde a pesquisa básica – uma forma de produzir 

conhecimentos científicos – até sua aplicação prática (BARBIERI, 2003).  

A inovação era induzida pela oferta de conhecimentos ou “technology-push” e 

passava linearmente pelos estágios da pesquisa básica, pesquisa aplicada, 

desenvolvimento experimental, engenharia do produto e do processo e, finalmente, 

pela produção e lançamento comercial. Conforme Rothwell (1994 apud Coutinho, 

2004) citando um estudo de neste período, o mercado era visto como um escoadouro 

para receber os frutos da P&D. Assim, presumia-se que quanto mais P&D, mais 

inovação. 

No final da década de 60 e início dos anos 70, os estudos sobre a inovação 

passam a dar uma maior ênfase em como o mercado influenciava este processo. Surge 

uma abordagem da segunda geração do processo de inovação, também linear, porém 

reverso em sua concepção, que se apresentou sob a denominação de “marketpull”. 

Nesta, a inovação era induzida pelas necessidades de mercado ou problemas 

operacionais observados. Neste caso, o mercado era a fonte das ideias que direcionava 

as atividades de P&D. Estudos posteriores, no entanto, demonstraram que este não era 
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o único fator determinante do processo de inovação. 

Para Barbieri (2003), ambos as abordagens têm seus méritos, sendo o primeiro 

mais aclamado entre os meios acadêmicos, não pressionados pelo tempo para 

desenvolver uma inovação, sua aplicação e usos imediatos. O segundo, também, é 

considerado legítimo pelo autor uma vez que, para o inovador, não importa de onde 

advêm os conhecimentos, pois o foco de interesse se concentra no atendimento das 

necessidades do mercado.  

No entanto, o autor afirma que estes dois modelos não são suficientes para 

explicar o que ocorre no âmbito das empresas no que tange os processos de inovação, 

sendo excessivamente lineares em sua concepção. Assim, de forma gradativa, as 

pesquisas e estudos mudaram seu foco para buscar e analisar padrões de 

comportamento que caracterizassem o processo de inovação tecnológica (BARBIERI, 

2003). 

Uma abordagem de processos de inovação denominado por Rothwell (1992, 

apud BARBIERI, 2003) como abordagem de terceira geração buscou integrar as duas 

abordagens anteriores. Este modelo mostra a inovação como um processo que articula 

as necessidades da sociedade e do mercado com os avanços dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos.  

Rothwell (apud COUTINHO, 2004), procurou identificar como as empresas / 

indústrias, muitas vezes de forma não consciente, desenvolviam seus processos de 

inovação tecnológica. 

Já nos anos 80, Kline e Rosenberg (1986 apud COUTINHO, 2004) propuseram 

um modelo de inovação, denominado “Chain-Linked Model”. Este modelo quebra o 

paradigma da linearidade do processo e vê a inovação em termos da interação entre as 

oportunidades de mercado e base de conhecimentos e capacidade da empresa.  

Esta abordagem enfatiza as interações entre diferentes fases do processo de 

inovação, que o autor denomina de cadeia de inovação, formada pela vinculação entre 

necessidades de mercado, invenção ou concepção, projeto e teste, produção, 

distribuição e mercado (BARBIERI, 2003).  

Neste modelo o acúmulo de conhecimento necessário ao processo de inovação 

advém de interações complexas e dinâmicas. Por exemplo, o conhecimento na área de 

P & D deve ser integrado àquele de outras áreas na organização, como a da equipe de 
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desenvolvimento e teste, de marketing e de produção. Este modelo afirma que o 

processo de inovação pode ser iniciado por qualquer pessoa ou área da organização e 

tende a ser circular. Assim sendo, segundo os autores, torna-se necessário capturar, de 

maneira sistematizada, as interações que ocorrem entre estes atores para que se crie 

uma forte capacidade inovadora interna à organização. 

Neste modelo começa-se a enfatizar a importância da participação dos atores no 

processo da inovação e de que forma podem contribuir com suas habilidades, 

competências e expertise, e identifica os fluxos do conhecimento e suas dimensões 

tácitas e explícitas, relacionando-as ao processo de inovação. 

Os modelos apresentados nos estudos sobre os processos de inovação migraram 

de macro-modelos explicativos que buscavam refletir a natureza dinâmica do processo, 

para modelos mais prescritivos desenvolvidos a partir de estudos sobre o mecanismo 

da aprendizagem organizacional (SENGE, 1990; FLEURY; FLEURY, 1995; 

NONAKA; TAKEUCHI, 1997; NONAKA et al., 2001; GARVIN, 2002), dentre outros.  

Desenvolve-se a noção de que o processo de inovação tecnológica é 

essencialmente dinâmico, que o desenvolvimento de qualquer tecnologia depende da 

rota seguida no passado, e que as empresas podem desempenhar um papel significativo 

na mudança de seus ambientes tecnológicos e atuar de forma efetiva no processo de 

inovação (TIDD et al., 1997; COUTINHO, 2004).  

Compreende-se que o potencial para inovar de uma empresa depende de sua 

capacidade de criar novos conhecimentos, disseminá-los pela organização e incorporá-

los na forma de novos produtos, processos e serviços (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Reconhece-se que empresas inovadoras desenvolvem novas tecnologias através 

de vários processos de aprendizado, e que o conhecimento explícito contribui apenas 

parcialmente para o processo de inovação. Grande ênfase passa a ser dada ao 

conhecimento tácito como importante fonte de criação de conhecimentos e de 

inovações (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; NONAKA et al., 2001). 

Segundo Stewart (1997, p.68) passa a se avaliar o capital humano como fonte 

de inovação e renovação, visto como “a capacidade necessária para que os indivíduos 

ofereçam soluções aos clientes.”  

Assim, o objetivo principal do capital humano torna-se a inovação – sob a forma 

de novos produtos ou serviços ou a melhoria nos processos de negócios. (STEWART, 
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1997). 

A partir do final da década de 90 e início dos anos 2000 que a gestão da inovação 

emergiu envolvendo todas as dimensões do seu conjunto. Esta nova abordagem para o 

entendimento da inovação foi fortemente influenciada pela superação do modelo linear 

e sequencial da inovação, que via a pesquisa acadêmica e a pesquisa tecnológica do 

setor privado como fornecedoras de inovações tecnológicas “prontas” para serem 

implementadas pelas demais funções da empresa (QUADROS, 2008).  

Assim, é nesse período que surgem os primeiros modelos integrados da gestão 

da inovação. As obras de Tushman e Anderson (1997), Tidd et al. (2001) e Bulgerman 

et al. (2001) representam marcos na construção de abordagens sistêmicas e 

processuais. 

Na abordagem de Tidd et al. (2001, p.42), defende-se a necessidade de se 

compreender que, para se obter sucesso através da inovação, uma complexa gama de 

atividades deve acontecer de forma coordenada e sincronizada. Esse entendimento de 

que a inovação não é um simples evento, mas sim um processo, exige que ela seja 

gerenciada com tal. Neste contexto, os autores defendem que o processo de gestão da 

inovação envolve:  

 

 Busca de uma abordagem estratégica para a inovação e para o desafio de 
sua gestão;  

 Desenvolvimento e utilização de mecanismos e estruturas de 
implementação efetivos;  

 Desenvolvimento de um contexto organizacional que suporte a inovação;  

 Construção e manutenção de interfaces externas efetivas.  

 

Fica evidente que o processo está relacionado à ação gerencial: ações 

direcionadas por estratégias claras, objetivos e visão, ação disciplinada pela coleta 

sistemática de informações e ação que eventualmente renova a organização através da 

inovação estratégica e da mudança. 

A gestão da inovação está relacionada à construção de uma abordagem para a 

solução integrada de problemas gerenciais e ao entendimento das conexões entre as 

correntes de inovação, as equipes e a própria evolução da organização (TUSHMAN; 

ANDERSON, 1997). 

Apesar dos obstáculos técnicos inerentes ao processo de inovação, boa parte dos 
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insucessos se deve a fraquezas no modo como ele é gerenciado. Neste sentido, Tidd et 

al. (2001) afirmam que os dois ingredientes básicos para o bom desempenho da 

atividade inovadora são os recursos técnicos (pessoas, infraestrutura, conhecimentos e 

capital) e a competência da organização em gerenciá-los. Este cenário mostra a 

necessidade das empresas desenvolverem uma nova competência: a habilidade de 

gerenciar o processo de inovação. 

Salaman e Storey (2002) apresentam pesquisa sobre a gestão da inovação sob o 

ponto de vista dos gerentes. O estudo mostra que há um forte reconhecimento acerca 

da importância da inovação, mas revela não haver total clareza por parte dos atores 

organizacionais de que esta realidade exige novas responsabilidades de gestão. Além 

disso, os autores enfatizam a necessidade dos gerentes compreenderem a necessidade 

de se mudar o modus operandi, e não penas reagir de forma diferente ao ambiente. 

 

2.4 Modelos teóricos de gestão da inovação por processos 

 

Diferentes autores têm proposto a segmentação da gestão do processo de 

inovação em fases, criando “modelos teóricos” para estruturar a gestão da inovação 

nas empresas. 

 

 

2.4.1 Modelo de Wheelwright e Clark (1992) 

 

Conforme Wheel e Clark (1992) o planejamento da inovação é representado 

pelas quatro primeiras fases deste modelo: avaliação e previsão da tecnologia 

(technology assessment and forecasting), avaliação e previsão do mercado (market 

assessment and forecasting), desenvolvimento de objetivos e metas (development goal 

and objectives) e plano agregado de projetos (aggregate project plan).Este modelo, 

que é descrito na Figura 1, é considerado original por trazer a ideia do funil para o 

processo de inovação. 
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Figura 1 – Modelo do processo de inovação de Wheelwright e Clark (1992). 

 

 

Fonte: Cunha et al. (2013). 
 

Os autores deste modelo não se aprofundam nas duas primeiras fases do modelo, 

que ocorrem em paralelo, e focam nas próximas fases.  

A fase desenvolvimento de objetivos e metas busca alinhar as estratégias de 

tecnologias e produto/mercado com os objetivos estratégicos do negócio por meio da 

definição inicial de metas e objetivos que devem ser alcançados durante o 

desenvolvimento do produto. Essa definição deve promover a integração entre o 

planejamento agregado e o planejamento individual dos projetos. Estes objetivos e 

metas surgem da avaliação da participação de mercado, do retorno financeiro esperado, 

do tempo para aplicação de novas tecnologias e da introdução de novas plataformas de 

produtos. As principais dimensões de desempenho avaliadas nesta fase são o tempo 

para lançamento, a produtividade e a qualidade.  

A fase plano agregado de projeto tem como objetivo garantir que as 

características do portfólio de projetos abrangem os objetivos e metas anteriormente 

definidos e avaliar as competências organizacionais necessárias. Esta fase inclui as 

seguintes atividades: classificar os tipos de projetos; avaliar os recursos críticos e o 

tempo para cada tipo de projeto; avaliar os recursos disponíveis e os necessários; 

priorizar os novos projetos em função do tipo e dos objetivos futuros; avaliar a 

capacidade de desenvolvimento dos novos projetos priorizados; determinar mudanças 

de escopo nos projetos selecionados para aumentar a probabilidade de sucesso; 

determinar e integrar no plano de projeto as mudanças requeridas para melhorias no 

desempenho do desenvolvimento ao longo do tempo. 
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2.4.2 Modelo de Khurana e Rosenthal (1997) 

 

Khurana e Rosenthal (1997) foram pioneiros em analisar as fases do 

planejamento da inovação. Eles fizeram uma clara separação entre o planejamento da 

inovação e o restante do processo de inovação, indicando sua importância para o 

sucesso do processo como um todo.  

Este modelo divide o planejamento da inovação em duas partes. A primeira 

considera os elementos estruturais, que apoiam o seu funcionamento e são 

representados pela estratégia de produto e portfólio e pela organização do processo de 

inovação. A segunda parte envolve os elementos específicos do desenvolvimento de 

um projeto, que estão relacionados com as fases: identificação oportunidade, definição 

do conceito do produto, e definição do produto e plano do projeto. Esse modelo é 

apresentado na Figura 2. 

Figura 2 – Modelo de Khurana e Rosenthal (1997).  

 

Fonte: Cunha et al. (2013). 
 

Na fase de identificação de oportunidades ocorre a análise do mercado e dos 

recursos tecnológicos a fim de reconhecer as oportunidades existentes para novos 

produtos.  

Na fase de definição do conceito do produto, a oportunidade é explorada por um 

pequeno grupo, que pode envolver pessoas externas.  

Na fase de planejamento do projeto e viabilidade inicia-se a avaliação da 

viabilidade técnica e comercial do novo produto, confirma-se a definição do produto e 

é feito o um primeiro planejamento do projeto. O planejamento da inovação está 
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completo no final desta fase, quando caso de negócio é apresentado e a unidade de 

negócio se compromete a financiar, disponibilizar recursos, e lançar o projeto ou, por 

outro lado, decidem encerrá-lo. 

 

2.4.3 Modelo de Cooper (2003) 

 

Este modelo, que é apresentado na Figura 3, possui o planejamento da inovação 

formado pelas suas três primeiras fases: descoberta (discovery), investigação 

preliminar (scoping) e construção do caso de negócio (build business case), e inclui as 

três primeiras reuniões de avaliação (gates): seleção da ideia (idea screen), segunda 

seleção (second screen) e aprovação para desenvolvimento (go to development). 

Figura 3 – Modelo de Cooper (2003). 

 
 
Fonte: Cunha et al. (2013). 
 

A fase descoberta tem como função identificar oportunidades para o 

desenvolvimento de novos produtos. Nela são realizadas pesquisas técnicas, 

levantamento de novas tecnologias, análise de necessidades dos consumidores e 

análises estratégicas.  

O gate seleção de ideia é usado para avaliar e selecionar as oportunidades a 

partir de um conjunto de critérios. Esses podem ser obrigatórios, o que significa que 

devem ser atendidos para que a oportunidade seja aprovada, ou de avaliação, que 

servem para a priorização. Alguns dos critérios aplicados neste gate são: alinhamento 

com a estratégia de negócio, viabilidade técnica, atratividade do mercado, 

competitividade do produto e disponibilidade de recursos. 

A fase investigação preliminar tem como objetivo determinar as características 
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técnicas e de mercado da proposta de produto por meio de pesquisas simples e rápidas. 

A avaliação de mercado define o tamanho, potencial e aceitação do mercado. A 

avaliação técnica analisa as possibilidades e custos de produção, as competências 

técnicas, os possíveis tempos e custos de desenvolvimento, e os riscos técnicos, legais 

e regulatórios. Estas informações permitem a realização de uma análise financeira e de 

negócio preliminar no próximo gate.  

O gate segunda seleção é similar ao gate anterior, porém com um maior rigor, 

pois existem mais informações disponíveis. Um diferencial deste gate é a utilização 

da análise financeira e de riscos como critérios.  

Na fase construção do caso de negócio é feita uma investigação detalhada para 

definir o produto e verificar sua atratividade de mercado. As informações usadas nesta 

fase são: mercado alvo, visão do conceito (requisitos e especificações iniciais do 

produto), posicionamento estratégico e benefícios e valores para o mercado. Depois de 

definido o produto, é realizada uma análise competitiva e um teste de conceito. Por 

fim, prepara-se a análise financeira do projeto do produto.  

No gate aprovação para desenvolvimento acontece a aprovação dos 

investimentos e do desenvolvimento do projeto. Para isso é feita uma revisão geral das 

informações sobre a proposta do produto, seguida pela avaliação e priorização dos 

projetos. A principal diferença neste gate é a importância atribuída aos critérios 

financeiros, que são fator decisivo de escolha. Ao final, são indicados o gerente e o 

time de desenvolvimento dos projetos aprovados. 

 

2.4.4 Modelo de Koen et al. (2002) 

 

O modelo de Koen et al. (2002) é resultado de uma pesquisa que envolveu oito 

empresas e tinha como fim consolidar a linguagem usada no planejamento da inovação. 

Ele é constituído de três partes principais, como pode ser visto na figura 4: o motor, a 

área interna que contém os cinco elementos controláveis pela empresa e os fatores de 

influência. O motor corresponde a fatores como liderança, cultura e estratégia de 

negócio e é responsável por conduzir os cinco elementos da área interna: identificação 

de oportunidade, análise da oportunidade, geração de ideias, seleção de ideias e 

definição do conceito. Os fatores de influência representam as competências 

organizacionais e fatores que nem sempre são controláveis pela organização, tais 
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como: canais de distribuição, leis, políticas governamentais, clientes e concorrentes. 

Figura 4 - Modelo de Koen et al. (2002). 

 
 
Fonte: Cunha et al. (2013). 

 

Os elementos internos possuem as seguintes características:  

 

-  Identificação de oportunidade: neste elemento ocorre a identificação das 
oportunidades a serem perseguidas pela empresa. Para isso é necessária 
a investigação das necessidades e tendências dos mercados e das 
tecnologias;  

-  Análise da oportunidade: neste elemento as oportunidades são analisadas 
e avaliadas para confirmar se a empresa deve prosseguir. Novas 
investigações sobre o mercado e a tecnologia podem ser necessárias para 
aprofundar o conhecimento sobre as oportunidades em discussão;  

-  Geração de ideias: geração é o surgimento, desenvolvimento e maturação 
da oportunidade em uma ideia ou proposta de produto. Esta geração pode 
ser um processo formal ou pode acontecer informalmente, por exemplo, 
por meio de uma experiência que deu certo, um fornecedor que oferece 
um novo material ou um usuário que faz um pedido inusitado;  

-  Seleção de ideias: quando a quantidade de propostas ou ideias para novos 
produtos é grande, torna-se necessário selecionar quais devem prosseguir 
e quais devem ser cancelados ou colocados em espera. Deve-se ressaltar 
que esta seleção deve ser menos rigorosa que a seleção das propostas para 
início de desenvolvimento, devido ao nível de incertezas existentes;  

-  Definição do conceito: este elemento envolve a definição do conceito do 
produto, que também inclui a preparação do caso de negócio neste 
modelo. As informações consideradas neste elemento são: estimativas do 
potencial de mercado, necessidades dos clientes, necessidades de 
investimento, análise dos concorrentes e riscos do projeto. (CUNHA et 
al., 2013, p.748). 

 

A forma de apresentação seguida nesse modelo é o seu diferencial. Ele adota 

um formato circular, que ressalta a característica iterativa do planejamento da inovação 

e mostra a interligação entre suas partes. 
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2.5 Modelos teóricos (frameworks) de gestão da inovação “estratégica” 

 

2.5.1 Proposição de Davila et al. (2007) 

 

Os autores Davilaet al. (2007) fornecem um modelo para implementação da 

inovação como modelo de gestão estratégica, conforme a figura5: 

Figura 5 - Framework para implementação de inovação como gestão estratégica. 

 

Fonte: Davila et al. (2007). 

 

Sobre o imperativo da necessidade de uma gestão baseada na inovação, outros 

autores propuseram também frameworks para a consecução desse objetivo nas 

organizações. A Figura 6 mostra a proposta de Tidd et al. (2008): 

Figura 6 - Framework para implementação de inovação como gestão estratégica. 

 

Fonte: Tidd et al. (2008). 

Em termos de gestão da inovação, convém assinalar o framework proposto pela 

norma ABNT NBR 16501:2011 – Diretrizes para sistemas de gestão da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I). Esta proposta difere parcialmente das demais, 
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assumindo configuração mostrada na Figura 7: 

Figura 7 - Framework para implementação de inovação como gestão estratégica. 

 

Fonte: ABNT (2011). 

De acordo com as frameworks citadas anteriormente, quatro dimensões 

principais podem ser identificadas como essencialmente importantes para a 

implantação de gestão da inovação:  

Quadro 3 - Categorização das etapas dos frameworks. 

 
Categorias                                    
 
 
Autores 

Abordagem 
estratégia da 

inovação 

Construir uma 
organização 
inovadora 

Gerenciar 
processos 
internos 

Formar 
alianças ou 

vínculos 
externos 

(DAVILA et al., 
2007) 

Etapa 1. Mapear os 
conceitos e valores 
da inovação; e 
 
Etapa 2. Alinhar 
inovação à 
estratégia da 
empresa 

Etapa 3. 
Estruturar a 
empresa para 
inovação;  
Etapa 6. Medir, 
recompensar e 
dominar o 
aprendizado; e  
Etapa 7. 
Desenvolver 
cultura 
organizacional 
para inovação  

Etapa 5. 
Organizar 
sistemas de 
gestão de 
processos 

Etapa 4. Obter 
parcerias e 
redes de 
inovação 

(TIDD et al., 2008) 

Etapa 1. 
Compreensão da 
inovação como 
processo 
Etapa 2.Desenvol-
ver um modelo de 
estratégia de 
inovação 
Etapa 3. Definir 
posicionamento, 
caminho e 
recursos; 

Etapa 6. 
Construir uma 
organização 
inovadora; e 
Etapa 7. 
Avaliando e 
melhorando o 
desempenho 6 e 
7 

Etapa 5. 
Gerenciar 
processos 
internos de 
implementação. 

Etapa 4. 
Estabelecer 
vínculos 
externos 
eficientes 

(ABNT, 2011) 

Etapa 1. 
Responsabilidades 
da alta direção; e 
Etapa 3. 
Planejamento para 

Etapa 2. Gestão 
dos recursos 
humanos 
Etapa 4. 
Garantia de 

Etapa 5. 
Gerenciar 
processos 
internos de 
implementação. 

- 

1. Responsa-
bilidades da alta 

direção

2. Gestão dos 
recursos 
humanos

3. Planeja-mento 
para realização 

da PD&I

4. Garantia de 
recursos 

financeiros

5. Gerenciar 
processos 
internos de 

implemen-tação.

6. Análise dos 
resultados

7. Medição, 
avaliando e 

melhorando o 
desem-penho 
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realização da 
PD&I 
Etapa 6. Análise 
dos resultados 

recursos 
financeiros 
Etapa 7. 
Medição, 
avaliando e 
melhorando o 
desempenho. 

Fonte: Adaptado de Stefanovitz (2011); Davila et al. (2007); Tidd et al. (2008); ABNT (2011). 

A análise comparativa de frameworks para a gestão da inovação e a 

identificação de quatro dimensões principais na proposta dos autores citados no quadro 

3, servem para indicar aspectos mais relevantes na gestão da inovação estão 

contemplados no modelo conceitual proposto por Stefanovitz (2011).  

 

2.6 Modelos padronizados para a aplicação da gestão da inovação 

 

A seguir tem-se uma breve revisão sobre modelos padronizados de gestão da 

inovação, de acordo com autores conceituados na área, e logo em seguida descreve-se 

com um detalhamento maior o modelo de gestão da inovação que foi analisado no 

estudo de caso. 

 

2.6.1 Temaguide 

 

O TEchnology MAnagement GUIDE (TEMAGUIDE) é um compêndio de 

conhecimento e ferramentas sobre gestão da inovação, organizado pela Fundación 

para La Innovación Tecnológica(COTEC) e editado em 1998. Apesar de seus 12 anos 

de existência seu conteúdo continua atual, e é a principal referência teórica em gestão 

da inovação (COTEC, 1998 apud SOUZA, 2003). 

O gerenciamento da inovação envolve todas as atividades que capacitam uma 

organização a fazer o melhor uso da ciência e da tecnologia, quer ela tenha sido gerada 

interna ou externamente. Este conhecimento levará a organização para a valorização 

de sua capacidade inovadora de uma forma que a ajudará a promover a eficiência e a 

efetividade para sua vantagem competitiva. Nesse sentido, cinco pontos fundamentais 

devem ser gerenciados (COTEC, 1998 apud SOUZA, 2003, p.36): 

 

- Prospecção tecnológica (scan): busca por sinais internos e externos de 
potenciais inovações; 

- Foco (focus): comprometimento dos esforços na aplicação dos recursos 
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no alvo escolhido; 

- Recurso (resource): aquisição dos conhecimentos e tecnologias 
necessárias à aplicação na produção do produto inovador; 

- Implementação (implement): processo de materializar o produto (ou 
processo interno) inovador, desde a ideia até seu lançamento no mercado 
ou em métodos internos de produção otimizada; e 

- Aprendizagem (learn): quinto elemento reflexivo dos demais, recipiente 
dos conhecimentos tácitos internos relacionados ao processo de 
aprendizado com falhas ou com sucessos, para melhor gerenciamento dos 
processos. 

 

O modelo é baseado em cinco elementos que lembram à empresa o quê 

frequentemente necessita ser feito em diferentes tempos e em diferentes categorias de 

situações: 

 

SCAN – (palavra do inglês que significa varredura) indica uma “varredura” 
do ambiente à busca de sinais sobre as necessidades de inovação e 
oportunidades potenciais; 

FOCUS – (de focalizar) indica atenção e esforços em uma estratégia 
particular para melhoria dos negócios e para inovação, ou uma solução 
particular para um problema; 

RESOURCE - (de recurso) indica que se devem alocar recursos naquela 
estratégia e preparar o que é necessário para fazer aquela solução funcionar; 

IMPLEMENT – (de implementar) indica implementar a inovação; 

LEARN – (de aprender) indica aprender com a experiência de sucesso ou 
fracasso. (COTEC apud VIOLIN, 2011, p.80). 

 

Nesse modelo proposto pela COTEC (1998 apud VIOLIN, 2011), os cinco 

elementos acima devem ser integrados no processo de gestão da inovação. Essa 

integração se dá em quatro grupos de gestão de negócios, os quais demonstram como 

uma organização pode incrementar seu desempenho e sua eficiência, são eles: 

estratégia tecnológica, aquisição tecnológica, desenvolvimento de novos produtos e 

inovação de processos. Esses quatro processos de gestão devem ser trabalhados juntos 

e integrados para que uma maior efetividade seja alcançada. 

 

2.6.2 Metodologia NUGIN para a gestão da inovação 

 

O livro Gestão Integrada da Inovação de Coral et al. (2009), se originou de um 

projeto em resposta ao edital da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) Ação 

Transversal Tecnologia Industrial Básica (TIB) de 2004, para a criação de centros de 

referência em tecnologias de gestão. O projeto foi proposto pelo Instituto Evaldo 
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Lodi/Santa Catarina (IEL/SC) em parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e empresas que testaram a metodologia proposta.  

O livro apresenta uma metodologia de gestão integrada da inovação, 

denominada Núcleo de Apoio ao Planejamento e Gestão da Inovação (NUGIN), cujo 

objetivo é “promover a inovação na empresa, ou seja, sistematizar a identificação de 

oportunidades, a priorização de projetos, o desenvolvimento de tecnologias, produtos 

e processos e o retorno deste esforço para a empresa” (CORAL et al., 2009, p.46). 

Conforme Coral et al. (2009), antes de iniciar o processo de sistematização da 

gestão da inovação na empresa, buscando implementar ações de apoio à inovação, é 

importante que seja feita uma análise de sua situação atual, considerando os seguintes 

fatores: 

Quadro 4– Análise do cenário inicial para gestão da inovação. 

FATORES DESCRIÇÃO 

Cultura e 
organização 

� participação e motivação dos funcionários, estilo de liderança e 
autonomia na tomada de decisões; 

� equipe técnica: base de conhecimento e nível de qualificação das 
pessoas; 

� sistemática para monitoramento e disseminação de informações e 
identificação de oportunidades; 

� estrutura organizacional da empresa: tipo, níveis hierárquicos, formação 
de equipes de projeto; 

� áreas envolvidas no processo de inovação e como se dá a integração entre 
elas. Existência de barreiras de comunicação e resistências internas; 

� experiência da empresa em trabalhar com equipes e com parceiros 
(consultorias, institutos de pesquisa, fornecedores, clientes, 
universidades etc.); 

� recursos disponíveis (pessoal e financeiro) e acesso a financiamentos; 
� tomada de decisão no processo de inovação: quais áreas têm maior poder 

de influência nas tomadas de decisões; 
� qual visão dos gestores sobre o papel da inovação para a empresa. 

Planejamento 
Estratégico 

� estratégia tecnológica atual; 
� posicionamento mercadológico (segmento, fatia de mercado, portfólio 

dos produtos, clientes, concorrentes, entre outros); 
� competências atuais em relação aos produtos e ao desenvolvimento 

tecnológico (perfil dos profissionais, conhecimentos, entre outros). 

Sistemas de 
informações 

� como é monitoramento e disseminação de informações para a inovação; 
� como a empresa trata das questões relacionadas à propriedade intelectual 

(patentes, contratos etc.); 
� quem, como, onde e quando busca informações cobre: 
- oportunidades de novos produtos/processos; 
- modificações nos produtos atuais; 
- novas tecnologias/tendências. 

Desenvolvimento 
de produtos 

� disponibilidade e uso de métodos e ferramentas de apoio à inovação: 
sistemas para coleta de ideias, softwares de apoio ao desenvolvimento de 
produtos e gerenciamento de projetos, sistemas de monitoramento e 
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disseminação de informações, softwares de simulação, metodologias; 
� como (métodos, ferramentas) a empresa organiza, desenvolve e 

documenta seus projetos; 
� existência ou não do setor de desenvolvimento de produtos; 
� quais são as fontes de informações utilizadas durante o desenvolvimento 

do produto (histórico de projetos); 
� como a empresa gerencia seus projetos; 
� como a empresa gerencia os riscos de seus projetos (métodos e 

ferramentas); 
� qual a taxa de atraso e orçamentos extrapolados dos projetos. 

Resultados 

� resultados atuais da inovação: que indicadores a empresa utiliza, e que 
resultados obtém em função da inovação; 

� como a empresa mede a sua participação no mercado; 
� como a empresa mede a satisfação do cliente para novos 

produtos/processos; 
� como a empresa monitora os concorrentes em relação a possíveis reações 

quanto aos novos produtos/processos; 
� como a empresa monitora o resultado alcançado devido a novos 

produtos/processos (ROI, patentes, redução de custos). 
Fonte: Coral et al. (2009). 

 

Conforme COTEC (1998 apud SOUZA, 2003), o primeiro passo da metodologia 

é organizar a empresa para a inovação. Inicia-se o processo realizando um diagnóstico 

da organização em relação à inovação, utilizando-se de uma ferramenta de 

benchmarking (IEL/SC – 2011), entrevistas com os gestores da empresa e uma matriz 

de aderência à metodologia.  

O questionário é dividido em práticas gerais da empresa e gestão da inovação. 

As práticas gerais da empresa são analisadas por indicadores de prática e performance 

das áreas de qualidade total, produção enxuta, logística, organização e cultura, 

desenvolvimento de novos produtos, gestão da inovação e meio ambiente, saúde e 

segurança. 

Em relação à gestão da inovação, o questionário avalia as áreas abordadas pela 

metodologia NUGIN, que são: organização para a inovação, inteligência competitiva, 

desenvolvimento de produtos e monitoramento. Da mesma forma como nas Práticas 

Gerais, os resultados referentes à gestão da inovação são apresentados em termos 

comparativos em relação ao mercado internacional, apresentados por meio de gráficos 

de dispersão e radar. 

 

2.6.3 Modelo de gestão da inovação “GESTINNO” 

 

Para a gestão da inovação em organizações de grande porte, já existe uma 

consolidação de conhecimentos, com base em uma tradição de pesquisas e publicações 
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sobre gestão de P&D, especialmente a partir da década de 50 nos Estados Unidos. No 

entanto em relação às pequenas e médias empresas há muito pouco conhecimento e 

publicações. A fim de ter uma visão global da produção deste tipo de publicações, 

examina-se de forma sintética alguns trabalhos relacionados ao tema. 

O crescimento das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) mexicanas e o papel 

da inovação neste processo foi estudado por Vivas e Vivas (1993). Estes autores 

sugerem que existe um bom potencial para inovar de caráter incremental, sendo 

necessário contar com financiamentos acessíveis, possibilidade de articular com 

grandes empresas (clientes ou empresários), mecanismos de cooperação com 

Universidades e Institutos Tecnológicos e apoio de instituições ao desenvolvimento 

industrial. 

Spinosa (1990) ressalta a importância da inovação como insumo básico para 

qualquer atividade produtora. A gestão da inovação se apresenta como uma forma de 

contribuir para gestão dos aspectos tecnológicos, a fim de obter produtividade e 

eficiência operacional. 

O trabalho de Parisca (1995) enfoca os instrumentos de utilização da informação 

em uma nova fórmula de apoio as PMEs. 

Outro trabalho importante é o estudo das 100 empresas inovadoras da 

Iberoamérica desenvolvido pelo Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia 

para o Desenvolvimento (CYTED), no qual a ênfase é sobre os seguintes aspectos: 

utilização de pessoal profissional, a capacitação como investimento e não como gasto, 

necessidade de dar agilidade ao processo de inovação e viabilizar o acesso ao 

conhecimento. 

O trabalho de Kruglianska (1997) analisa o comportamento da função da 

Inovação e a criação de comitês de inovação em PMEs. Aqui se destacam algumas 

dimensões consideradas relevantes para a gestão da inovação nas PMEs. O modelo 

assume que a empresa está inserida em um ambiente que é influenciado por vários 

sistemas que compõem um ecossistema. Destes sistemas externos são relevantes: 

clientes, fornecedores e concorrentes, o governo e os órgãos de P&D.  

A empresa segundo o enfoque sistêmico adotado possui um sistema de gestão 

da inovação, cujos principais subsistemas são: o subsistema de monitoramento da 

inovação, o subsistema de geração de conhecimento e o subsistema de utilização do 
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conhecimento. 

Outro estudo importante está relacionado com a auditoria tecnológica e foi 

desenvolvido por Vasconcellos (2002), que incorpora uma série de aspectos 

necessários a introduzir a empresa para poder desenvolver com efetividade o fator 

tecnológico. 

Outro dos estudos analisados foi realizado pela fundação COTEC sobre as 

deficiências das PMEs. Isso foi feito a partir de uma pesquisa, com uma amostra de 

100 PMEs. 

Conforme COTEC (1998 apud SOUZA, 2003, p.38), nesta pesquisa foram 

obtidas as seguintes conclusões: 

 

- A maioria das PMEs concorda que a inovação pode alcançar níveis mais 
elevados de produtividade, rentabilidade e competitividade; 

- 85% das PMEs entrevistadas acreditam que a única maneira de manter 
uma posição forte em tempos de crise é a incorporação de inovação; 

- Dentre os vários mecanismos indutores de inovação, as PMEs 
pesquisadas frisam um maior valor a identificação de oportunidades 
tecnológicas e a difusão de notícias tecnológicas principalmente, seguido 
de outros mecanismos como as tecnologias disponíveis e a identificação 
das necessidades tecnológicas; 

- No processo de inovação das PME, o início não está sempre em realizar 
inovações de produto ou processo, mas dependendo do grau de gestão 
atual, faz-se necessário melhorias na gestão que impliquem num processo 
de melhoria contínua. Desta forma, todos de cada área da empresa devem 
sentir-se envolvidos no processo; 

- Dada a limitada capacidade financeira e autonomia das PME para realizar 
I & D e assumir o risco e incerteza que elas carregam, é necessário 
caminhar soluções baseadas na cooperação com os Centros Tecnológicos, 
Universidades, Gestores especializados, colaboração com clientes ou 
fornecedores, aproveitando a oferta tecnológica e os conhecimentos que 
possam, tanto através de projetos de cooperação e de cooperação na forma 
de contratos de assistência técnica e desenvolvimento tecnológicos. 

 

A partir desses estudos a COTEC (1998 apud SOUZA, 2003, p.40) destacam-se 

vários aspectos: 

- A necessidade de uma cultura de inovação e da introdução de novos 
recursos na empresa para fazer uso mais eficaz do fator tecnologia; 

- O papel desempenhado pela motivação e os recursos para inovar nas 
empresas que tem alto desenvolvimento tecnológico; 

- A necessidade de um gerente de tecnologia para facilitar a elevação no 
nível de tecnologia e promoção do vínculo efetivo com o setor de P&D; 

- A necessidade de trabalhar sistematicamente na empresa e não no 
isolamento, permitindo introduzir com sucesso o desenvolvimento 
tecnológico sustentável; 
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- Diferentes condições internas e externas da empresa necessitam de 
ferramentas específicas para cada tipo de negócio. 

 

De La Rosa (2006), afirma que além de todo o estudo acima citado, outras fontes 

para o desenvolvimento do projeto “GESTINNO” são: 

- O programa norueguês Business Development Using New Technology 

(BUNT): nascido na Noruega entre 1989 e 1992. Foi fundada pelo Conselho Real da 

Noruega para a Investigação Científica e Industrial (NTNF). 

- O Programa Nacional de Auditoria de Tecnologia na Irlanda (NTAP): Fundada 

na Irlanda em 1989. A fundação foi realizada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e gerido por FORBAIT (formalmente EOLAS, a Ciência da Irlanda e da 

Agência de Tecnologia). 

- Sistema integrado de gestão de qualidade, ambiente e riscos ocupacionais 

desenvolvidas por Leia (Centro de Tecnologia de Desenvolvimento do País Basco). 

Este sistema permite a implementação e auditoria conjunta dos três sistemas baseados 

na ISO 9000, ISO 14000 e UNE 81900, reunindo todas as informações da empresa 

nessas áreas, seguindo o exemplo do Prêmio Europeu de Qualidade (EFQM). 

Conforme Gainza et al. (1999), o modelo “GESTINNO”, portanto, é baseado e 

fundamentado pela European Foundation for Quality Management (EFQM), fundada 

em 1988 por 14 grandes empresas europeias e abrangendo atualmente mais de 600 

organizações. O prêmio foi criado em 1991 e é apoiado pela Comissão Europeia e pela 

European Organization for Quality (EOQ). O seu principal objetivo é a promoção do 

conceito de excelência empresarial. 

 

 

 

2.6.3.1 Características específicas do modelo “GESTINNO” 

 

Segundo De La Rosa (2011), o modelo de gestão da inovação “GESTINNO” tem 

as seguintes características: 
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Quadro 5 - Características específicas do modelo “GESTINNO”. 

ID. CARACTERÍSTICA 

1 Um modelo de gestão baseado na inovação, diferente de qualquer tipo de modelo, 

direcionado para tipologias de empresas diferentes, no qual a inovação é modelada para 

cada categoria de empresa. 
2 Ênfase nos resultados empresariais. 

3 Introdução de elementos de inovação diferentemente do que o Prêmio Nacional da 

Qualidade brasileiro, que tem uma característica dirigida apenas a gestão da qualidade. 
4 Junto com o modelo “GESTINNO” definido foram desenvolvidas ferramentas de suporte 

para a solução dos problemas identificados, não se limita a uma ferramenta de diagnóstico. 

Exemplo de ferramentas: Matriz de Impacto Cruzado, Método Delphi, Identificação dos 

tipos de gestão (por objetivos, por projeto). 
5 O modelo “GESTINNO” está direcionado a empresas específicas identificando o perfil 

estratégico de cada empresa, ou seja, nem todas as empresas tem o mesmo objetivo. O perfil 

estratégico é direcionado para cada tipo de empresa. 
6 Outro elemento importante do modelo “GESTINNO” é está voltado para PMEs, com o 

objetivo de solucionar os cinco grandes problemas que tem a PME para inovar, são eles: 

Não conhecer onde está, e suas necessidades, não conhecer aonde quer chegar, não conhecer 

por onde começar, trabalha no presente sem priorizar o futuro, e a falta de cooperação 

interna e externa. 
7 Outra característica deste modelo é a implementação de uma estrutura dual e da governança 

matricial, que favorece a empresa que trabalhe o presente pensando no futuro. Dentro da 

estrutura dual a pessoa que é responsável pelas vendas é ao mesmo tempo responsável pela 

gestão comercial. E a governança matricial caracteriza-se no contexto de que a empresa terá 

atividades diferentes e para isso devem ter gestão diferente (curto prazo e longo prazo). 
8 Outra característica de excelência do modelo é a sustentabilidade na evolução da empresa 

através da aplicação do ciclo de crescimento empresarial em espiral, no qual atividades 

operacionais suportam metas estratégicas da empresa que, por conseguinte apoia os projetos 

estratégicos de médio longo prazo, gerando assim um ciclo de melhoria das atividades 

operacionais melhoradas. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir das características até aqui apresentadas observa-se que o modelo 

“GESTINNO” está inserido dentro de um vasto campo teórico, o que nos permite 

abordar diversos aspectos distintos e inter-relacionados. Este modelo será, então, 

usado nesta pesquisa por possuir um referencial teórico bastante fundamentado e 

adotado pelas empresas estudadas na pesquisa apresentada. Além disto, a implantação 

do modelo “GESTINNO” dentro das empresas permite responder os objetivos deste 

trabalho, contribuindo para resolver o problema de pesquisa. 

O Quadro 6 sintetiza os modelos de gestão da inovação estudados na pesquisa: 
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Quadro 6 - Resumo dos modelos de inovação 

MODELO CARACTERÍSTICA INOVAÇÃO APLICAÇÃO 

TEMAGUIDE 

Um compêndio de 
conhecimento e ferramentas 
sobre gestão da inovação, 
organizado pela COTEC e 

editado em 1998. 
 

Modelo é baseado em cinco 
elementos que lembram à 

empresa o quê 
frequentemente necessita ser 
feito em diferentes tempos e 
em diferentes categorias de 

situações 
 

Pequenas 
empresas 

 

NUGIN 

Objetivo é “promover a 
inovação na empresa, ou seja, 
sistematizar a identificação de 
oportunidades, a priorização de 
projetos, o desenvolvimento de 

tecnologias, produtos e 
processos e o retorno deste 
esforço para a empresa”. 

 

O questionário avalia as 
áreas abordadas pela 

metodologia NUGIN, que 
são: organização para a 
inovação, inteligência 

competitiva, 
desenvolvimento de produtos 

e monitoramento. 
 

Pequenas, 
médias e 
grandes 

empresas 
 

“GESTINNO”  

Tem o intuito de promover a 
capacidade de inovação dentro 
das PMEs (Pequenas e médias 
empresas) através da melhoria 

da gestão 
 

Diferentes critérios ou 
fatores competitivos 

estratégicos que tornam 
possível são: Gestão da 

liderança, a planejamento 
estratégico, gestão de 

produtos do mercado, gestão 
de recursos humanos e outros 

recursos, gestão de 
processos, satisfação 

funcionários e clientes, 
rentabilidade dos recursos e 

eficiência dos processos. 

Pequenas, 
médias e 
empresas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Neste ponto do referencial teórico, chega-se ao centro da argumentação que 

embasa a realização da pesquisa, ou seja, avaliar as contribuições de um modelo de 

gestão da inovação padronizado para o desenvolvimento de um ambiente inovador em 

pequenas e médias empresas. 

 

2.7 Ambiente inovador 

 

Tidd et al. (1997), advogam que a organização inovadora apresenta preocupação 

estratégica relacionada à inovação e tem um processo formalizado, construído, para o 

gerenciamento da inovação. Os autores também apontam que existem dez componentes 
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que caracterizam o ambiente inovador das organizações: 

 

Quadro 7 – Componentes que caracterizam o ambiente inovador. 

ID. COMPONENTES DESCRIÇÃO 

1 
Visão e liderança pra 

Inovação 

Este componente diz respeito a postura da organização frente 
aos riscos e incertezas frente a inovação, o que se torna 
essencial para a formação de uma empresa de caráter inovador 

2 Estrutura Organizacional 
Apropriada 

Refere-se à comunicação como um reflexo de uma estrutura 
organizacional afinada com as estratégias da empresa. 
Ambientes propícios à inovação também podem ser 
caracterizados pela informação compartilhada entre pessoas 
interessadas no intuito de buscarem aderência à inovação. 
Nesta estrutura organizacional, três variáveis são 
consideradas na gerência da inovação: informação, tempo e 
pessoas. As empresas que se destacam no gerenciamento da 
inovação são apontadas como aquelas que disponibilizam a 
informação certa, para a pessoa certa, na hora certa. Este 
processo só pode ser alcançado por meio de um sistema de 
comunicação eficiente que em sua maior instância engloba a 
Gestão do Conhecimento 

3 
Papéis Chaves na 

Organização 

Possuem caráter implícito, mas essencial para caracterização 
e sucesso das empresas inovadoras. Neste elemento, são os 
funcionários, entre outros, que de forma direta ou indireta 
desempenham atividades ligadas a inovação, que promovem e 
estimulam a inovação 

4 Treinamento 

Refere-se à capacidade organizacional de acompanhar a 
evolução do mercado no qual está inserida. Este 
acompanhamento é realizado por meio de investimentos 
constantes em treinamento e desenvolvimento dos 
funcionários para que possam ter uma boa compreensão das 
situações que os cercam, principalmente no que diz respeito 
ao comportamento dos concorrentes. 

5 Envolvimento 

O envolvimento com inovação pode ser expresso pela 
organização em formas de ações que contribuam para que os 
funcionários expressem suas ideias. Exemplo clássico desta 
abordagem é a empresa 3M que disponibiliza 15% do tempo 
de um grupo de funcionários para que eles possam estar 
comprometidos na busca de “coisas novas”, permitindo que a 
inovação saia do ambiente laboratorial e vá para o ambiente 
comunitário da empresa 

6 Equipe 
Visa à formação de equipes com capacidade de produção de 
ideias e flexibilidade de soluções que possam ser essenciais 
para uma organização inovadora 

7 Clima criativo 

Requer a capacidade de produção de ideias e flexibilidade de 
soluções por parte dos funcionários. Para que tal atitude se 
concretize, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas 
e procedimentos de comunicação, sistemas de recompensas, 
treinamento e estrutura organizacional apropriada 

8 Foco Externo 
Diz respeito à capacidade de interpretação e processamento 
de sinais externos a organização (oportunidades ou ameaças) 
para gerar inovação com resposta, rápida, ao mercado. 

9 Comunicação 

Esta deve ser multidirecional e com múltiplos canais. A 
comunicação deve ser pública e ampla. Os mecanismos que 
garantem essa abrangência são os trabalhos rotativos, equipes 
e projetos, desenvolvimento de políticas e sessões de revisão, 
notas de equipes e multimídia (vídeos, notícias eletrônicas, 
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etc.) 

10 
Organização que aprende 
(Learning Organization) 

Conforme mencionado acima, a gestão do conhecimento tem 
estado em evidência no âmbito organizacional. Com este 
entendimento, a inovação pode ser compreendida como um 
ciclo de aprendizagem, que envolve um processo de 
experimentação, experiência, reflexão e consolidação. 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (1997). 
 

As várias abordagens de organização inovadora, incluindo as ferramentas e/ou 

estratégias para a inovação, podem sugerir que uma organização que tenha estas 

técnicas seja inovadora, e outra que não as tenha não o seja. Conforme Burn e Stalker 

(apud BARBIERI et al., 2003, p. 3), 

 

[...] formas diferentes de organização influenciam diferentemente o ritmo e 
o tipo de inovações, conforme as características do seu ambiente. Por 
exemplo, segundo estes autores, organizações muito estruturadas, com 
divisão de trabalho e rotinas descritas com minúcias e cadeia de comando 
rígida, não são adequadas para ambientes que apresentem mudanças técnicas 
e mercadológicas rápidas. 

 

Como base teórica para a elaboração dos objetivos da pesquisa tem-se também 

as dimensões do ambiente inovador dos estudos do Minnesota Innovation Research 

Program (MIRP). Apresentam--se, a seguir, as explicações necessárias para o 

entendimento do modelo utilizado como base. O MIRP formou-se pelo agrupamento 

de vários pesquisadores engajados em estudos interdisciplinares de inovação. Para a 

congruência dos resultados, sob a perspectiva de interesse tanto das organizações 

envolvidas quanto dos próprios pesquisadores, três critérios foram estabelecidos: 

parcimônia, significância e generalidade (MACHADO et al., 2010). 

O centro de estrutura que pautou os estudos alicerçou-se sobre cinco conceitos 

básicos: ideias, pessoas, transações, contexto e resultados. Assim, o processo de 

inovação consiste na motivação e na coordenação de pessoas para desenvolver e 

implementar ideias por meio do engajamento em transações(ou relacionamento) com 

outros e fazendo as adaptações necessárias para se chegar aos resultados desejados 

dentro de um contexto institucional e organizacional (VAN DE VEM et al., 2000). 

Com base nesses cinco elementos, considerados como o cerne da estrutura de 

pesquisa do MIRP, foi elaborado um questionário com 29 dimensões que estariam 

ligadas ao processo de inovação. Esse questionário, testado com procedimentos 

psicométricos, tornou-se uma metodologia de medida dos processos de inovação nas 
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organizações, sendo conhecido como Minnesota Innovation Survey (MIS) (VAN DE 

VEM et al., 2000).  

As dimensões pertencentes ao questionário foram aglutinadas em quatro 

grandes grupos que estariam interligados para a análise do processo de inovação. 

Conforme consta na figura 8, esses grupos são: dimensões internas de inovação, 

dimensões externas de inovação, resultados (efetividade da inovação percebida) e 

fatores contingenciais. As dimensões estão numeradas à frente de sua descrição na 

figura apresentada, conforme sequência do trabalho original de Van de Vem et al., 

2000 (apud MACHADO et al., 2010). 

Figura 8 - Modelo de Medida das Dimensões do MIS. 

 

Fonte: Van de Ven et al. (2000 apud MACHADO et al., 2010). 
 

Esses componentes são o modelo estrutural, que no caso do MIRP está 

demonstrado pela figura 8, e o modelo de mensuração. O modelo estrutural indica os 

caminhos que delimitam as previsões entre variáveis independentes e dependentes, ou 

seja, a teoria fornece a base conceitual, que é testada pela modelagem. Assim, no 

modelo apresentado na figura 8, as variáveis preditoras são as que dão origem às setas, 

enquanto as preditivas, ou que são preditas, são as que estão indicadas pelas setas. 
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Pode-se afirmar que a variável preditora impacta a formação daquela que é predita. Já 

o modelo de mensuração avalia a contribuição de cada indicador da escala, ou seja, 

cada uma das questões que forma cada dimensão. Nesse modelo é medida a 

confiabilidade das questões que formarão o conceito base. 

Para a condução dos testes psicométricos do MIS, os dados utilizados foram 

coletados em dois momentos, com diferença de seis meses entre eles, com pessoas 

envolvidas em nove tipos de inovações (sendo cinco tecnológicas e quatro 

administrativas), locadas em diferentes organizações. No primeiro momento, foram 

computados 193 respondentes e, no segundo, participaram da pesquisa 179 

respondentes. Cerca de 100 respondentes participaram de ambos os momentos de 

pesquisa (VAN DE VEN et al., 2000 apud MACHADO et al., 2010). 

Em termos de medição, os procedimentos psicométricos baseados na análise 

fatorial foram usados para avaliar as propriedades de medidas das escalas levantadas 

com o instrumento MIS. A metodologia de avaliação psicométrica leva em 

consideração a validade convergente, discriminante, simultânea e construto de vários 

índices na escala do MIS (VAN DE VEN et al., 2000 apud MACHADO et al., 2010). 

A convergência pode ser definida como uma quantidade de afirmações entre as 

múltiplas medidas sobre a mesma variável atente. O indicador utilizado para validar a 

convergência de um índice específico é o teste formal da estrutura do fator hipotético 

e o indicador de consistência interna de um índice (VAN DE VEN et al., 2000 apud 

MACHADO et al., 2010). 

A validade discriminante estabelece o grau no qual as medidas de diferentes 

construtos são particulares de cada um. A confirmação dessa validade, para cada 

variável latente, é uma precondição para a avaliação da singularidade entre eles. A 

análise fatorial confirmatória é utilizada como uma forma de avaliar o grau de 

discriminação, analisando a matriz de intercorrelação entre os fatores no modelo 

fornecido com ajuste aceitável (VAN DE VEN et al., 2000 apud MACHADO et al., 

2010). 

Por fim, a validade do construto das dimensões do MIS foi avaliada por 

considerar o quão bem estimadas estão as correlações entre os fatores correspondentes 

e o padrão teoricamente esperado de relações entre variáveis latentes. De uma forma 

especial, a importância da teoria está na correlação entre o índice de efetividade da 
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inovação percebida e os índices que medem várias dimensões relacionadas a ideias, 

pessoas, transações e contexto. 

Outra abordagem é a de Knox (2002), que enumera quatro aspectos que 

sustentam uma organização inovadora: acultura e o clima organizacional; capacidades 

e habilidades de gerenciamento; controle e estrutura organizacional; e novos produtos 

e desenvolvimento de processos. O autor enfoca principalmente as questões de 

mercado, mas salienta que a inovação contínua está baseada nas capacidades e atitudes 

das pessoas que trabalham na organização. Estas capacidades e atitudes dependem de 

uma cultura que encoraja o empreendedorismo individual e o trabalho em times, 

citando como empresa referência que encoraja à inovação a 3M. 

Ainda em relação ao ambiente inovador, conforme Barbieri et al. (2003), 

existem fatores que condicionam a inovação. Os fatores internos, do “ponto de vista 

administrativo”, foram delimitados pelo modelo de gestão que poderá favorecer o 

surgimento de inovações. Os autores argumentam que motivação, satisfação no 

trabalho, estímulo à criatividade, redução de conflitos entre gerências, liderança, 

comunicação interna, gestão de projetos de inovação, empreendedores internos, 

sistemas de recompensas e clima inovador são alguns temas relacionados com modelos 

de gestão que interferem em processos de inovação.  

Esta mesma abordagem é dividida com Kimberly e Evanisko (1981). Para que a 

organização seja caracterizada como “Organização Inovadora”, alguns fatores devem 

atuar como pré-requisito, conforme Quadro 8: 

Quadro 8 - Resumo dos fatores condicionantes do meio interno inovador. 

FATOR DESCRIÇÃO TIPO DE INFLUÊNCIA FORMA DE AVALIAÇÃO 

Eficiência 
Percebida com a 
Inovação 

Grau com que as pessoas 
perceberam como a 
inovação atendeu às 
expectativas sobre o 

processo e sobre resultados. 

Positivamente relacionado 
com o sucesso da 

inovação por meio da 
percepção dos 

participantes em relação 
aos resultados atingidos. 

Satisfação com progresso 
alcançado; eficiência na 
resolução de problemas; 

progresso identificado com 
expectativas; taxa de 
eficiência; inovação 

atendendo a objetivos da 
organização. 

Incerteza 
sobre a 
Inovação 

Dificuldade e variabilidade 
das ideias inovadoras 

percebidas pelas pessoas 
envolvidas com o processo. 

Quanto maior a incerteza, 
menor o índice de 

eficiência da inovação, 
mantidos constantes os 

outros fatores. 

Conhecimento dos passos 
da inovação; escala de 

previsibilidade dos 
resultados; frequência dos 

problemas; grau de 
repetição dos problemas. 

Escassez de 
Recursos 

Pressão por carga de 
trabalho e competição por 

recursos. 

Níveis moderados de 
escassez de recursos estão 

positivamente 
relacionados ao  sucesso 

da inovação. 

Peso da carga de trabalho; 
falta de tempo; competição 
por recursos financeiros e 
materiais e por atenção da 
administração; competição 
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interpessoal. 

 
Padronização de 
Procedimentos 

 
Processos são padronizados 

quando há um grande 
número de regras a seguir e 

estas são especificadas 
detalhadamente. 

 
Quanto maior a 

padronização das  regras e 
tarefas necessárias para o 

desenvolvimento da 
inovação, maior a 

eficiência percebida com 
a inovação. 

 
Número de regras a serem 
seguidas para conceber e 

implantar a inovação; grau 
de detalhamento das regras 

e procedimentos. 

Grau de 
influência nas 
decisões 

Grau de controle percebido 
pelos membros do grupo 

sobre o  desenvolvimento do 
processo de inovação. 

Está relacionado com o 
sucesso da inovação, pois 

as pessoas irão 
implementar com maior 

interesse e afinco as 
ideias construídas com 

sua participação e 
aprovação 

Influência na definição dos 
objetivos da inovação, do 

trabalho a ser feito, do 
financiamento e uso de 

recursos financeiros e do 
recrutamento de pessoal. 

Expectativas de 
Prêmios e Sanções 

Grau em que o grupo 
percebe, antecipadamente, 

que o bom desempenho será 
reconhecido. 

Positivamente relacionado 
com o sucesso da 

inovação, pois 
diretamente relacionado 

com a 
satisfação no trabalho e a 

motivação. 

Chance de reconhecimento 
do 

grupo e do individual;  
chances de reprimendas em 

grupo; chances de 
reprimendas individuais. 

Liderança do 
Time de 
Inovação 

Grau em que os líderes da 
inovação são percebidos 
pelos membros da equipe 
como promotores de um 

comportamento inovador. 

Quanto maior o grau de 
liderança, mais os 

participantes do processo 
irão perceber a eficiência 

da inovação. 

Encorajamento de 
iniciativas, delegação de 

responsabilidades,  
fornecimento de feedback, 

confiança nas pessoas, 
prioridade para o 

cumprimento de tarefas e 
manutenção de 

relacionamentos. 

Liberdade para  
Expressar 
Dúvidas 

Grau em que os 
participantes da inovação 
percebem pressões para 

estarem conformidade com 
o grupo e as normas da 

organização. 

Quanto mais aberto o 
ambiente para as  pessoas 

expressarem opiniões, 
mais elas perceberão a 
eficiência da inovação. 

Críticas encorajadas; 
dúvidas manifestadas; 

liberdade para contrariar o 
que foi decidido. 

Aprendizagem 
Encorajada 

Grau em que os 
colaboradores percebem que 

o aprendizado e os riscos 
tomados são valorizados e 

os erros minimizados. 

Indicadores de uma 
cultura organizacional 

que favorece a inovação. 

Falhas e erros não geram 
interrupções na carreira; 

valorização do risco  
tomado; aprendizagem 

como prioridade na 
organização. 

Fonte: Barbieri et al., (2003). 
 

Conforme Barbieri et al. (2003), é difícil manter um ritmo constante de 

inovações, mesmo de caráter de desenvolvimento ou incrementais. Os autores sugerem 

que inovações, tecnológicas ou organizacionais, processam-se através de formas 

complexas, envolvendo atividades realizadas por pessoas dentro e fora das 

organizações, formando redes interpessoais. As condições para que operem de forma 

mais eficiente e eficaz podem ser conseguidas através do uso dos indicadores 

apresentados, que orientarão a formulação e condução de modelos de gestão para o 

favorecimento e manutenção de um meio inovador interno, podendo, inclusive, gerar 

uma cultura de inovação. 
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Para Álvares et al. (2003) as características do meio inovador interno e a forma 

com que as interações se desenvolvem com os demais ambientes podem definir o 

sucesso da inovação. Algumas das características do ambiente de inovação foram 

elencadas pelo Fórum de Inovação e inclui: gestão participativa, flexibilidade, 

valorização da aprendizagem, confiança, enfrentamento aberto de conflitos, tolerância 

ao erro, liberdade de opinião e expressão. 

Para Maciel (1997, p.109), a qual advoga o conceito de ambiente de inovação 

em estudos sociais sobre produção tecnológica, o ambiente de inovação: 

 

[...] procura dar conta do conjunto de condições – limites, obstáculos, 
possibilidades, estímulos – da inovação em uma determinada 
formação social. Ambiente de inovação refere-se, portanto, ao 
conjunto de fatores políticos, econômicos, sociais e culturais que 
estimulam ou dificultam a inovação [...].  

 

2.8 Proposta de constructos de análise do ambiente inovador 

 

Os objetivos da pesquisa buscaram identificar um ponto de convergência dentro 

do referencial teórico, para assim formular o questionário de pesquisa, que pretende 

abordar dimensões internas e dimensões de resultados conforme os autores Van der 

Vem et al. (1989 apud MACHADO et al., 2010); Barbieri (2003) e Coral  et al. (2009), 

assim definidas: 
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Quadro 9 – Resumo conceitual dos constructos de análise do ambiente inovador. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O Quadro 10 sintetiza o referencial teórico utilizado na pesquisa: 

Quadro 10 - Síntese do referencial teórico. 

TEMAS CONTRIBUIÇÕES  AUTORES 

Inovação 

Conceito  

Classificação 

Dimensões 

Schumpeter (1988); 

OCDE (2006); 

Leonard e Sensiper (1998). 

Gestão da Inovação 

Conceito  

Características 

Dimensões 

Tidd et al. (2008); 

Souza (2003); 

Rogers et al. (1998); 

Hall (2004); 

Quadros (2008). 

Abordagens Conceituais 

Sobre o Processo de 

Inovação 

 

Conceitos  

 

Barbieri et al. (2003);  

Coutinho (2004);  

Rothwell (1994);  

Tidd et al. (2001). 

Modelos Teóricos de Gestão 

da Inovação por Processos 
Modelos 

Cunha et al. (2013) 

 

•Pontos AnalisadosConstructo / Variável de análise 
de Ambiente Inovador 

•Visão inovadora na identidade organizacional;
•Postura da organização frente a inovação;
•Caráter inovador da empresa.

Elementos de Visão e Liderança

•Ambientes propícios à inovação;
•Informação, tempo e pessoas.

Elementos de Estrutura / 
Contexto Organizacional

•Aquisição dos conhecimentos e tecnologias necessárias à 
aplicação na produção do produto inovador;

•Desenvolvimento humano inovador.

Elementos de Gestão de Pessoas / 
Recursos

• Identificação de problemas;
• Incerteza sobre a inovação;
•Programa de ideias.

Elementos de Gestão de 
Processos / Ideias / Trasnsações

•Efetiviade da inovação percebida.Resultados para Inovação
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Modelos Teóricos de Gestão 

da Inovação (Frameworks) 
Modelos Davila et al. (2007) 

Modelos Padronizados de 

Gestão da Inovação 

Exemplo de modelos 

padronizados 

Origem 

Definições 

Arcabouço teórico 

Objetivos 

Critérios de avaliação 

Características 

COTEC (1998 apud SOUZA, 

2003); 

Coral et al. (2009).  

Vivas e Vivas (1993);  

Spinosa (1990);  

Parisca (1991);  

Vasconcellos (1996);  

Porter (1999);  

Manual modelo “GESTINNO” 

(1998); 

De La Rosa (2006). 

Ambiente Inovador 

Principais aspectos 

Dimensões 

Modelo 

Fatores condicionantes 

Coral et al. (2009); 

Van de Vem et al. (2000 apud 

MACHADO et al., 2010); 

Knox (2002); 

Barbieri et al., 2003. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Na seção seguinte passa-se a abordar os aspectos metodológicos da presente 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Nesse capítulo é apresentado o percurso metodológico adotado na realização 

desta pesquisa. São descritos o paradigma de pesquisa, a abordagem e o tipo de 

pesquisa, a estratégia de pesquisa, a contextualização da pesquisa, as técnicas de coleta 

e a análise dos dados obtidos, o protocolo de campo, o critério de seleção de casos, 

questionário e a apresentação dos resultados. 

 

3.1 Paradigma de pesquisa 

 

O processo de inovação estudado é influenciado por diversas áreas que vão 

desde a própria inovação, a gestão da inovação, passando pela influência de prêmios 

de qualidade, gestão da qualidade, gestão de processos, planejamento estratégico e 

gestão de projeto, até a influência de conceitos de um ambiente inovador. 

Segundo Burrel e Morgan (1979), os estudos acadêmicos na área de 

administração tendem a reduzir o contexto em que os fenômenos ocorrem a uma 

classificação estática que captura as estruturas organizacionais. Essa simplificação 

pode ser subdividida em quatro paradigmas: humanismo radical, estruturalismo 

radical, interpretativo e funcionalismo.  Esses paradigmas são pressupostos filosóficos 

representativos das diferentes maneiras de capturar os fenômenos e compreendê-los. 

Cada paradigma pretende fornecer um auxílio diferente para aproximação da realidade. 

Ainda de acordo com Burrel e Morgan (1979), nos estudos acadêmicos, o 

positivismo lógico tende a aproximar a metodologia de pesquisa a formas mais 

estruturadas, que caracterizam as metodologias de pesquisa das ciências naturais, mais 

positivistas e objetivas. Para o paradigma positivista a realidade pode ser totalmente 

apreendida e compreendida a partir do estudo das relações entre variáveis, utilizando 

dados objetivamente processados com o apoio de métodos estatísticos que permitem a 

construção de previsões e relações causais entre as variáveis-chaves (DEMO, 2014, on 

line). 

 

Desta forma, entende-se que a presente pesquisa que tem como objetivo avaliar 
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as contribuições de um modelo de gestão da inovação para o desenvolvimento de um 

ambiente inovador, que trata de um estudo de realidade entre variáveis em um 

determinado contexto; assim, esse estudo está inserido dentro do paradigma 

positivista. 

 

3.2 Abordagem de pesquisa 

 

A abordagem utilizada na pesquisa é qualitativa, a qual é associada à coleta de 

informações dos respondentes sobre os tipos de resultados e as frequências de sua 

avaliação. Esse enquadramento é baseado na descrição de Beuren (2003), segundo a 

qual os estudos qualitativos permitem uma compreensão mais aprofundada do 

fenômeno investigado, pela análise da interação das variáveis, o comportamento dos 

indivíduos e a classificação dos processos dinâmicos vivenciados pelos grupos sociais, 

entre outros aspectos. 

Gibbs (2009), afirma que a análise qualitativa envolve duas atividades: em 

primeiro lugar, desenvolver uma consciência dos tipos de dados que podem ser 

examinados e como eles podem ser descritos e explicados; em segundo, desenvolver 

uma série de atividades práticas adequadas aos tipos de dados e às grandes quantidades 

deles que devem ser examinadas. Essas atividades são os aspectos práticos da análise 

qualitativa. 

 

3.3 Estratégia de pesquisa 

 

Uma vez definido o paradigma e a abordagem da pesquisa, é necessário 

identificar a estratégia de pesquisa, onde para este trabalho foi escolhido o estudo de 

casos múltiplos. 

Yin (2010) define o método de pesquisa de estudo de caso como uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não são 

claramente evidentes, e em que múltiplas fontes de evidência são usadas.  

O estudo de caso é caracterizado por ser um estudo intensivo que produz uma 

grande quantidade de informação sobre o tema investigado. É levada em consideração 

a compreensão do assunto investigado como um todo. O estudo de caso não é uma 



64 
 
técnica específica, e sim um meio de organizar dados sociais, preservando o caráter 

unitário do objeto social estudado (FACHIN, 2001).  

Nesse caso, utiliza-se uma abordagem qualitativa com o uso de questionário nas 

empresas cearenses que adotam um modelo de gestão da inovação.  

O estudo de caso tem ainda como característica combinar vários métodos de 

coleta de dados, como arquivos, entrevistas, questionários e observações (CONSOLI 

et al., 2008).  

Yin (2010) concorda com esta característica e apresenta como as mais 

importantes a documentação, registro em arquivos, entrevistas, observação direta e 

participante e artefatos físicos e diz que cada uma destas fontes possui vantagens e 

desvantagens; e que um bom estudo de caso deve utilizar o maior número de fontes 

possíveis.  

A presente pesquisa também é caracterizada como um estudo ex-post-facto, que 

conforme Gil (2008, p.49), a tradução literal da expressão ex-post-facto é “a partir do 

fato passado”. Isso significa que nesse tipo de pesquisa o estudo foi realizado após a 

ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos. 

 

3.4 Contextualização da pesquisa 

 

O modelo de inovação a ser analisado consiste num Modelo Integrado de Gestão 

da Inovação – “GESTINNO”, que tem o intuito de promover a capacidade de inovação 

dentro das Pequenas e médias empresas (PMEs) através da melhoria da gestão. O 

“GESTINNO” parte do princípio de que, para a aquisição de novas tecnologias é 

necessário promover, através de ferramentas específicas, um maior envolvimento das 

áreas da empresa as quais, conjuntamente, vislumbram soluções para os problemas que 

a empresa enfrenta face às novas exigências mundiais.  

O arcabouço teórico que suporta o modelo “GESTINNO” pode ser observado 

conforme figura 8.O modelo “GESTINNO” envolve basicamente três grandes fases 

(conforme ilustrado na figura 9), e cada fase tem seu arcabouço teórico: 
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Figura 9 - Modelo “GESTINNO”. 

 

Fonte: De La Rosa (1998). 
 

O modelo “GESTINNO” permite desenvolver uma forma de gestão que promova 

aumentar a capacidade de inovação das PMEs através da criação de competências e 

incorporando novas ferramentas de gestão, promovendo assim a cultura da inovação. 

Alcançar esse objetivo implica em alcançar os seguintes objetivos específicos (DE LA 

ROSA, 1998).:  

-  Identificação dos poderes detidos pela empresa na gestão de P + D + I, com 

ênfase nos pontos fracos. 

-  Implementar técnicas e ferramentas avançadas de gestão para a melhoria da 

organização e gestão dos processos de inovação. 

-  Qualificações para gerentes de tecnologia da empresa para atuar como 

multiplicadores. 

 

Como resultado desta atividade, a empresa irá fornecer os seguintes recursos: 

Capacidade para coleta de informações pertinentes; Capacidade de analisar e 

transformar a informação no conhecimento, utilização da capacidade e disseminação 

do conhecimento, e a capacidade preservação do conhecimento. 

O modelo “GESTINNO” é estruturado em forma de critérios de competitividade 

que permitem identificar o modelo atual de gestão da empresa e o perfil estratégico 

competitivo. A elaboração do perfil estratégico é baseada em variáveis, como: mercado 
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de atuação, tamanho da empresa e nível tecnologia do setor correspondente. 

O “GESTINNO” também possibilita caracterizar as necessidades que permitam 

atingir a partir do perfil atual o perfil estratégico competitivo, priorizando esta 

demanda. 

Os diferentes critérios ou fatores competitivos estratégicos que tornam possível 

são: Gestão da liderança, a planejamento estratégico, gestão de produtos do mercado, 

gestão de recursos humanos e outros recursos, gestão de processos, satisfação 

funcionários e clientes, rentabilidade dos recursos e eficiência dos processos. 

Conforme De La Rosa (1998), o modelo de gestão da inovação (“GESTINNO”), 

ora proposto, está estruturado em forma de “caixa de ferramentas” que permite detectar 

quais são os parâmetros fundamentais em que a empresa deverá ser avaliada (figura 

10). 

Figura 10 - Modelo de gestão da inovação “GESTINNO”. 

 

Fonte: De La Rosa (1998). 
 

Ainda conforme De La Rosa (1998), o modelo consiste em um sistema que 

possibilita interpretar a situação da empresa, a partir de diversas variáveis, em cada 

momento específico. Os itens a serem considerados: 

Quadro 11 - Quesitos modelo “GESTINNO”. 

ID. QUESITO DESCRIÇÃO 

1 Liderança 

Definição do negócio, definição das necessidades dos clientes, 

análises do entorno (definição e avaliação dos fornecedores, 

concorrência, catálogo de clientes, catálogo dos produtos e 
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serviços). 

2 Planejamento Estratégico 

Tendências, objetivos estratégicos, planos de futuro para a 

empresa. As empresas não desenvolvem planejamento 

estratégico, somente realizam ações de planejamento à curto 

prazo. 

3 Gestão do Produto-

Mercado 

Análise externa: características do mercado; monitoramento da 

inovação; vantagem competitiva dos produtos; utilização do 

conhecimento; cooperação tecnológica; design de produtos; 

controle de produção e melhoria de processos. 

4 Gestão e Direção do 

Pessoal 

Trabalho em equipe, identificação de planos de melhorias, 

seguridade e risco trabalhista, indicação de tarefas e atividades. 

5 Gestão dos Recursos 

Investidos 
Quadro administrativo, plano de gestão anual, orçamentos, 

política de investimentos. 

6 Gestão dos Processos 

Gestão comercial (ofertas, pedidos, vendas), gestão de 

fornecedores, gestão de compras, estruturação da cadeia de 

valor (Diagramas de fluxo), controle de qualidade, indicadores 

de gestão, obtenção de resultados, desenvolvimento de novos 

produtos e serviços.  

7 Gestão dos Recursos 

Sociais e Naturais 
Exigências ambientais; segurança dos fornecedores; reciclagem 

dos recursos. 

8 Satisfação do Cliente 
Confecção dos indicadores de gestão, pesquisa de satisfação, 

folhas de resultados, análises de desvios, ferramentas gráficas. 

9 Satisfação do Pessoal 
Indicadores de gestão de motivação (grau de satisfação e grau 

de insatisfação). 

10 
Rentabilidade dos 

Recursos Materiais e 

Financeiros 

Balanço da situação financeira e dos recursos materiais.  

11 Eficiência dos Processos e 

Sistemas 
Indicadores de gestão empresarial; êxito comercial; evolução 

do processo inovador. 

12 Resultados dos Recursos 

Sociais e Naturais 
Percepção da sociedade; indicadores relativos ao impacto na 

sociedade e na natureza. 
Fonte: De La Rosa (1998). 

 

 

Segundo De La Rosa (1998), o modelo pode ser resumido conforme quadro 12: 
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Quadro 12 – Características do Modelo “GESTINNO”. 

 

Fonte: De La Rosa (1998). 

 

3.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com os gestores das 

empresas escolhidas, para as quais foi estruturado e aplicado um questionário 

apresentado posteriormente, com o objetivo de explicitar a percepção dos gestores que 

aplicam o modelo em questão dentro dos conceitos e abordagens do ambiente inovador 

com a presença do pesquisador.  

Objetivo Geral

•Desenvolver um Sistema de Gestão da Inovação nas PMEs que permita transformar a 

empresa em inovadora 

Objetivos 

Específicos

• Melhorar a coordenação entre as diferentes áreas e funções da empresa, conseguindo uma 

maior participação e implicação do pessoal;

• Integrar objetivos, planos, meios e recursos da entidade;

• Facilitar a avaliação e controle das atividades da entidade;

• Criar o hábito de auto-análise periódico;

Resultados e 

benefícios 

esperados

•Elaboração do diagnóstico tecnológico integrado da empresa

•Criação do banco de problemas da empresa

•Desenvolvimento de uma estratégia e de um plano tecnológico

•Fortalecimento da capacidade de captação, geração, difusão e conservação do conhecimento na 

empresa

•Elaboração de projetos próprios e em colaboração com entidades de P&D nacionais e internacionais.

Equipe 

Envolvida

• Direção da empresa como motor de sua implantação

• Gestor da Inovação, consultor externo com ampla experiência industrial e formado no modelo 

“GESTINNO”;

• Pessoal da empresa, que será quem ao final terá que assimilar e aceitar a nova forma de trabalhar.

• Representantes das instituições externas, parceiros, clientes e fornecedores da empresa.

Plano de 

Atuação

•FASE I: Avaliação Capacidade de Gestão Diagnóstico Estratégico

•FASE II: Modelo de Referência Estratégico

•FASE III: Plano de Atuação 

•FASE IV: Confecção Manual de Gestão

•FASE V: Implementação

•FASE VI: Acompanhamento
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Sendo assim, dada à natureza dos objetivos dessa pesquisa, foram utilizadas 

fontes primárias, com técnicas de pesquisa indicadas no quadro 13: 

 

 

Quadro 13 - Síntese das técnicas de coleta de dados empregadas na pesquisa. 

FONTE TIPO DESCRIÇÃO FINALIDADE 

Primária 

Entrevistas 
estruturadas, 

(principal 
instrumento de 

coleta de dados). 

Nas empresas selecionadas, 
as entrevistas foram 

realizadas com 1 (um) ou 2 
(dois) gestores de cada 

empresa, como diretores e 
gerentes; 

Obter informações quanto à 
implantação do modelo de 

gestão da inovação, conhecer 
o ambiente proporcionado 

por esse modelo, identificar 
as características do 

ambiente inovador que o 
modelo “GESTINNO” 

proporciona. 

Primária Observação direta 

Através da vivência do 
pesquisador no ambiente da 

organização, durante a 
realização das entrevistas. 

Obter informações adicionais 
sobre a participação dos 

colaboradores, captar 
comportamentos ou fatos 
inesperados (COOPER e 

SCHINDLER, 2003). Isso 
colabora para maximizar a 
confiabilidade da pesquisa; 

Primária Documental 

Coleta realizada através de 
documentos das empresas 

analisadas, documentos sobre 
as atividades das empresas, 

organogramas, além de 
outras produções acadêmicas 
como artigos publicados na 
mídia sobre a empresa e sua 
atuação, além dos sites das 

empresas na internet. 

Caracterizar a empresa 
quanto ao seu porte, número 

de funcionários, quadro 
funcional, linhas de produtos, 
estratégia de atuação, dentre 

outras informações. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O questionário de avaliação que norteia as entrevistas possui 29 questões 

abertas (Apêndice A), que procuram avaliar as contribuições de um modelo de gestão 

da inovação para o desenvolvimento de um ambiente inovador proposto pelos autores 

estudados e explicitados no quadro metodológico.  

A seguir são apresentadas as formas escolhidas para análise dos dados. 

 

3.6 Análise de dados 

 

Analisar as evidências de um estudo de caso consiste em examinar, categorizar, 

classificar em tabelas ou reagrupar os dados tendo em vista proposições iniciais do 
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estudo. Nos casos em que o tema da pesquisa conduz para dados qualitativos, a análise 

destes dados, depende do rigor do estilo de pensar do pesquisador, da apresentação 

suficiente de evidências e da análise cuidadosa de interpretações alternativas (YIN, 

2010). 

No âmbito dessa pesquisa, a unidade de análise engloba a gestão da inovação e 

o ambiente inovador e, para responder adequadamente ao problema de pesquisa, foram 

considerados, além dos agentes internos à organização, quaisquer outros agentes 

externos que mantivessem relação com sua atividade inovadora. 

Todas as entrevistas foram feitas nos meses de novembro e dezembro de 2013, 

pelo autor deste trabalho e foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. 

Todos os entrevistados tiveram suas identidades mantidas em sigilo. O quadro 14 

mostra o detalhamento de cada entrevista: 

Quadro 14 - Quadro com o detalhamento de cada entrevista. 

EMPRESA 
ENTREVISTADO 

(CARGO / CÓDIGO) 
DATA DURAÇÃO 

A 
Diretor Executivo da 

Empresa / 1 

08/11/2013 
(1)  

18/11/2013 
(2) 

45 min 
52 min 

B 
Diretor Executivo da 
Empresa e Gerente de 

Projeto / 2 
13/12/2013 1h e 44min 

C 
Diretor Executivo da 

Empresa / 3 
25/11/2013 1h e 05min 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Uma vez coletados os dados, os depoimentos obtidos nas entrevistas foram 

transcritos praticamente na integra. Pausas e interrupções não correlacionadas com as 

questões, comentários diversos, bate-papos com o entrevistador e expressões de difícil 

entendimento ou de duplo sentido, foram retiradas da transcrição, para facilitar o 

entendimento dos leitores e para preservar o sentido de cada resposta do entrevistado. 

As transcrições assim como as gravações foram arquivadas para análise. 

Como técnica de tratamento de resultados utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo. Na visão de Richardson (2008), tal técnica de pesquisa busca obter, por meio 

da sistematização objetiva de procedimentos, a descrição dos conteúdos das 
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entrevistas, tentando compreender e aprofundar suas características, fundamentando-

se em teorias relevantes que esclareça as descobertas do pesquisador. 

Bardin (2009) apresenta a classificação da técnica de análise de conteúdo 

segundo a sua aplicação, quanto ao tipo e ao número de pessoas entrevistadas. Cabe 

ao pesquisador definir o que melhor se adequa à investigação desenvolvida. Em casos 

como o ora apresentado, de análise de empresas, tem-se a análise do tipo linguístico, 

oral ou escrito; quanto ao número de pessoas, se têm as respostas aos questionários, 

pelo caso investigado. 

Ainda segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo compreende um conjunto 

de técnicas de análise de comunicações que visam a obtenção de indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

das variáveis inferidas no contexto destas mensagens. A obtenção destes indicadores 

se dá por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

destas mensagens. 

Desta forma, as entrevistas foram gravadas e transcritas, e os seus conteúdos 

sintetizados e agrupados por constructo, permitindo a descrição das características 

mais relevantes, e em seguida a identificação dos principais aspectos e impactos 

significativos. 

A resposta ao problema da pesquisa – De que forma um modelo de gestão da 

inovação possibilita o desenvolvimento de um ambiente inovador dentro das empresas 

que o aplicam – foi obtida por meio da descrição dos dados coletados com a percepção 

dos entrevistados, comparando-os ao referencial teórico.  

A transcrição das entrevistas gravadas facilitou a análise das informações 

obtidas, pois permitiu a leitura e reflexão sistemática sobre as opiniões e dados 

fornecidos pelos entrevistados, além de permitir a busca de evidência em cada tema 

analisado e sua posterior análise de conteúdo. A análise de conteúdo permitiu obter 

das entrevistas transcritas indicadores qualitativos que permitiram inferir 

conhecimento relativo ao fenômeno estudado (BARDIN, 2009). 

Analisando o conteúdo das transcrições foram feitos resumos para cada uma das 

entrevistas. Em seguida estes resumos foram analisados e no caso de dúvidas sobre 

alguma das questões foi feita a troca de e-mails com o entrevistado. Uma vez sanadas 

as dúvidas, tanto a transcrição quanto o resumo foram corrigidos se necessário. A 
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próxima etapa consolidou os resumos de todas as entrevistas do mesmo estudo de caso 

e finalmente concluindo o trabalho.  

A estratégia da pesquisa considera uma pesquisa do tipo sintética, com 

abordagem de análise qualitativa dos dados coletados através de entrevistas e 

questionários. As entrevistas utilizadas nesse trabalho são do tipo estruturadas – além 

de conversas informais entre o pesquisador e o entrevistado, direcionadas ao objetivo 

do estudo. A análise dos dados também foi feita por meio da observação não- 

participativa e da pesquisa virtual e documental, com posterior triangulação dos dados.  

Além da triangulação – que é o confronto dos dados encontrados nas diversas 

fontes utilizadas – e dos ajustes em consequência do pré-teste, o pesquisador também 

realizou, em reuniões com a equipe de trabalho da empresa pesquisada, a Gestão do 

Conhecimento gerado como resultado da coleta de dados. Essa atividade teve sua 

importância no sentido de ajustar o que foi encontrado à visão e à missão da empresa, 

bem como proporcionar alguns esclarecimentos e acréscimos aos resultados 

encontrados. 

 

3.7 Protocolo de pesquisa 

 

A necessidade de um protocolo de estudo de caso se deve à intenção de subsidiar 

a pesquisa de uma maior confiabilidade, e para isso, o protocolo registra as principais 

informações e aspectos norteadores para a realização da coleta de dados e a utilização 

do instrumento de coleta, assim como para a análise dos resultados e conclusões (YIN, 

2010, p. 89). 

 

Quadro 15–Protocolo de pesquisa. 

SEÇÃO ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 
Visão Geral Objetivos Objetivo Geral: 

Avaliar as contribuições de um modelo de 
gestão da inovação padronizado para o 
desenvolvimento de um ambiente inovador. 
Objetivos Específicos: 
- Contextualizar a construção de um modelo 
de gestão da inovação padronizado dentro de 
um referencial teórico de gestão da inovação; 
- Investigar a percepção dos gestores sobre as 
dimensões internas de um ambiente inovador; 
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- Verificar se após cinco anos de implantação 
de um modelo de gestão padronizado, 
percebe-se um ambiente inovador nas 
empresas. 

 Problema de 
pesquisa 

De que forma um modelo de gestão da 
inovação possibilita o desenvolvimento de um 
ambiente inovador dentro das empresas que o 
aplicam? 

 

 Unidade de 
Análise 

O desenvolvimento de um ambiente inovador 
através de um modelo de gestão nas empresas 

 

    

Procedimentos 
de campo 

Aspectos 
metodológicos 

Pesquisa qualitativa, utilizando a estratégia de 
estudos de casos múltiplos. 

 

 Critérios de 
seleção 

Empresas que aplicam o modelo de gestão da 
inovação “GESTINNO”. 

 

 Contatos  Foi realizado um contato inicial com o Diretor 
das empresas, ou equivalente, dependendo da 
empresa, e comunicado verbalmente as 
intenções da pesquisa, os critérios de seleção, 
o tempo estimado para realização da pesquisa. 
Foram obtidas confirmações prévias. Após 
isso foram realizados os contatos formais 
através de e-mail. 

 

 Agendamento O agendamento foi realizado por telefone ou 
por e-mail, para o dia e horários mais 
convenientes às empresas pesquisadas. 

 

 Entrevistas A entrevista ocorreu num tempo inicial 
previsto de 90 minutos, restando às dúvidas 
adicionais  dirimidas em momentos 
posteriores. As entrevistas foram gravadas e 
os arquivos guardados em banco de dados, 
junto às demais evidências. 

 

 Contatos 
adicionais 

Após a realização das entrevistas, foram 
acertados outros meios para retirar possíveis 
dúvidas, por e-mail ou telefone. 

 

 Responsável pela 
entrevista 
(pesquisador) 

 

Persival Lopes Pompeu Filho  

    

Questões 
específicas para 
coleta de dados 

 

Identificação dos 
respondentes / 
empresa 

 

Nesta seção do questionário foram coletadas 
informações sobre o entrevistado, tais como: 
cargo, formação, segmento da empresa, tempo 
da fundação da empresa e quantidade de 
funcionários. 

Algumas 
informações desta 
seção foram coletas 
utilizando fontes de 
evidências 
secundárias, como 
registros em 
arquivo e/ou 
documentos. 

    

Guia para 
relatório  
 

Banco de dados Foi criado um banco de dados para cada 
empresa entrevistada, com todos os 
arquivos em áudio, documentos, registros 
de arquivos, folders, amostras do 
material, e que juntos, serviram como 
subsídio para a elaboração do relatório de 
pesquisa e utilizações para consultas 
futuras. 

 

 Alterações e/ou Durante os trabalhos de análise dos dados  
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correções 
 

ocorreram modificações e/ou adaptações 
dos instrumentos de coleta, visando 
incorporar novas perspectivas 
importantes para a obtenção dos 
resultados, correções de possíveis falhas 
de estratégia. 

 Estratégia 
analítica 
 

Foram priorizadas as análises das 
informações referentes às características 
do ambiente inovador, identificando 
elementos a partir das evidências 
coletadas, tendo em vista que estas 
compõem a parte principal da coleta de 
dados. Para isso, os objetivos foram 
sempre o ponto de partida para análise.  
 
A análise foi realizada através da 
transcrição das gravações e inseridas 
parcialmente no software NVIVO versão 
trial para análise de cada empresa, 
procurando manter a coerência das 
perguntas. 
 
Após isso, as informações sobre o 
ambiente contextual da empresa, 
principalmente casadas com as fontes 
primárias forneceram complementos para 
a obtenção dos resultados finais. 

 

 Relatórios Os relatórios foram elaborados com a 
caracterização dos entrevistados, das 
empresas, e dos questionários 
respondidos, acrescentados de todas as 
informações que sejam pertinentes. Foi 
realizada a categorização das 
informações relevantes, de forma a não 
haver perda de informações. 
 
Os relatórios serviram de base para as 
análises e as conclusões do trabalho, de 
forma que permitiram comparar as 
estratégias das empresas com o 
referencial teórico. 

 

 Conclusões Após a confecção dos relatórios, foram 
elaboradas as conclusões gerais sobre o 
alcance dos objetivos gerais e 
específicos. 
 
Foram também apontadas as limitações e 
as sugestões de trabalhos futuros 
conforme sejam as conclusões obtidas 
após as análises. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

3.8 Critérios de seleção dos casos 

 

Yin (2010. p. 29) comenta que, em estudos de caso, o termo “amostragem” deve 

ser usado com certa restrição pelo fato de que o objetivo do pesquisador não é enumerar 
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frequências, como em outras formas de pesquisa, mas sim “expandir e generalizar 

teorias”, para que seus resultados sejam generalizáveis a proposições teóricas, e não a 

populações ou universos. 

Isso indica também que os casos devem ser selecionados de forma a prever 

resultados semelhantes. Cooper e Schindler (2003, p. 169) abordam esse tipo de 

seleção, classificando-a como seleção “intencional por julgamento”, que ocorre 

quando o pesquisador seleciona elementos de pesquisa que se ajustem a determinados 

critérios e que essa é a forma mais adequada de seleção para estudos exploratórios. 

 

3.8.1 Escolha do Objeto 

 

O primeiro passo da pesquisa foi a escolha do modelo padronizado, que tem tido 

algum destaque no universo consultorial de Fortaleza, o modelo “ GESTINNO”, que 

se deu pela acessibilidade às empresas que o aplicam, a representatividade que o 

modelo de gestão da inovação tem no Estado do Ceará de acordo com IEL/CE (2000), 

além do fácil acesso aos gestores das empresas escolhidas que são os principais atores 

de coleta de informações do estudo. 

As três empresas pesquisadas são de pequeno e médio porte do estado do Ceará, 

que adotam o modelo de gestão da inovação “GESTINNO”, atuando em setores 

diversos (tecnologia, serviços e têxtil). Em comum, todas possuem o mesmo tempo de 

aplicação do modelo: cinco anos. O tempo de corte visa garantir que as empresas 

tenham a mesma maturidade no desenvolvimento do modelo de acordo com suas 

características, além de manter a igualdade dos trabalhos desenvolvidos em cada 

empresa. 

Em função do tempo disponível e por tratar-se de um estudo descritivo foram 

realizados três estudos de caso. 

 

 

3.8.2 Escolha dos entrevistados 

 

Conforme Yin (2010), ao se falar de seleção ou amostragem, acaba-se 

abordando também a questão da generalização obtida com o estudo de caso. Sobre isso, 

o referido autor explica que os casos múltiplos podem permitir replicação da pesquisa; 
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sendo assim, as entrevistas a partir do questionário foram aplicadas somente ao nível 

gerencial da empresa. Dentre os gestores, procurou-se ainda selecionar apenas os que 

poderiam formar uma amostra significativa à pesquisa, além de serem os gestores 

formadores de opinião dentro das empresas escolhidas. 

 

3.9 Questionário 

 

O questionário é uma das ferramentas utilizadas nesse trabalho e foi elaborado 

com o objetivo de coletar os dados a partir do referencial teórico e do modelo estudado, 

além de validar o instrumento de pesquisa, auxiliar na seleção das empresas 

pesquisadas, classificação e a definição dos elementos do arcabouço teórico que 

compõe o ambiente inovador, com uma associação dos autores estudados. Nesta seção 

é apresentado e explicado o cruzamento dos objetivos da pesquisa, a sua base teórica 

e as perguntas do questionário.  

O questionário está organizado em duas partes, sendo a primeira parte a 

identificação do gestor e a segunda parte questões abertas de avaliação, abordando as 

dimensões do ambiente inovador e seus questionamentos sugeridos pelos autores 

(referencial teórico), que a partir do pré-teste foram modificados/adequados ao 

objetivo da pesquisa. O pré-teste foi realizado na empresa A com duração de 45 

minutos e a partir deste, foram feitas correções e adaptações no tamanho do 

questionário, além de modificações quanto ao objetivo da pesquisa. As questões são 

abertas, devido ao pequeno número de respondentes, para favorecer a análise de 

natureza qualitativa; são agrupadas e adaptadas de acordo com a necessidade do 

estudo, contudo preservando a coerência e dimensões das perguntas originais, o que 

pode contribuir na análise dos resultados. 

As perguntas do questionário foram elaboradas a partir do cruzamento de 

estudos dos autores que abordam as principais características do ambiente inovador, 

dentre eles: Van der Vem et al. (1989 apud MACHADO et al., 2010); Barbieri (2003) 

e Coral  et al. (2009). Foi realizada uma compilação das principais dimensões do 

ambiente inovador, e a partir destas foram elaboradas perguntas com o objetivo de 

abordar as principais dimensões, além de adequar-se ao objetivo principal.  

Com um total de 29 perguntas, pretendeu-se atingir o objetivo de abordar as 

principais dimensões internas e de resultado. São elas: visão e liderança, Estrutura / 
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Contexto Organizacional, Gestão de Recursos (Pessoas), Gestão de Processos / 

Transações / Ideias Inovadoras, e Resultado. Dessa forma, a dimensão Visão e 

Liderança aborda cinco questões; a dimensão Estrutura / Contexto Organizacional sete 

questões, a Gestão de Recursos (Pessoas) seis questões, Gestão de Processos / 

Transações / Ideias inovadoras oito questões, e Resultado, três questões. 

Para que os objetivos do trabalho fossem alcançados de forma assertiva foi 

delineado um quadro metodológico / base do instrumento correlacionando a aderência 

das perguntas do questionário à base teórica de pesquisa e os objetivos do trabalho, 

apresentado no Apêndice B. 

 

3.10 Apresentação dos resultados 

 

Na primeira parte da descrição de cada empresa, são apresentadas as 

informações que permitem uma caracterização da empresa através das informações 

coletadas na entrevista acrescentadas com dados secundários, contendo um breve 

histórico da empresa, envolvendo fatos importantes em sua trajetória, descrevendo 

seus produtos, além de informações sobre a estratégia da empresa e sua estrutura 

organizacional, sempre analisando os reflexos dos tópicos com a gestão da inovação. 

Na segunda parte as informações se referem aos aspectos relacionados aos 

constructos / variáveis do ambiente inovador. Os resultados apresentados nesta seção 

estão formatados em textos descritivos e também quadros sintéticos de acordo com as 

perguntas do questionário utilizado nas entrevistas. Esses quadros apresentam as 

informações-chave obtidas sobre os conceitos do ambiente inovador.  

Após a apresentação da análise de cada empresa, foi levantado um diagnóstico 

a respeito do desenvolvimento do ambiente inovador de cada empresa, e apontadas 

evidências de cada uma delas, atingindo assim o objetivo geral desta pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Para dar início à análise dos resultados, são apresentados os dados coletados 

durante as pesquisas de campo, das fontes primárias, e organizados por empresa, 

caracterizadas aqui como empresas A, B e C. 

 

4.1 Empresa A 

 

São apresentadas a seguir as informações obtidas da Empresa A, a partir da 

coleta de dados secundários e primários, a partir de fontes diversas como entrevistas, 

estudos acadêmicos, reportagens, folders (panfletos), além de documentos 

complementares. 

 

4.1.1 Caracterização da empresa A 

 

A Empresa A foi criada há mais de cinco décadas para oferecer à indústria 

soluções especializada em montagens industriais e instalações eletromecânicas. 

Fundada em 1956 pelo, em Recife, ampliou suas operações para Fortaleza em 1988. 

Hoje, possui um portfólio de mais de 400 clientes no Brasil, atuando também 

no exterior e diversificando seu atendimento em novos segmentos. A Empresa tornou-

se um dos principais vetores da industrialização da região, oferecendo soluções a partir 

de uma matriz de coordenação e engenharia de projetos, montagens e manutenção às 

indústrias implantadas e/ou em implantação. 

A Empresa A possui os princípios de orientação de atuação estratégica, o 

propósito de ser uma empresa de alto desempenho sustentável que, a partir da formação 

e do desenvolvimento das pessoas, ofereça à indústria serviços com preços 

competitivos, qualidade e inovação; tem como missão, superar as expectativas dos 

clientes, colaboradores, sócios e sociedade, com serviços de excelência e geração de 

riqueza crescente; e visão, ser reconhecida no Brasil por seu nível de excelência e 

inovação até 2017. 
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4.1.2 Análise do ambiente inovador da empresa A 

 

A partir do questionário proposto e realização da entrevista, realizou-se a 

análise da Empresa A. 

Os processos de gestão da empresa recebem uma importante contribuição do seu 

modelo de gestão da inovação adotado quanto ao desenvolvimento de suas atividades, 

e apresenta uma estrutura organizacional que contribui para o trabalho compartilhado 

em equipes para a geração de ideias, levantamento de recursos e implantação de 

projetos. A alta administração mantém um trabalho contínuo de disseminação da 

cultura de inovação e valorização dos potenciais humanos para seu desenvolvimento. 

Sua estratégia de gestão da inovação é basicamente focada nas atividades do 

modelo aplicado e conta bastante com as contribuições do consultor e dos líderes de 

cada área. 

Há, dentro da empresa, um bom nível de difusão da inovação como visão da 

organização, porém os líderes do processo ainda se concentram na direção da empresa, 

necessitando ainda de um maior compartilhamento entre os colaboradores da empresa. 

Com relação à atividade Visão compartilhada da importância da inovação, pode-se 

dizer que o entrevistado afirma com certeza ser um dos itens melhor desenvolvidos 

frente ao variável visão e liderança dentro da organização estudada. 

 

4.1.2.1 Elementos de visão e liderança para a inovação 

 

De modo genérico, a empresa A na variável Visão e liderança para a Inovação, 

como base de um ambiente inovador, poderia se afirmar que possui uma boa 

perspectiva, pois na própria visão da empresa está citado explicitamente: “Ser 

reconhecida no Brasil por seu nível de excelência e inovação até 2017”. Na prática há 

ressalvas, segundo o entrevistado há uma divulgação instrumental na identidade 

organizacional da empresa e o gestor acredita que a missão, visão e valores da empresa 

estão bem difundidos internamente, afirmando em sua fala: 

 

Difundidos tão, porque a gente jogar banner faz divulgação, quando tem 
evento com toda a equipe agente divulga, reforça, em todas as atividades a 
gente sempre tem a preocupação de fazer esses repasse, até a própria ISO 
9000 através das auditorias que as pessoas saibam, então tá no crachá da 
pessoa, no canteiro de obra, na sala de reuniões tem. Então a gente tem essa 
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preocupação [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Nota-se no mesmo que o mesmo não consegue perceber se esta cultura já está 

imersa no ambiente afirmando que: 

 

[...] mas dizer que as pessoas usam isso como um norte pra elas, eu não vou 
dizer que as pessoas estão nesse nível, não, a gente tem que lutar muito pra 
que a gente consiga atingir esse nível [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

De antemão vale ressaltar que na Empresa A, a inovação faz parte da missão, 

visão e valores, no entanto a difusão é um ponto a desenvolver, que pode ser percebido 

conforme descrito na entrevista: 

 

Faz, por uma questão muito simples por ser inerente a pessoa que está a 
frente dessa empresa, então isso já e um componente fundamental pra 
inovação tá inserida dentro dessa empresa, fora que você tem o Nivaldo um 
cara que está investindo no dela rosa, que tá investindo num modelo [...] 
.(Entrevistado 1). (sic) 

 

O constructo Visão e Liderança na Empresa A encontra-se parcialmente 

sistematizado em direção ao desenvolvimento de um ambiente inovador. 

Historicamente a liderança era realizada de maneira muito concentrada na pessoa do 

Diretor-Presidente, e consequentemente o processo não fluía de maneira que a cultura 

da empresa mudasse. Pode-se destacar ainda, que fica evidente também que a atuação 

de Diretor proporciona o alcance dos bons resultados na gestão da inovação. Porém, 

não se percebeu ações que sinalizassem a formação de uma liderança com a mesma 

visão ou que demonstrassem ter a compreensão dos conceitos centrais de inovação, 

assim como a participação de alguma outra figura gerencial nas decisões de nível 

estratégico, apesar do modelo adotado tentar proporcionar tal estratégia, através de um 

conselho assessor que integra os líderes das diversas áreas dentro da organização e 

isso pode ser percebido na fala abaixo: 

 

[...] mas a Empresa precisa melhorar bastante em relação a formação de 
líderes do processo de inovação, que influenciam outras pessoas a terem 
iniciativas próprias e comprometer-se com o comportamento inovador [...]. 
(Entrevistado 1). (sic) 

 

Pode-se apontar que uma característica da empresa A é que a gestão da inovação 

foi além do resultado de uma visão estratégica dos seus fundadores, foi também fruto 
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da ideia de se juntar a outras empresas dentro de um modelo de gestão que tinha como 

objetivo modificar a maneira de gerir os negócios da empresa, e o entrevistado 

expressa isso quando fala que: 

 

[...] O que é que normalmente acontece nas outras empresas é o que ninguém 
sabe pra onde é que tão indo, as pessoas realmente tão matando um leão por 
dia, esse é o grande lance, por exemplo: quando a gente definiu gestão do 
conhecimento, implantação do sistema, contratação de uma empresa grande 
pra ter um sistema um “ERP” de respeito, isso tudo é fruto de um 
planejamento, se não fosse isso, define melhoria de obra, compra de 
equipamento, escrever um projeto pra entrar na FUNCAP pra desenvolver 
uma coisa inovadora que represente um ganho nas atividades de obra pra ver 
se reduz os custos e se torne mais competitivo, isso é inovação, até então 
nossa empresa nunca pensou em escrever um projeto pra concorrer a uma 
subvenção, então isso é inovador [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Como principais evidências desse constructo, vale destacar documentos que 

foram identificados com a inovação inserida na identidade organizacional da empresa, 

o conselho de líderes de inovação com reuniões periódicas, a visão da liderança nos 

crachás dos colaboradores, as atas de reuniões de compartilhamento de informações, 

os projetos de inovação em áreas como qualidade, comercial, pesquisa e 

desenvolvimento, o propósito da empresa que evidencia a preocupação com o 

desenvolvimento de um ambiente inovador, e a gestão das informações e do 

conhecimento através do seu sistema ERP, que integra as diversas áreas. 

 

4.1.2.2 Elementos de estrutura organizacional para inovação 

 

Analiticamente, a Empresa A apresenta uma estrutura organizacional 

parcialmente sistematizada. 

O constructo estrutura organizacional tem como principal ponto de destaque a 

integração da gestão da inovação e os demais setores da empresa, além de desenvolver 

um ambiente propício à inovação, o que ao longo da entrevista pode-se notar que a 

empresa A tem como uma de suas premissas o fomento desse tipo de ambiente, que 

pode ser observado no trecho abaixo: 

[...] hoje a gente até em função da inovação ou da gestão inovadora, hoje a 
gente tem uma reunião sistemática mensal, onde e feita toda a apresentação 
dos indicadores. Onde é feito todo o levantamento das metas e onde é feita 
a cobrança sobre os projetos, e os projetos é aquilo que tá ligado a inovação. 
[...]. (Entrevistado 1). (sic) 
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Como pontos a melhorar têm-se a questão dos estudos periódicos de mercado 

que não são realizados na organização, e a questão do setor de P&D não existir na 

empresa A, no entanto, vale destacar que conforme o entrevistado: 

 

[...] como fruto do modelo adotado, a empresa deixa muito clara a intenção 
de fazer com que a geração de inovação, a partir da criação de uma célula de 
P&D, tenha a possibilidade de impulsionar a geração de conhecimento e de 
novos produtos. [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Consequentemente, a Empresa A tende a tratar os projetos resultantes da 

atuação da célula como automaticamente prioritários, porém ainda em fase de projeto. 

A empresa sinalizou que essa variável da estrutura organizacional recebe uma 

importante contribuição do seu Sistema de Qualidade ISO 9001:2008 quanto à 

sistematização de suas atividades, e apresenta uma estrutura organizacional que 

contribui para o trabalho compartilhado em equipes para a geração de ideias, 

levantamento de recursos e implantação de projetos. A alta administração mantém um 

trabalho contínuo de disseminação da cultura de inovação e valorização dos potenciais 

humanos para seu desenvolvimento. 

Dentro desse contexto vale ressaltar o que o entrevistado fala sobre o papel da 

inovação dentro da Empresa A:  

 

[...] O papel de inovação na empresa é o de instigar à criatividade, o 
desenvolvimento da equipe, da melhoria contínua, a elaboração de um 
projeto e busca de recurso junto a governo, esse é o papel fundamental, na 
realidade até o nome da associação é INSTIG que tem tudo a ver com isso, 
o papel da inovação é esse [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Porém, nas questões de propriedade intelectual e da área de P&D a empresa A 

não apresentou respostas positivas no sentido da criação dos mesmos, além de na 

percepção do entrevistado não fazer parte dos planos da empresa. 

 

Como principais evidências desse constructo tem-se as reuniões de indicadores 

de inovação realizadas mensalmente, experiências na elaboração de projetos de 

subvenção em parceria com universidades e institutos de pesquisa, o sistema ERP 

utilizado pela empresa que auxilia os gestores a envolver os colaboradores na geração 

de ideias e sugestões no processo de solução de problemas, de forma que desenvolvam 
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em melhorias incrementais e até inovações em processos e produtos. 

 

4.1.2.3 Elementos de gestão de recursos para inovação 

 

Os elementos de gestão de recursos da Empresa A apresentam excelente 

sistematização e, em sua maior parte, eram historicamente realizado a partir das 

avaliações e decisões do Diretor, no entanto, atualmente possui um setor formal de 

desenvolvimento humano que elevou o patamar da empresa no desenvolvimento dos 

recursos e pessoas. 

A gestão de recursos é analisada para indicar que a empresa deve entender quais 

são as suas competências internas, principalmente no que se refere a recursos humanos, 

e também direciona a origem dos recursos financeiros que serão empregados para a 

geração das inovações e para aquisição dos conhecimentos e tecnologias necessárias. 

Nesse sentido o entrevistado fala que: 

 

A gente fez um plano de objetivos de pessoal, inclusive através de uma aula 
sobre objetivos, administração do tempo, da sua vida, a gente fez um plano, 
cada um fez um plano onde cada um evidenciava os seus atributos, 
habilidades, metas, sonhos... desenvolvido pelo RH e dentro dessa atividade 
que envolve o curso de filosofia nesse encontro que a gente tem de uma hora 
[...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Em relação à gestão de recursos vários itens foram abordados durante a 

entrevista na empresa A, e pode-se destacar o quesito que trata a influência dos 

colaboradores na definição dos objetivos da inovação, que segundo o Diretor diz: 

 

[...] buscamos alguns elementos pra desenvolver a inovação, através de 
novas ferramentas como o kaizen, o fluxograma de cada atividade, que 
normalmente identifica pessoas com perfil inovado, no entanto estas pessoas 
saem da empresa, por um motivo ou outro, ainda não identificado o que 
evidencia uma deficiência do desenvolvimento humano em relação a 
retenção de talentos dentro da empresa. [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Houve uma evidenciação de que falta o estabelecimento de incentivos e 

recompensas à uma maior participação dos colaboradores na produção de ideias ou 

participação na gestão dos demais processos para a inovação. Esta realidade contribui 

para que as iniciativas em inovação sejam concentradas excessivamente nas altas 

administrações, nas figuras dos diretores.  
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Vale destacar a existência de um plano de carreira com uma definição clara das 

atribuições e funções dentro da empresa A o que desenvolve fatores motivacionais dos 

colaboradores de diferentes níveis. Ainda em relação a esse constructo é importante 

ressaltar que a empresa em questão possui um analista específico para gerir a inovação 

dentro da empresa além de um conjunto de colaboradores que se reúnem mensalmente 

com o objetivo de discutir inovação dentro dos seus processos, conforme relata o 

entrevistado: 

 

[...] Tem a reunião mensal que a gente faz com o consultor e tem a equipe 
específica que é voltada pra isso, [...] tem um analista pra essa área. 
(Entrevistado 1). (sic) 

 

Como principais evidências desse constructo têm-se os indicadores de inovação 

monitorados mensalmente, o kaizen aplicado nos processos administrativos da 

empresa, plano de administração de tempo desenvolvido pelo capital humano, 

realinhamento do plano de carreiras e a admissão de um profissional com dedicação 

exclusiva a área de inovação. 

 

4.1.2.4 Elementos de gestão de processos, transações e ideias para inovação 

 

A empresa A não revelou efetivas atividades e rotinas formalmente 

estabelecidas de gestão de processo dentro do seu ambiente.  

No que se refere à atividade de avaliação dos resultados e aprendizados dos 

projetos de inovação, as entrevistas revelaram que a empresa possui um consolidado 

relatório de ocorrências internas, indicadores e metas ligadas à gestão da inovação que 

podem ser facilmente aproveitados para, com pequenas modificações na forma de 

registro e de avaliação, serem utilizados para não somente indicar o nível positivo dos 

resultados e registrar os aprendizados colhidos com cada projeto, conforme fala 

retirada da entrevista: 

A gente tem uma ferramenta que nós abrimos, que é o, Relatório Interno de 
Ocorrências (RIO), onde ali são registradas as falhas de todas as áreas, que 
se assemelha a um processo de previsibilidade dos resultados, frequência dos 
problemas e grau de repetição dos problemas [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Dentro do constructo gestão de processos, ideias e transações estão a 

identificação de problemas, a incerteza sobre a inovação, a padronização de 
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procedimentos, o reconhecimento, a gestão de ideias e melhorias e programas de 

promoção de ideia, que de uma forma genérica a empresa A, possui ferramentas 

desenvolvidas na busca de cada uma dessas variáveis, porém é perceptível que ao longo 

do tempo algumas dessas foram caindo em desuso e precisam de uma melhor gerencia, 

que pode ser constatado na fala a seguir: 

 

A gente já fez varias vezes isso aqui na empresa, estimular as ideias, as 
pessoas darem as ideias, a gente já deu notebook, som, DVD pra quem desse 
ideias, as ideias são muito interessantes embora não se voltem muito pra os 
processos, o que a pessoas faz e desenvolve tem muito a ver com redução de 
custos: vamos pegar e vender todos os materiais do almoxarifado; vamos 
melhorar os equipamentos [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

Ainda nesse quesito conta a favor da empresa o fato de fazer um uso direcionado 

e consciente da sua política da qualidade ISO 9001:2008, tirando benefícios reais dela, 

evitando transformá-la simplesmente em burocracia ou uma estratégia de marketing. 

Nesse sentido o entrevistado diz que: 

 

A padronização dos processos é o básico pra uma empresa que tem como 
objetivo inovar, e antes disso, melhorar o processo continuamente, ela só vai 
conseguir isso a partir de uma formalização de tudo que é feito dentro da 
empresa [...]. (Entrevistado 1). (sic) 

 

A padronização de seus processos ajuda a disseminar a cultura da praticidade e 

da eficácia entre seus funcionários, além de permitir a rastreabilidade das dificuldades 

que surgem nos projetos e das decisões que permitiram suas superações. Conta em seu 

favor que a manutenção da política da qualidade beneficia a existência de um bom 

nível de sistematização em parte de seus processos e proporciona a uma razoável 

formalização de papéis e rotinas. 

Como principais evidências desse constructo vale destacar RIO, Relatório 

Interno de Ocorrências (RIO), sistema ERP, projeto de inovação do RH, da engenharia, 

do comercial, do marketing, da gestão do conhecimento, método Kaizen, programa 

Ideia. 

 

4.1.2.5 Componentes de resultado para inovação 

 

O item final do questionário é o constructo Resultado que basicamente aborda 
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a eficiência da inovação percebida, os indicadores de inovações e o resultado 

alcançado devido à inovação, e no caso da empresa A, de uma forma geral possui bons 

resultados, no entanto, deixando a desejar em resultados quantitativos. 

Fica evidente que a atuação do Diretor é essencial no alcance dos resultados na 

gestão da inovação, o que retrata a dependência dessa figura, que tenta desenvolver 

novas lideranças que compreendam a cultura da inovação participando de decisões 

estratégicas dentro da organização, e dentro desse contexto o entrevistado relata que: 

 

Fica difícil entender indicador de inovação, mas o que a gente faz aqui na 
empresa é estar em constante melhoria, buscando sempre inovar nos 
processos, nas ferramentas, no controle de obra, acompanhamento de obra, 
uso de gráfico, métodos ágeis, isso tu acaba fazendo com que a empresa 
melhore seus resultados. (Entrevistado 1) (sic) 

 

Outro fator relevante é o fato do modelo de gestão adotado pela empresa ser a 

ferramenta que proporciona momentos de consolidação dos resultados com a inovação, 

além da discussão para identificação de ajustes para o alcance dos resultados 

planejados, e o trecho abaixo relata que: 

 

Nas reuniões mensais de indicadores ou reunião de acompanhamento de 
metas ou também através da reunião mensal de análise de projetos. 
(Entrevistado 1) (sic) 

 

Como principais evidências desse constructo vale destacar o propósito da 

empresa, os indicadores de inovação, as medições realizadas nas obras em que a 

empresa está inserida, os métodos ágeis inovadores utilizados e as reuniões de 

indicadores, acompanhamento de metas e projetos inovadores. 

 

4.2 Empresa B 

 

4.2.1 Caracterização da empresa B 

 

Criada há 24 anos, a Empresa B situa-se na Av. Ministro José Américo, nº 275, 

no bairro Parque Iracema, nas proximidades do Centro Administrativo do Governo do 

Estado, bairro Cambeba. 

A Empresa B é uma organização que jamais recusou desafios nas mais diversas 
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áreas tecnológicas. A empresa é especializada na pesquisa, elaboração de projetos e 

desenvolvimento de sistemas de automação predial e industrial, com tradição em nível 

regional. 

A recente introdução do novo nome do mercado visa extinguir permanentemente 

a impressão que se tinha pelo nome de fantasia anterior de que a organização teria 

como principal atividade, a construção civil. Além disso, o novo slogan: “Desafios e 

tecnologias Inovadoras” vêm incorporar a inovação tecnológica à nova marca. 

Acompanhe a seguir. 

A Empresa B possui os princípios de orientação de atuação estratégica, que são: 

negócio, pesquisar, desenvolver e executar soluções tecnológicas para serviços em 

automação industrial e predial, missão, empresa de automação com excelência 

tecnológica que contribui para a evolução dos seus clientes e da comunidade, através 

de parcerias e inovação, visão, ser uma empresa tecnológica de referência nacional no 

segmento de automação por sua inovação, qualidade, atendimento ao cliente, 

responsabilidade social e ambiental e valores e princípios, Compromisso, Excelência 

Técnica, Confiabilidade, Inovação, Flexibilidade e Ética. 

 

4.2.2 Análise do ambiente inovador da empresa B 

 

A partir do questionário proposto e realização da entrevista, realizou-se a 

análise da Empresa B. 

Em linhas gerias, a empresa B tem diversos pontos a desenvolver, no início do 

processo de elaboração e imersão no processo do modelo de gestão essas variáveis 

foram melhor desenvolvidas e aceitas pelos colaboradores, no entanto, atualmente a 

difusão e cultura da inovação está longe das características de um ambiente inovador. 

 

4.2.2.1 Elementos de visão e liderança para a inovação 

 

O ponto de partida desse constructo é a avaliação positiva do entrevistado no 

tocante a inovação inserida na missão, visão e valores da organização, o que reflete 

uma importante característica no desenvolvimento de um ambiente propício a 

inovação, conforme diz o entrevistado na passagem: 
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Na minha percepção a inovação faz parte da identidade organizacional da 
empresa, desde a implantação do modelo de gestão que faz parte do presente 
e do da empresa, não a toa a missão da empresa é empresa de automação com 
excelência tecnológica que contribui para a evolução dos seus clientes e da 
comunidade, através de parcerias e inovação e a visão, ser uma empresa 
tecnológica de referência nacional no segmento de automação por sua 
inovação, qualidade, atendimento ao cliente, responsabilidade social e 
ambiental e valores [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

No entanto o próprio entrevistado expõe que no início da implantação do modelo 

a cultura da inovação era algo mais consolidado dizendo que: 

 

No começo em algum momento a missão, visão e valores estavam bem 
difundidos isso, mas hoje em dia não é tanto. Não sei se é porque já está 
naquele mar raso que queira ou não queira está ai a mais de quatro anos. 
Hoje em dia não está tão difundido. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

Outro aspecto relevante da entrevista é a importância que o entrevistado ressalta 

em relação ao corpo de colaboradores em prol da inovação, que vale destacar que: 

 

Para o porte da empresa eu considero setor é gigante por parte da empresa, 
tudo bem são dois consultores que recebem por isso, três engenheiros, dois 
tecnólogos e um estagiário. Ou seja, dá mais ou menos 50% do corpo de 
trabalho da área de automação que é projetos. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

O constructo Visão e Liderança encontra-se pouco sistematizado, deixando a 

desejar em diversos aspectos, e o principal é o nível de difusão da missão, visão e 

valores da empresa a toda organização, o que denota a não preocupação da empresa 

com a identidade organizacional da empresa. 

 

Vale destacar que conforme o entrevistado no início do processo de implantação 

do modelo de gestão adotado pela empresa, a identidade organizacional representava 

o perfil de gerenciamento estratégico da Empresa, pelo fato de abordar em sua missão, 

visão e valores o direcionamento de sua atuação no mercado de automação através da 

inovação acrescentando valor agregado aos seus clientes. No entanto, foi constatado 

que ao longo do tempo a identidade foi sendo apenas mais um documento deixado de 

lado sem perspectivas de melhorias. 

Um ponto positivo dessa variável é em relação à inovação fazer parte da missão, 



89 
 
visão e valores da empresa, o que demonstra um aspecto essencial no desenvolvimento 

de um ambiente inovador, outro quesito bem avaliado pelo entrevistado foi a avaliação 

da influência na definição dos objetivos e metas da inovação, o que conforme palavras 

do entrevistado expressa: 

 

Eu entendo que a inovação está inserida dentro do planejamento e definição 
dos objetivos e metas da inovação, algo que o modelo adotado pela empresa 
trouxe essa mentalidade para os colaboradores. [...]. (Entrevistado 2). (sic) 

 

 O que denota que faz parte do escopo de uma organização e define o 

desenvolvimento de um ambiente inovador. 

Quanto aos líderes de inovação e o sistema de valores organizacionais que 

promove uma visão compartilhada da importância da inovação dentro da Empresa B, 

conforme informações da entrevista são pontos a melhorar, o que evidencia aspectos 

que apesar da implantação do modelo de gestão devem ser melhor desenvolvidos. 

Como principais evidências desse constructo, vale destacar documentos de 

gestão a vista que foram identificados com a inovação inserida na identidade 

organizacional da empresa, o conselho administrativo formado pelos gestores das áreas 

da empresa com reuniões quinzenais, as reuniões dos colaboradores para difusão das 

informações de gestão da inovação, os projetos de inovação em áreas como qualidade, 

comercial, pesquisa e desenvolvimento e a gestão das informações e do conhecimento 

através do seu sistema ERP, que integra as diversas áreas. 

 

 

4.2.2.2 Elementos de estrutura organizacional para a inovação 

 

Analiticamente, a Empresa B apresenta uma estrutura organizacional 

parcialmente sistematizada. 

Dentro das questões levantadas no constructo estrutura organizacional tem-se 

como ponto de destaque uma área específica de P&D participando ativamente da 

formulação das estratégias corporativas com foco na inovação, o que promove uma 

cultura mesmo que em longo prazo de ambiente inovador.  Segundo o entrevistado há 
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uma integração entre a área de inovação e os demais setores, afirmando em sua fala: 

 

É óbvio são dois setores diferentes e tem aquela cultura de cada setor, mas 
não é nada que sejam dois setores inimigos, eles conversam entre si e 
desenvolvem soluções que retroalimenta cada um. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

A Empresa B tem também uma forte característica de trabalho com 

desenvolvimento de parcerias entre fornecedores, consultores, universidades, 

institutos de pesquisa, com bons resultados de projeto, resultando no aprimoramento 

gradativo desses vínculos, o que pode ser expressado no trecho recortado da entrevista: 

 

[...] A empresa ela é uma solution partner da Siemens, então a gente tem 
uma parceria de total confiança. Parceria que a gente tem com a Siemens, 
que é nosso principal fornecedor, 90% de despesas com matéria prima é com 
a Siemens aproximadamente. A gente tem confiança que a gente pode confiar 
para ajudar, alguma coisa que a Empresa precisa, um know-how que a 
empresa não possui eles ajudam, ou um direcionamento na região que a 
empresa pode ter eles também indicam a gente e tal, fomentando novos 
negócios. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

A Empresa B tem na sua estrutura organizacional um núcleo de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), uma “espécie de célula de inovação” - assim denominada 

pelo entrevistado, que diz: 

 

Temos dentro da empresa profissionais oriundos da academia, com grande 
atuação em projetos de pesquisa e desenvolvimento, dentre eles profissionais 
mestres, doutores e pós-doutores, além de um corpo técnico de engenheiros 
com mão de obra compartilhada, e que todo o processo de inovação perpassa 
por esse setor. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

 

Essa célula é formada por uma equipe multidisciplinar subsidiada parte por 

bolsas de pesquisa junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e parte de contrapartida da empresa. Este setor ainda é 

responsável pelos atuais projetos de subvenção junto à Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) e órgãos afins, além dos projetos intraorganizacionais de criação de 

novos produtos e de aprimoramento dos produtos existentes. 

Por meio da entrevista pode-se perceber que há uma forte integração entre as 

áreas envolvidas no processo de inovação e os demais setores, assim como expressa o 

entrevistado: 
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As áreas de P&D e os demais setores compartilham do mesmo espaço físico, 
além de certa forma se retroalimentarem, no sentido que um desenvolve 
produtos que servem de insumo para o outro. [...] (Entrevistado 2) (sic) 

 

Como principais evidências desse constructo, tem-se a célula de P&D, a 

formalização de parceria com fornecedores, universidades e institutos de pesquisa, a 

participação da área de P&D no desenvolvimento do planejamento estratégico da 

empresa, o programa ideias, o sistema de colaboração e as solicitações de patentes de 

nomes e produtos da empresa. 

 

4.2.2.3 Elementos de gestão de recursos para a inovação 

 

O processo de gestão de recursos a partir da base teórica está presente de 

maneira muito nítida a partir dos dados obtidos na Empresa B, sua interação com outras 

instituições e/ou agentes externos é constante em praticamente todos os projetos, além 

do corpo técnico dedicado a inovação como fala o entrevistado: 

 

De 10 a 20% dos gastos da empresa hoje é com inovação, os salários do 
setor, consultor externo, equipamentos, componentes, e alguns diretores 
estarem direcionando projetos, também, sabe, então é mais ou menos isso. E 
de pessoal de mais ou menos 20 e 22 engenheiros que eu tenho que eu 
considero uma quantidade alta, quatro ou cinco são do setor de pesquisa. 
[...]. (Entrevista 2) (sic) 

 

A partir do modelo de gestão adotado pela empresa B, obteve-se um setor 

específico de recursos humanos conduzido por um consultor externo com a supervisão 

de um dos diretores da empresa, onde participa também o Gerente de P&D, que 

funciona de forma a prover aos projetos os recursos financeiros e humanos de maneira 

eficiente, dentro desse contexto o entrevistado relata que: 

 

O modelo de gestão adotado pela Empresa 2 nos trouxe a mentalidade da 
importância de um setor de RH, o que foi uma mudança cultural para nós 
que não pensávamos na relevância desse setor dentro do nosso contexto. [...]. 
(Entrevistado 2) (sic) 

 

No caso de projetos desenvolvidos para o mercado, e/ou por demanda de 

clientes, o investimento acontece a partir de recursos financeiros oriundos de 

contratos, com a premissa de elaboração de levantamento estimado de custos e 
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orçamentos.  

No caso de projetos exclusivamente de P&D, a empresa geralmente aloca 

recursos a partir da apresentação e aprovação de projetos financeiros para as 

instituições de fomento de pesquisa e desenvolvimento governamentais. 

Dentro do escopo do setor de recursos humanos da empresa B estão o 

desenvolvimento de ferramentas a fim de se obter o encorajamento de iniciativas, a 

delegação de responsabilidades, o fornecimento de feedback, confiança nas pessoas, 

prioridade para o cumprimento de tarefas e manutenção de relacionamentos dentro da 

empresa, no entanto, muito se tem a trabalhar. Conforme o entrevistado na passagem: 

 

As atividades do setor de RH podem ser melhor desenvolvidas, de maneira 
que os colaboradores se sintam cada vez mais motivados a inovar, e trabalhar 
cada vez mais em prol do resultado da empresa. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

Quanto ao plano de carreiras dentro da Empresa B, muita coisa pode ser 

melhorada conforme informações do gestor entrevistado, que diz: 

 

O plano de carreiras é algo que foi desenvolvido pelo setor de RH, mas que 
muito se tem a melhorar no sentido de atingir o real objetivo de um plano 
dentro da empresa. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

A aquisição de recursos humanos é fortemente realizada a partir de parceria com 

universidades, desde a graduação até parcerias com as Escolas Técnicas 

Profissionalizantes da Secretaria de Educação do Estado do Ceará com 

disponibilização de estagiários para seus projetos. Outro aspecto relevante é a 

avaliação negativa do gestor no tocante a definição clara das atribuições e funções de 

cada um dentro da empresa, que reflete os desafios do setor de RH para desenvolver 

um ambiente inovador dentro da organização. 

Internamente, a gestão operacional de portfólio de projetos é liderado pelo 

Gerente Técnico, com a participação de gerente de projetos e suas equipes. Existe 

interação entre as equipes, que geralmente trocam informações e lições aprendidas. 

Como principais evidências desse constructo, tem-se o setor de recursos 

humanos, o plano de cargos e salários e o pessoal de P&D com dedicação exclusiva 

para tal. 
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4.2.2.4 Elementos de gestão de processos, transações e ideias para inovação 

 

O constructo gestão de processos dentro da Empresa B é parcialmente 

sistematizado devido à participação do setor de qualidade no processo, através do 

sistema de gestão da qualidade baseado na norma ISO 9001:2008, favorecendo a 

organização de registros e documentos. Entretanto, a empresa adota marcantemente 

uma postura reativa, ou seja, suas iniciativas para o conhecimento dos passos da 

inovação e ferramentas de resolução de problemas é estimulada por demandas dos 

clientes e de seus projetos em desenvolvimento, que pode ser observado na seguinte 

fala: 

 
Hoje, a empresa tem suas metas e seus indicadores e metodologias, etc. Mas 
se disser que faz parte da cultura organizacional, a resposta é não. Nós 
adotamos ferramentas de acordo com a demanda do projeto, mas precisamos 
melhorar. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

Durante a realização das entrevistas foi notado que questões como a gestão da 

inovação frente a carga de trabalho, a falta de tempo e a competição por recursos 

financeiros e materiais são desafios a serem desenvolvidos dentro da organização, e o 

principal conforme passagem da entrevista é: 

 

A falta de tempo é o nosso grande desafio dentro da empresa, faz parte das 
justificativas mais utilizadas quando não se atinge um determinado objetivo, 
e nisso quero contar com o nosso setor de RH para evoluirmos. (Entrevistado 
2) (sic) 

 

Outro ponto chave desse constructo é a disponibilidade e uso de ferramentas de 

apoio a inovação, por exemplo: coleta de ideias, gerenciamento de projetos e 

disseminação de informações, que dentro desse contexto a Empresa B está bem 

inserida dentro das características do ambiente inovador, pois desenvolve um programa 

de geração de ideias, explicado pelo entrevistado da seguinte forma: 

 

Nós temos um programa de geração de ideias que pode e deve ser 
melhorados, além disso, aplicamos metodologias de gestão de projetos em 
todos os nossos projetos, seja de pesquisa e desenvolvimento, ou de linha de 
produção, além de adotarmos uma ferramenta de colaboração de informações 
que tem como objetivo difundir de maneira rápida e eficaz a informação 
dentro da empresa. (Entrevistado 2). (sic) 

 

Foi registrado ainda que a empresa B encara a padronização dos processos como 
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essencial ao sucesso dos seus negócios, e por isso detém um setor de gestão da 

qualidade que realiza a gestão eficaz dos processos, e dentro desse escopo existe um 

processo de gestão das melhorias de seus produtos, processos e serviços, no qual o 

entrevistado afirma que: 

 

Nós temos uma pessoa que cuida do nosso sistema de gestão da qualidade 
apesar da gente tá partindo para o formal agora, com a questão de auditoria, 
com pesquisa de satisfação do cliente. A gente tenta gerar um plano de ação, 
não existe procedimento, mas existe formulário de pesquisa que a gente 
utiliza. [...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

Ainda em relação ao desenvolvimento de um ambiente inovador dentro da 

Empresa B foi constatado que falta um claro alinhamento entre as atividades 

relacionadas aos processos de inovação e os resultados estratégicos da empresa, o que 

vai de encontro as definições positivas desse tipo de ambiente. 

Como principais evidências desse constructo têm-se o documento que constam 

as metas, indicadores e metodologias de inovação da empresa, o programa de 

recompensas por ideias inovadoras, o programa ideias, os frameworks e metodologias 

de gestão de projetos da empresa, o sistema de gestão da qualidade e o banco de 

talentos que o RH possui para toda a equipe técnica. 

 

 

 

 

4.2.2.5 Componentes de resultado para inovação 

 

Dentro das variáveis avaliadas no desenvolvimento do ambiente inovador tem-

se o aspecto do Resultado, que em linhas gerias os resultados podem ser melhor 

trabalhados, principalmente na gestão de projetos de inovação, e dentro desse contexto 

o entrevistado relata que: 

 

Acho que a gente comentou alguma coisa anteriormente, como eu disse a 
ideia inicial foi muito bonita, mas o resultado a gente pecou. Não houve um 
gerenciamento de projeto de inovação, os produtos finais não foram 
escolhidos adequadamente de acordo com o foco da empresa. [...]. 
(Entrevistado 2) (sic) 
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Quanto aos indicadores de inovação vale destacar o que o entrevistado afirma 

na entrevista: 

 

Utilizamos alguns indicadores de inovação como a gente falou. Por exemplo, 
o faturamento que o setor de inovação produz e vende. É o indicador sem 
dúvidas é valioso, é medição,mas eu acho que é pouco. Porque eu acho que 
é pouco? Porque eu acho que em um setor de inovação ele tem que ser mais 
agressiva, com a iniciação científica e patentes. É uma visão que eu tenho. 
[...]. (Entrevistado 2) (sic) 

 

Como principais evidências desse constructo vale destacar os indicadores de 

inovação bem monitorados e medidos em todos os níveis da organização, o sistema de 

informação da empresa que possibilita o monitoramento do resultado alcançado devido 

à inovação. 

 

4.3 Empresa C 

 

4.3.1 Caracterização da Empresa C 

 

A Empresa C possui um parque fabril moderno com máquinas automatizadas e 

uma equipe de profissionais treinada. Os fios e linhas passam por um processo de 

beneficiamento e lubrificação para atender à necessidade de cada aplicação. Os 

produtos da Empresa C chegam aos clientes dentro de um padrão de qualidade exigido 

pelo mercado. 

 

Atualmente a Empresa C trabalha com um projeto de crescimento inovador, 

visando à ampliação de sua produção e, consequentemente, o aumento geográfico de 

sua atuação comercial. Atua com um modelo de gestão e de melhoria organizacional 

com ênfase na inovação (“GESTINNO”), permitindo elevar o seu nível competitivo. 

Para um controle de qualidade eficaz, a empresa possui um Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ) baseado na NBR ISO 9001:2008 que se utiliza de documentos 

(instruções de trabalhos, procedimentos da qualidade, manual da qualidade, 

formulários, dentre outros) controlados para a busca da melhoria contínua em todas as 

áreas da empresa. 
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A Empresa C possui os princípios de orientação de atuação estratégica, que são: 

negócio, industrializar fios e linhas têxteis para comercializar no mercado brasileiro, 

missão, superar as expectativas dos clientes, adaptando – se as tendências do mercado 

com objetivo de gerar satisfação para a empresa e seus parceiros, visão, ser 

reconhecida no mercado Têxtil pela competitividade, qualidade, inovação e respeito 

ao ser humano e ao meio ambiente, valores, qualidade, compromisso, transparência, 

inovação e flexibilidade. 

 

4.3.2 Análise do ambiente inovador da empresa C 

 

A partir do modelo teórico proposto, realizou-se a análise dos processos de 

inovação da Empresa A.  

De uma forma geral, a empresa desenvolve sua gestão através de processos bem 

definidos, com bom nível de sistematização. Seus processos de inovação são 

fortemente auxiliados pelo modelo de gestão implantado há cinco anos que vem 

desenvolvendo ainda que devagar, ações que buscam a criação de um ambiente 

inovador. 

O que mais chama a atenção dentro do contexto da Empresa C é o empenho dos 

diretores em dentro de uma estrutura industrial, provocar em seus gestores e 

colaboradores o espírito inovador em seus processos, produtos e, principalmente, no 

seu dia a dia, o que não é suficiente para se ter um ambiente inovador, mas que se 

planta uma semente dessa cultura, no longo prazo. 

 

 

4.3.2.1 Elementos de visão e liderança para a inovação 

 

O constructo Visão e Liderança encontra-se bem sistematizado e desenvolvido 

dentro da empresa, e historicamente vem sendo alvo de revisões, além de fazer parte 

do processo de integração dos colaboradores, o entrevistado diz que: 

 

Acredito que a missão, visão e valores da empresa estão bem difundidos, 
agora esse é um trabalho constante. Existe turnover dentro da fábrica, 
sempre tem colaborador novo, a gente tem o cuidado de fazer a integração 
dele, deixando claro a nossa missão, visão e valores, enfim é uma coisa que 
tem que está sempre fazendo, sempre renovando pra poder fixar. Mas 
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acredito que a cada dia que passa a missão, visão e valores estão cada vez 
mais bem fixados na organização. [...]. (Entrevistado 3) (sic) 

 

Outro ponto positivo que o modelo de gestão adotado pela Empresa C trouxe 

foi a questão da inovação inserida na missão, visão e valores da empresa, o que reflete 

características de um ambiente inovador dentro da organização e isso é expressado na 

entrevista conforme trecho abaixo: 

 

A inovação faz parte da identidade organizacional tanto nos processos 
quanto nos produtos da organização. A inovação na verdade eu vejo como 
nada complicado, coisa simples. Que a gente pode está sempre melhorando 
pra satisfazer melhor o cliente e gerando valor pra empresa. Uma mudança 
que ninguém nunca fez. Isso ai a gente sempre está buscando, correndo atrás. 
E está inserido, um dos nossos valores é inclusive a inovação. [...]. 
(Entrevistado 3). (sic) 

 

Conforme as entrevistas as lideranças e a alta administração da empresa 

demonstram um bom nível de compreensão e conhecimento dos princípios da inovação 

e sua importância para o desenvolvimento da organização. Não somente o seu Diretor 

mas também seu corpo gerencial conhecem a importância da inovação no presente e 

sua necessidade para um futuro de crescimento com a abertura de novos mercados, 

vale destacar o que o entrevistado afirma na entrevista: 

 

Primeiro a gente tem que ter um objetivo pra saber aonde quer chegar né? 
Sempre falo aqui na fabrica é assim, pra gente chegar naquele objetivo existe 
uma trilha já traçada e a inovação pode nos dá um atalho pra gente chegar 
mais rápido nesse objetivo. De uma forma diferente de uma forma inovadora. 
Então a gente sempre instiga os colaboradores a não apenas atingir o 
objetivo, mas atingir de uma forma mais rápida de uma forma diferente. [...]. 
(Entrevistado 3). (sic) 

 

Tudo isso faz com que a Empresa C tenha nos seus princípios a definição dos 

objetivos e metas da inovação dentro do trabalha a ser feito, ou seja, faz parte da 

estratégia da empresa a inovação. 

Nota-se também que o Diretor Presidente atua como o principal responsável por 

apresentar os desafios em inovação para os gerentes e colaboradores, favorecendo a 

criação de espaços para a discussão e apresentação de ideias, valorizando o trabalho 

em conjunto. Há uma forte ênfase sob os líderes do processo de inovação, que 

conseguem influenciar as pessoas a terem iniciativas próprias e comprometer-se com 

o comportamento inovador, gerando uma visão compartilhada da importância da 
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inovação para a sustentabilidade e sucesso de seu negócio. 

Como principais evidências desse constructo, vale destacar documentos que 

foram identificados com a inovação inserida na identidade organizacional da empresa, 

o conselho administrativo de líderes de inovação com reuniões periódicas, as atas de 

reuniões de compartilhamento de informações, os projetos de inovação em áreas como 

qualidade, comercial, pesquisa e desenvolvimento e a gestão das informações e do 

conhecimento através do seu sistema ERP, que integra as diversas áreas. 

 

4.3.2.2 Elementos de estrutura organizacional para a inovação 

 

A Empresa C possui uma estrutura organizacional que favorece o trabalho em 

equipe e uma boa interação em trabalhos multissetoriais. A empresa também sinaliza 

um crescimento em desenvolver trabalhos com equipes e parceiros (consultorias, 

institutos de pesquisa, fornecedores, clientes, universidades), porém são observadas 

questões a serem melhoradas. O gestor entrevistado demonstra ter uma visão excelente 

de toda a sua cadeia produtiva, o que favorece o conhecimento do seu mercado. 

É perceptível ainda que o gestor conhece a importância da inovação para a 

empresa, conforme trecho da entrevista abaixo: 

 

Eu entendo que a inovação não é mais um diferencial e sim um requisito 
essencial nos nossos produtos e processos, por isso buscamos sempre uma 
relação de parceria empresa-cliente numa relação que chamo de ganha-
ganha, ou seja, ganha a empresa fornecedora e ganha o cliente que está 
adquirindo o nosso produto. [...]. (Entrevistado 3). (sic) 

Dentro da estrutura organizacional da Empresa C não existe um departamento 

específico de P&D, no entanto, outras áreas como o setor de qualidade, recursos 

humanos, produção, compras que participam e contribuem na formulação de 

estratégias corporativas com foco em inovação, que pode-se inferir através da fala do 

entrevistado:  

 

Na minha percepção a formulação das estratégias corporativas é realizada 
por toda e a empresa e é algo que está tendo uma evolução gradual dentro da 
organização e que tem como objetivo em longo prazo a criação de um setor 
de inovação formal. [...]. (Entrevistado 3). (sic) 

 

Um ganho considerável dentro do contexto organizacional da Empresa C foi a 

implantação de um sistema ERP que integra todos os setores da empresa e que realiza 
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pesquisas de mercado, auxiliam os gestores a envolver a sua rede de colaboradores na 

geração de ideias e sugestões e no processo de solução de problemas, de forma que 

redundem em melhorias incrementais dentro do processo de gestão e melhorias de 

produtos, explicado pelo entrevistado da seguinte forma: 

 

A gente tem um software ERP que é o utilizado aqui, que integra os setores 
de Contabilidade, Financeiro, todas as áreas... RH, Produção, compras, todas 
as áreas tão integradas no sistema. No entanto acredito que cada empresa 
deveria ter um específico sabe, até mesmo para customizá-lo de acordo com 
as nossas necessidades. [...]. (Entrevistado 3). (sic) 

 

Como principais evidências desse constructo, vale destacar documentos que 

foram identificados como a formalização de parceria com fornecedores, a participação 

das áreas da empresa desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa, o 

programa ideias, o sistema de colaboração. 

 

4.3.2.3 Elementos de Gestão de Recursos para a inovação 

 

No constructo Gestão de recursos são analisados principalmente características 

como o encorajamento de iniciativas, a delegação de responsabilidades, a influência 

dos colaboradores na definição dos objetivos da inovação, plano de carreira, a 

definição clara das atribuições e funções, os recursos exclusivos para inovação, e 

dentro desse escopo a Empresa C tem como ponto forte a ênfase na valorização dos 

seus próprios recursos humanos, criando por toda a empresa uma cultura que instigue 

o potencial criativo de cada um, e que uma empresa poderá atingir toda sua capacidade 

de crescimento se cada colaborador também crescer junto com ela. Seus valores de 

busca pela excelência na qualidade dos produtos e melhoria constante dos processos 

produtivos não estão somente com a alta administração, mas disseminados pela 

organização. 

Outro aspecto relevante dentro desse constructo é a política de feedback que a 

Empresa C, além do programa ideias com geração de ideias e premiação para sugestões 

aproveitadas e que baixaram o custo operacional de algum processo ou produto da 

empresa, dentro desse contexto o entrevistado relata que: 

 

Bom, aqui a gente tem uma política que é o feedback, que foi implantado 
inclusive recentemente. Como é que funciona isso? O chão de fabrica tem 
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um líder de turno que diariamente tem um feedback pra ele, seja um positivo 
elogiando, seja um corretivo tentando ajudar pra que ele faça um resultado 
melhor. Esse líder uma vez por semana se reúne com o gerente industrial que 
recebe por sua vez seu feedback em cima de indicadores pré estabelecidos, 
previstos e realizados, e o gerente tem com a diretoria, de 15 em 15 dias, 
uma conversa onde a gente também passa um feedback pra ele. [...]. 
(Entrevistado 3) (sic) 

 

Alguns pontos dentro desse contexto da gestão de recursos estão passíveis de 

melhorias segundo o entrevistado, como por exemplo, a definição de plano de objetivos 

pessoal, no qual o objetivo maior é o desenvolvimento de um plano de cargos e salários 

que atualmente a empresa não possui, o que é percebido na fala: 

 

O setor de RH é o responsável pela definição clara das atribuições e funções 
fazendo com que cada colaborador saiba o que nós esperamos dele, além dos 
feedbacks permanentes para cada colaborador, no entanto podemos melhorar 
muito nesse quesito. [...]. (Entrevistado 3). (sic) 

 

Ainda como ponto a desenvolver vale destacar que a Empresa C não possui 

recursos específicos utilizados para inovação, o que não demonstra outro ponto a ser 

desenvolvido na organização. 

Como principais evidências desse constructo, vale destacar documentos que 

foram identificados como a política de feedback, o programa ideias e a política de 

recompensas. 

 

 

4.3.2.4 Elementos de gestão de processos, transações e ideias para inovação 

 

O processo de gestão de processos encontra-se parcialmente sistematizado, 

sendo realizado pelo setor de gestão da qualidade que desenvolve um sistema de gestão 

da qualidade dentro da empresa. Nos últimos anos, o aprimoramento de gestão pelo 

qual passa a Empresa C tem permitido a participação de outras figuras de posição 

estratégica dentro da gestão de processo, que pode ser observado na seguinte fala: 

 
Há reuniões, que não são dedicadas exclusivamente à atividades estratégicas 
que ocorrem nas oportunidades em que a empresa se dedica também a dar 
prosseguimento na reformulação em sua estrutura organizacional. [...]. 
(Entrevistado 3). (sic) 

 
Em se tratando de questões de um alinhamento que vincula as atividades 
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relacionadas aos processos de inovação aos resultados estratégicos a Empresa C tem 

muito a se desenvolver, conforme expressa o gestor entrevistado: 

 

[...] o que existe é um planejamento estratégico para que os processos 
inovadores estejam claramente orientados aos resultados da empresa. [...]. 
(Entrevistado 3). (sic) 

 

Vale destacar dentro desse constructo a política de feedback da Empresa C, que 

conforme o entrevistado:  

 

[...] além da nossa política de feedback, o cara tem uma ideia pra baixar 
custo, se baixou na prática com seis meses, o que a gente economizou. [...]. 
(Entrevistado 3). (sic) 

 

Isso tudo preenche a lacuna do reconhecimento do grupo e do individual em 

relação a inovação e evidencia uma sistemática para registro de geração de ideias e 

suas classificações, de forma que objetivem inovações de processo ou organizacional. 

Ainda relativo ao contexto de gestão de processos a padronização dos processos 

é de responsabilidade do setor de gestão da qualidade e vale destacar o que o 

entrevistado afirma na entrevista: 

 

 
Nós temos um setor de gestão da qualidade que vem fazendo um trabalho 
com muito de acordo com a ISO 9001:2008, e a gente tem o objetivo de no 
curto prazo se certificar. [...]. (Entrevistado 3). (sic) 

 

No tocante especificamente ao programa de geração de ideias, a atividade de 

análise e classificação de ideias relativas aos processos e produtos, a Empresa C 

demonstrou ter uma sistematização parcialmente estabelecida. O entrevistado cita na 

entrevista que: 

 

As ideias que visam a implementação de inovações incrementais, são apenas 
melhorias nos produtos existentes, que geralmente são definidas e criadas 
por mim ou pelo nosso  Gerente de Produção e são priorizadas de acordo 
com a sua percepção das demandas de mercado.Entretanto, para as ideias de  
criação e lançamento de novos produtos, ocorre sim o registro sistematizado 
através do armazenamento e criação do banco de ideias e estas se tornam 
então “propostas”.  [...]. (Entrevistado 3). (sic) 

 

Como principais evidências desse constructo têm-se o setor formal de 
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qualidade, a política de incentivos a inovação, os projetos de inovação, programa Olá 

Empresa C e o Programa de geração de ideias. 

 

4.3.2.5 Componentes de Resultado para inovação 

 

O constructo Resultado que basicamente aborda a eficiência da inovação 

percebida, os indicadores de inovações e o resultado alcançado devido à inovação, e 

no caso da empresa C, de uma forma geral possui poucos resultados efetivos, o que 

vale ser ressaltado como ponto a ser desenvolvido, e dentro desse contexto o 

entrevistado relata que: 

 

A grande inovação aqui foi uma coisa muito básica, não foi nada complexo, 
Persival. Começou com a definição de metas, de objetivos, antigamente a 
gente fazia o máximo que dava e agora não, a gente tem uma meta, um 
objetivo e tenta alcançar de forma inovadora. Vendo nesse contexto, foi 
muito legal, e deu uma tranquilidade pra todo mundo, já sabe onde vai 
chegar, vai chegar naquilo ou muito próximo daquilo, vai ter esse resultado, 
isso ai deu pra ter tranquilidade pra pensar mais estrategicamente, pensar a 
médio e longo prazo. [...]. (Entrevistado 3). (sic) 

 

O ponto positivo do constructo Resultado dentro da Empresa C é a análise de 

viabilidade quando do lançamento de um novo produto, o que faz este ser lançado no 

mercado ou não, no entanto conforme o entrevistado relata que: 

 

Acho que antes da gente lança o produto a gente faz todo o estudo de 
viabilidade econômica e faz uma receita projetada com aquele produto 
incluso dentro da empresa. Decidindo-se lançar aquele produto, a gente faz 
um acompanhamento dessa receita projetada prevista. [...]. (Entrevistado 3). 
(sic) 

 

A maneira como é realizado é de forma inversa, ou seja, faz-se primeiro uma 

projeção, tem-se a decisão e depois ocorre a medição se aquele produto está tendo 

retorno. 

Na Empresa C semelhante a outra empresa analisada fica claro que a atuação do 

Diretor é essencial no alcance dos resultados na gestão da inovação, o que retrata a 

dependência dessa figura, que tenta desenvolver novos gestores com o mesmo espírito 

de liderança e que compreendam a cultura da inovação participando de decisões 

estratégicas dentro da organização, porém ainda sem sucesso. 
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É fato que o modelo de gestão implantado dentro da Empresa C é a ferramenta 

que vem proporcionando essa preocupação da empresa com a inovação, ainda que 

mesmo com a vontade dos sócios da empresa, muito se tem a desenvolver nesse 

sentido. 

Como principais evidências desse constructo vale destacar a definição de metas, 

de objetivo e o estudo de viabilidade econômico para novos produtos lançados. 

 

4.4 Análise crítica dos casos estudados (visão geral) 

 

As empresas analisadas participam do modelo de gestão padronizado de 

maneiras distintas entre si, sendo a Empresa A uma fornecedora de serviços de 

instalações industriais. É preponderantemente prestadora de serviços, com forte 

atuação de mercado, com grande parte de seu faturamento oriundo de instalações 

elétricas industriais, com parque produtivo sempre alocado externamente a sua 

administração. É a única das empresas estudadas que possui além de um sistema de 

gestão da qualidade, a certificação ISO 9001:2008, o que ganha destaque na 

padronização de seus processos e serviços. 

Já a Empresa B é fornecedora de serviços em automação, com forte atuação no 

mercado, intensiva em P&D, entretanto pouco agressiva em sua atuação acadêmica, 

com a comercialização de poucas unidades dos produtos que desenvolve e com um 

nível de faturamento menor comparada com as empresas A e C. Ultimamente tem 

valorizado bastante a obtenção de capacidade tecnológica em inovação através de 

projetos de subvenção junto ao governo do Estado. 

A gestão de seus produtos e processos de inovação é fortemente influenciada 

pela sua célula de P&D, principalmente para o rastreamento e registro das etapas 

envolvidas na criação de produtos e tecnologias.  

A Empresa C é tipicamente industrial, com ativos imobilizados em seu parque 

produtivo. Fornecedora de fios e linhas têxteis, também adota sistema de gestão da 

qualidade de acordo com a ISO 9001:2008, que se mostrou bastante eficiente no 

estabelecimento de métricas e padrões de trabalho para a empresa, mas com menos 

vigor do que o demonstrado pela Empresa A. 

No quadro 16 tem-se uma avaliação comparativa entre as empresas estudadas, 
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determinando as percepções das análises por constructo classificadas em “Alta” para 

um constructo bem desenvolvido em relação, “Média” para um constructo 

desenvolvido de forma mediana, “Baixa” para um constructo mal desenvolvido e 

“Dependente do Diretor” para um constructo dependente da direção para funcionarem 

termos qualitativos em relação a teoria abordada: 

Quadro 16 – Avaliação comparativa das empresas analisada. 

EMPRESAS 
 
 
 

 
 
CONSTRUCTO 

A B C 

AVALIAÇÕES 

Visão e Liderança 
para a inovação 

ALTA BAIXA MÉDIA 

Elementos de 
estrutura 
organizacional para 
inovação 

DEPENDENTE DO 
DIRETOR 

ALTA BAIXA 

Elementos de gestão 
de recursos para 
inovação 

DEPENDENTE DO 
DIRETOR 

ALTA MÉDIA 

Elementos de gestão 
de processos, 
transações, ideias 
para inovação 

MÉDIA MÉDIA ALTA 

Componentes de 
Resultado para 
inovação 

ALTA BAIXA BAIXA 

Avaliação Global do 
Ambiente Inovador 

Empresa bem 
desenvolvida nos 

elementos de Visão e 
Liderança e Resultado 
para inovação, porém 

bastante limitada a 
atuação do Diretor 

para que as inovações 
aconteçam. 

Empresa bem 
desenvolvida nos 

elementos de Estrutura 
organizacional e 

Gestão de recursos 
para inovação, porém 
bastante limitada no 
item Visão Liderança 

para inovação. 

Empresa bem 
desenvolvida nos 

elementos de gestão de 
processos, transações e 
ideias para inovação, 
pouco desenvolvida 

nos elementos de 
Visão e Liderança e 

gestão de recursos para 
inovação, porém 

bastante limitada em 
Resultados para 

Inovação. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todas as empresas são empresas relativamente jovens (têm menos de 30 anos 

no mercado), e oriundas do trabalho empreendedor e inovador de seus fundadores, os 

quais exercem forte liderança sobre suas organizações por serem conhecedores dos 

conceitos e importância da inovação para o seu desenvolvimento e também de sua 

indústria. Estes são detentores de características pessoais voltadas para a inquietação 
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e criatividade, aliadas com uma inserção num modelo de gestão da inovação e na forte 

capacidade de mobilização de recursos e realização de estratégias. Suas atuações são 

influenciadoras e conduzem a uma disseminação de cultura de inovação perante seus 

colaboradores e parceiros. 

As empresas pesquisadas, segundo informado pelos entrevistados, passaram em 

2008 por um momento de transformação em suas estruturas organizacionais e estão 

buscando incrementar suas capacidades gerenciais, ora realizando transformações nas 

estruturas organizacionais com criação de novos setores e/ou funções, com destaque 

para aqueles dedicados à inovação e a P&D, ora fazendo uso progressivo de 

ferramentas de aprimoramento da qualidade e dos controles internos. Todas essas 

mudanças sinalizam a disposição de obter não somente uma maior vantagem 

competitiva ou crescimento de mercado, mas também fazer da inovação uma estratégia 

de atuação e fazer parte da “mentalidade de negócios” da empresa (DAVILA et al., 

2007). 

Sob a perspectiva dos seus relacionamentos com a gestão da inovação e o 

desenvolvimento de um ambiente inovador, as empresas A e B demonstram ter tido 

avanços nesse sentido e ter alcançado uma vinculação de seus negócios com a inovação 

de maneira espontânea. Já a empresa C, ainda busca aderir avanços através de 

atividades isoladas, e isso significa que a inovação não foi algo que seus 

empreendedores aprenderam em suas formações técnicas em engenharia, ou algo a que 

aderiram por modismo pela facilidade de acesso a recursos financeiros, demonstrando 

assim não terem simplesmente trazido os conceitos externos para dentro de suas 

organizações.  

Pode-se apontar que uma característica comum às três empresas é que a gestão 

da inovação foi simplesmente “o resultado” de uma visão estratégica de negócios de 

seus fundadores, que buscou o alcance de processos e produtos diferenciados em seus 

mercados de atuação, incentivado tanto por suas características pessoais de 

criatividade, ilustrando o papel da alta administração na gestão da inovação, assim 

como pela identificação de oportunidades de negócios a partir de dificuldades 

operacionais enfrentadas pelos setores das empresas estudadas. 

Foi ponto comum também o entendimento de que as três empresas no início da 

implantação do modelo de gestão adotado tiveram a preocupação de inserir dentro das 

suas identidades organizacionais a inovação como fator preponderante na visão e 
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liderança da empresa e uma das principais preocupações destas era a busca de um 

profissional ou setor de recursos humanos que desenvolvesse esses aspectos dentro da 

organização. Tal busca está ligada a visão de que a gestão da cultura organizacional 

relaciona-se com um sistema total de crenças e princípios que conduzem os membros 

da organização a compartilhar significados comuns e a coordenar ações para alcançar 

objetivos (ROGERS et al., 1998). 

Todavia, alguns pontos de relevância para a efetividade dos processos de 

inovação e desenvolvimento de um ambiente inovador das empresas pesquisadas 

necessitam ser ressaltados. Houve uma evidenciação quanto ao constructo estrutura 

organizacional que a Empresa B está mais desenvolvida, principalmente no tocante a 

criação de um setor de P&D, já as empresas A e C deixam a desejar nesse quesito. 

Ainda nessa variável a Empresa C tem o destaque no estabelecimento de incentivos e 

recompensas a uma maior participação dos colaboradores na produção de ideias ou 

participação na gestão dos demais processos para a inovação, sendo que cada empresa 

apresentou, mecanismos de registro e gerenciamento de ideias inovadoras em projetos 

de inovação, com pontos a melhorar. 

Verificou-se de maneira geral a existência de planejamentos estratégicos e 

metas de performance para as empresas, com a conexão da gestão das inovações com 

objetivos mais amplos para a organização, exemplos do tipo: aumentar faturamento em 

x%, entrar em mercado X ou setor Y da economia. Em se tratando de estratégias para 

a gestão da inovação, a existência de algumas metas estabelecidas ajuda as empresas 

a potencializar conquistas para a organização.  

Constatou-se também a não evidenciação de elementos de Gestão de recursos 

nas três empresas, do tipo plano de carreira que estão elaborados, porém sem a 

efetividade nas três empresas, outro fator a desenvolver é a quantidade de recursos 

específicos para inovação, no qual foi detectado apenas na Empresa B. A gestão de 

recursos foi detectada nas três empresas como um dos elementos mais imprescindíveis 

para o desenvolvimento de um ambiente inovador, principalmente sua atividade de 

busca e mobilização de recursos internos e externos. No entanto, dentro das empresas 

estudadas a gestão de recursos teve um caráter apenas operacional de recursos humanos 

e financeiros, ainda em evolução e melhoria. 

Houve a constatação de que há pouca sistematização ou formalização no quesito 

gestão de processos, mas a superação de tal realidade é uma tendência nos três estudos 
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de caso devido ao avanço gerencial ocorrido nos últimos anos e as iniciativas de 

manterem em suas estruturas organizacionais setores dedicados à pesquisa e 

desenvolvimento de produtos e processos. (TIDD et al., 2008). 

Outro ponto positivo na gestão de processos é processo de coleta de ideias que 

foi evidentemente confirmado nos estudos de caso e acontecem de maneira facilmente 

perceptível principalmente nas empresas A e C na forma de geração de novas ideias 

de processos e produtos, análise e classificação de ideias e armazenamento e acesso a 

banco e ideias, com relativo grau de sistematização. Nos três casos estudados este 

processo é realizado de maneira participativa, ou seja, permitem o envolvimento de 

outros colaboradores além da diretoria, mas em nenhum dos casos ocorrem com 

periodicidade definida. 

Por fim, no constructo Resultado pode-se dizer que é o mais deficiente, as três 

empresas não possuem características de um ambiente inovador, a Empresa A possui 

alguns indicadores, mas de âmbito organizacional com fraca tendência em inovação.  

No tocante aos constructos do ambiente inovador frente a um modelo de gestão 

padronizado, ponto central desta pesquisa, as análises dos resultados ora realizadas 

indicam que, a partir das entrevistas e o referencial teórico, apenas alguns processos 

estão presentes ou parcialmente presentes nas empresas pesquisadas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Na presente seção, são apresentadas as principais conclusões e resultados 

obtidos após a realização da pesquisa realizada nas empresas A, B e C. 

 

5.1 Principais contribuições e atendimento aos objetivos de pesquisa 

 

Esta pesquisa visou preencher a lacuna existente na geração de conhecimento e 

o desenvolvimento de pesquisa em gestão da inovação em pequenas e médias empresas 

que adotam um modelo de gestão da inovação. Através de estudos de casos múltiplos, 

buscou-se avaliar as contribuições de um modelo de gestão da inovação para o 

desenvolvimento de um ambiente inovador adotados por empresas, identificando 

características de um ambiente inovador e identificando padrões e possíveis elementos 

que influenciam o desenvolvimento de um ambiente inovador. Esse estudo mostrou-se 

importante para o tema gestão da inovação tendo em vista que tentou propiciar uma 

relação entre modelos de gestão e o desenvolvimento de um ambiente inovador em 

organizações. 

A realização desta pesquisa possibilitou o atendimento dos objetivos gerais e 

específicos. 

  No que concerne ao primeiro objetivo específico que foi de “Contextualizar a 

construção de um modelo de gestão da inovação padronizado dentro de um referencial 

teórico de gestão da inovação, percebeu-se na revisão da literatura que o modelo de 

gestão da inovação padronizado “GESTINNO” apresenta coerência com a proposta de 

modelos de gestão da inovação evidenciado no item 2.6 Modelos padronizados para 

aplicação da gestão da inovação. 

O segundo objetivo específico propôs Investigar a percepção dos gestores sobre 

as dimensões internas de um ambiente inovador e foi cumprido na análise dos 

constructos dentro dos conceitos do ambiente inovador, nos itens 4.1.2, Análise do 

ambiente inovador da Empresa A; 4.2.2, Análise do ambiente inovador da Empresa B; 

e 4.3.2, Análise do ambiente inovador da Empresa C, que trouxe as percepções dos 

gestores das empresas pesquisadas. 
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O terceiro objetivo específico procurou verificar se após cinco anos de 

implantação de um modelo de gestão padronizado, percebe-se um ambiente inovador 

nas empresas, que foi cumprido por meio do item 4.4 Análise crítica dos casos 

estudados (Visão Geral), que aborda após uma análise crítica dos resultados 

individuais de cada empresa, uma avaliação por constructo do ambiente inovador das 

empresas. 

Por fim, o objetivo geral da pesquisa, de avaliar as contribuições de um modelo 

de gestão da inovação padronizado para o desenvolvimento de um ambiente inovador 

foi cumprido, no sentido em que foram estudadas empresas que adotam um modelo de 

gestão padronizado, e as particularidades desse processo foram investigados através 

de estudo de caso, tendo como base os constructos do ambiente inovador, e dentro dos 

itens 4.1.2, Análise do ambiente inovador da Empresa A; 4.2.2, Análise do ambiente 

inovador da Empresa B; e 4.3.2, Análise do ambiente inovador da Empresa C e item 

4.4, Análise Crítica dos casos estudados. 

Além disso, e já que a pergunta a responder neste trabalho era “de que forma 

um modelo de gestão da inovação possibilita o desenvolvimento de um ambiente 

inovador dentro das empresas que o aplicam?”, os resultados obtidos apontam, de 

forma embasada teoricamente, com coleta de dados e obtenção de informações 

analisadas as contribuições do modelo de gestão adotado pelas empresas estudadas ao 

desenvolvimento de um ambiente inovador, que, no entanto pode-se observar que 

muito se tem a melhorar para um alto nível de incorporação dos conceitos de um 

ambiente tido como inovador. 

Portanto, o presente estudo demonstrou que, apesar de as empresas pesquisadas 

possuírem um modelo de gestão formal que busca a inovação, muito há o que melhorar 

neste quesito. Uma vez que as empresas apresentaram vários itens a serem 

desenvolvidos mediante as variáveis de um ambiente inovador. Para isso, precisam 

rever seus processos de inovação, principalmente nos itens que foram avaliados como 

insuficientes como, a maior parceria com institutos de ensino e pesquisa, maior 

investimento em equipes de inovação, aprimoramento na comunicação e ouvidoria de 

seus clientes e maior parceria com empresas que tenham objetivos em comum. 
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5.2 Limitações da pesquisa e recomendações para estudos futuros 

 

Algumas limitações desta pesquisa se dão em torno das empresas pesquisas, já 

que não houve entre as empresas analisadas alguma que utilizasse qualquer outro 

modelo de gestão. O critério de seleção adotado visava a realização da pesquisa em 

empresas que adotasses o modelo de gestão “GESTINNO”. 

Também se deve ao critério de seleção, o número de casos estudados, que foram 

somente três. Um aumento na quantidade de empresas pesquisadas poderia contribuir 

para a robustez mais ainda dos resultados analisados. 

As variáveis analisadas sobre ambiente inovador foram identificadas nos 

modelos dos autores Van der Vem et al., (1989 apud MACHADO et al., 2010);  

Barbieri (2003); e Coral et al. (2009), identificados como mais adequado na literatura 

devido ao objetivo da pesquisa. 

Além disso, outra possibilidade de pesquisa poderá ser uma análise dos 

resultados obtidos com a implantação de um modelo de gestão da inovação com um 

acompanhamento da implantação formal desde o princípio em uma determinada 

empresa, analisando os seus desdobramentos, por exemplo. Podem ser realizados 

estudos mais aprofundados sobre todas as empresas que aplicam o modelo em questão, 

bem como uma análise quantitativa da performance obtida pelas empresas com o 

modelo de gestão da inovação.  

Outra limitação foi a realização dos estudos de casos em empresas similares, o 

que denota algumas prerrogativas semelhantes entre as conclusões e a forma como as 

empresas desenvolveram o modelo de gestão em seus produtos e processos.   

Por fim, resta a expectativa de que esta pesquisa tenha colaborado no 

preenchimento da lacuna existente nos estudos sobre modelos de gestão e o 

desenvolvimento do ambiente inovador em pequenas e médias empresas. 
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APÊNDICE A - Questionário de Avaliação da Implantação do Modelo Pelos 

Gestores. 

 

 

Prezado Senhor Gestor, 

 

Esta pesquisa é parte do trabalho de elaboração de Dissertação de Mestrado em 

Administração da UFC e tem por objetivo avaliar as contribuições de um modelo de 

gestão da inovação padronizado para o desenvolvimento de um ambiente inovador. Os 

respondentes não serão identificados e as respostas serão analisadas em seu conjunto, 

de modo a evitar a associação das respostas a empresas específicas. 

Desde já, agradecemos sua colaboração e colocamo-nos a disposição para 

quaisquer esclarecimentos que por ventura sejam necessários. 

Atenciosamente, 

 

Persival Lopes Pompeu Filho 

 

Parte 1 

1. Identificação dos respondentes: 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Formação:___________________________________________________________ 

Segmento da empresa:_________________________________________________ 

Tempo de fundação da empresa:_________________________________________ 

Quantidade de funcionários: ____________________________________________ 
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Parte 2 

2. Questões abertas: 

 

Identificar elementos para inovação de Visão e liderança nas empresas que 

aplicam o modelo GESTINNO: 

1. Você acredita que a Missão Visão e valores da Empresa estão bem difundidos 

internamente? 

2. Na sua percepção a inovação faz parte da missão, visão e valores da empresa? 

3. Como você avalia a Influência na definição dos objetivos e metas da inovação 

frente ao trabalha a ser feito? 

4. Na sua visão, os líderes do processo de inovação, conseguem influenciar as 

pessoas a terem iniciativas próprias e comprometer-se com o comportamento 

inovador? 

5. Na sua percepção a empresa tem um sistema de valores organizacionais que 

promove uma visão compartilhada da importância da inovação para a 

sustentabilidade e sucesso de seu negócio? 

Identificar elementos para inovação de Estrutura / Contexto Organizacional 

nas empresas que aplicam o modelo GESTINNO: 

1. Como se dá a integração entre as áreas envolvidas no processo de inovação e os 

demais setores? Existem barreiras de comunicação e resistências internas? 

2. Qual a sua percepção em relação a experiência da empresa em trabalhar com 

equipes e parceiros (consultorias, institutos de pesquisa, fornecedores, clientes, 

universidades etc.)? 

3. Qual a sua visão sobre o papel da inovação para a empresa? 

4. Há estudos Periódicos de Mercado sobre demanda real?(de seus 

produtos/serviços chave) Seus produtos são feitos por encomenda? Em série? 

Qual sua percepção? 

5. A área de P&D  e outras áreas participam da formulação de estratégias 

corporativas com foco na inovação? 

6. A empresa utiliza ferramentas de apoio como pesquisas de mercado, sistemas de 

TI, redes internet e / ou extranet, dentre outros, que auxiliam os gestores a 

envolver a sua rede de colaboradores na geração de ideias e sugestões e no 

processo de solução de problemas, de forma que redundem em melhorias 

incrementais ou, até mesmo, em inovações radicais. 
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7. Como a empresa trata das questões relacionadas à propriedade intelectual 

(patentes, contratos etc.)? 

Identificar elementos para inovação de Gestão de Recursos (Pessoas) nas 

empresas que aplicam o modelo GESTINNO: 

1. Como você descreve o encorajamento de iniciativas, a delegação de 

responsabilidades, o fornecimento de feedback, confiança nas pessoas, 

prioridade para o cumprimento de tarefas e manutenção de relacionamentos 

dentro da sua empresa? 

2.  Como é realizada dentro da empresa a influência dos colaboradores na definição 

dos objetivos da inovação, do trabalho a ser feito, do financiamento e uso de 

recursos financeiros e do recrutamento de pessoal? 

3. Há definição de plano de objetivos pessoal? Há um processo de melhoria e 

incremento e modificações neste? Qual sua percepção? 

4. Qual a sua percepção dos fatores motivacionais dos colaboradores de diferentes 

níveis? Há plano de carreira, há incentivos remunerados e não remunerados? Há 

participação dos colaborados nas decisões estratégicas da empresa? 

5. Como você avalia a definição clara das atribuições e funções de cada um dentro 

da empresa? 

6. Quantos dos seus recursos são utilizados para inovação? 

Identificar elementos para inovação de Gestão de Processos / Transações / 

Ideias inovadoras nas empresas que aplicam o modelo GESTINNO: 

1. Qual a sua percepção em relação ao conhecimento dos passos da inovação; 

escala de previsibilidade dos resultados; frequência dos problemas; grau de 

repetição dos problemas? 

2. Como é avaliado o processo de gestão da inovação frente a carga de trabalho; 

falta de tempo; competição por recursos financeiros e materiais e por atenção da 

administração; competição interpessoal? 

3. Como se dá o reconhecimento do grupo e do individual em relação a inovação ? 

4. Como a empresa encara a padronização dos processos quando há um grande 

número de regras a seguir e estas são especificadas detalhadamente? 

5. Como se dá a disponibilidade e uso de ferramentas de apoio a inovação, por 

exemplo: coleta de ideias, gerenciamento de projetos e disseminação de 

informações? 
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6. Há um processo de gestão das melhorias de seus produtos e serviços? Qual a sua 

percepção sobre este processo? 

7. Existe um claro alinhamento que vincula as atividades relacionadas aos processos 

de inovação aos resultados estratégicos. 

8. Como a empresa trabalha programas de promoção de ideias e sugestões, como 

Bancos de Ideias e Talentos. 

Identificar os componentes de Resultado da inovação do ambiente inovador 

nas empresas que aplicam o modelo GESTINNO: 

1. Como você avalia a Satisfação com progresso alcançado; eficiência na resolução 

de problemas; progresso identificado com expectativas; taxa de eficiência; 

inovação atendendo os objetivos da organização, ou seja, a eficiência da 

inovação percebida? 

2. A empresa se utiliza de indicadores de inovações para medir os resultados 

obtidos em função da inovação? 

3. Como a empresa monitora o resultado alcançado devido à inovação? 
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APÊNDICE B – Quadro metodológico / Base do instrumento. 

 

Constructo/variável de análise Base teórica (Fontes de pesquisas) Perguntas 

Avaliar as contribuições de um modelo de 
gestão da inovação para o 

desenvolvimento de um ambiente 
inovador. 

Identificação de variáveis de ambiente em Modelos 
Teóricos de Gestão de da Inovação 

 
Barbieri (2003)  

 
Tidd, Bessant, Pavitt (1997) 

 
Davila (2007) 

 
Coral  et al (2009) 

 
Van de Ven; CHU (2000) 

 

Identificar elementos para inovação de 
Visão e liderança nas empresas que 

aplicam o modelo “GESTINNO”; 

Visão e Liderança pra Inovação / Foco Externo 
 

Tidd, Bessant e Pavitt (1997) – Ambiente Inovador 
 

Davila (2007) 
 

Coral  et al (2009) 
 

Van de Ven; CHU (2000) 

1. Você acredita que a Missão Visão e valores da Empresa 
estão bem difundidos internamente? 

2. Na sua percepção a inovação faz parte da missão, visão 
e valores da empresa? 

3. Como você avalia a Influência na definição dos 
objetivos e metas da inovação frente ao trabalho a ser 
feito? 
4. Na sua visão, os lideres do processo de inovação, 
conseguem influenciar as pessoas a terem iniciativas 
próprias e comprometer-se com o comportamento 
inovador? 

5. Na sua percepção a empresa tem um sistema de valores 
organizacionais que promove uma visão compartilhada da 
importância da inovação para a sustentabilidade e 
sucesso de seu negócio? 

Identificar elementos para inovação de 
Estrutura / Contexto Organizacional   

nas empresas que aplicam o modelo 
“GESTINNO”; 

Estrutura organizacional apropriada / Papéis Chaves na 
organização / Comunicação  

 
Tidd, Bessant e Pavitt (1997) – Ambiente Inovador. 

 

1. Como se dá a integração entre as áreas envolvidas no 
processo de inovação e os demais setores? Existem 
barreiras de comunicação e resistências internas? 
2. Qual a sua percepção em relação a experiência da 
empresa em trabalhar com equipes e parceiros 
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Coral  et al (2009) 
 

Van de Ven; CHU (2000) 

(consultorias, institutos de pesquisa, fornecedores, 
clientes, universidades etc.)? 
3. Qual a sua visão sobre o papel da inovação para a 
empresa? 
4. Há estudos Periódicos de Mercado sobre demanda 
real?(de seus produtos/serviços chave) Seus produtos são 
feitos por encomenda? Em série? Qual sua percepção? 

6. A área de P&D e outras áreas participam da 
formulação de estratégias corporativas com foco na 
inovação? 

7. A empresa utiliza ferramentas de apoio como pesquisas 
de mercado, sistemas de TI, redes internet e / ou extranet, 
dentre outros, que auxiliam os gestores a envolver a sua 
rede de colaboradores na geração de ideias e sugestões e 
no processo de solução de problemas, de forma que 
redundem em melhorias incrementais ou, até mesmo, em 
inovações radicais. 

8. Como a empresa trata das questões relacionadas à 
propriedade intelectual (patentes, contratos etc.)? 

Identificar elementos para inovação de 
Gestão de Recursos (Pessoas) nas 

empresas que aplicam o modelo 
“GESTINNO”; 

Organização que aprende (Learnig Organization). 
 

Tidd, Bessant e Pavitt (1997) – Ambiente Inovador 
 

Sawhney, Wolcott et al (2006) – Radar de inovação 
Cadeia de suprimentos 

 
Quadros (2008) – Modelos de três dimensões 

Processos, organização e governança e recursos. 
 

Coral  et al (2009) 
 

Van de Ven; CHU (2000) 
 
 

1. Como você descreve o encorajamento de iniciativas, 
a delegação de responsabilidades, o fornecimento de 
feedback, confiança nas pessoas, prioridade para o 
cumprimento de tarefas e manutenção de relacionamentos 
dentro da sua empresa? 
2. Como é realizada dentro da empresa a influência dos 
colaboradores na definição dos objetivos da inovação, do 
trabalho a ser feito, do financiamento e uso de recursos 
financeiros e do recrutamento de pessoal? 

3. Há definição de plano de objetivos pessoal? Há um 
processo de melhoria e incremento e modificações neste? 
Qual sua percepção? 

4. Qual a sua percepção do nível de capacidade 
(desempenho) dos colaboradores frente aos objetivos de 
inovação? 
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5. Qual a sua percepção dos fatores motivacionais dos 
colaboradores de diferentes níveis? Há plano de carreira, 
há incentivos remunerados e não remunerados? Há 
participação dos colaborados nas decisões estratégicas da 
empresa? 

6. Como você avalia a definição clara das atribuições e 
funções de cada um dentro da empresa? 

7. Quantos dos seus recursos são utilizados para 
inovação? 

Identificar elementos para inovação de 
Gestão de Processos / Transações / 
Ideias inovadoras nas empresas que 

aplicam o modelo “GESTINNO”; 

Organização que aprende (Learnig Organization). 
 

Tidd, Bessant e Pavitt (1997) – Ambiente Inovador 
 

Sawhney, Wolcott et al (2006) – Radar de inovação 
Processos 

 
Quadros (2008) – Modelos de três dimensões 

Processos, organização e governança e recursos 
 

Coral  et al (2009) 
 

1. Qual a sua percepção em relação ao conhecimento dos 
passos da inovação; escala de previsibilidade dos 
resultados; frequência dos problemas; grau de repetição 
dos problemas? 

2. Como é avaliado o processo de gestão da inovação 
frente a carga de trabalho; falta de tempo; competição por 
recursos financeiros e materiais e por atenção da 
administração; competição interpessoal? 

3. Como se dá o reconhecimento do grupo e do individual 
em relação a inovação ? 

4. Como a empresa encara a padronização dos 
processos quando há um grande número de regras a 
seguir e estas são especificadas detalhadamente? 

5. Como se dá a disponibilidade e uso de ferramentas de 
apoio a inovação, por exemplo: coleta de ideias, 
gerenciamento de projetos e disseminação de 
informações? 

6. Há um processo de gestão das melhorias de seus 
produtos e serviços? Qual a sua percepção sobre este 
processo? 
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7. Existe um claro alinhamento que vincula as atividades 
relacionadas aos processos de inovação aos resultados 
estratégicos. 

8. Como a empresa trabalha programas de promoção de 
ideias e sugestões, como Bancos de Ideias e Talentos. 

Identificar os componentes de Resultado 
da inovação do ambiente inovador nas 

empresas que aplicam o modelo 
“GESTINNO”; 

Tidd, Bessant e Pavitt (1997) – Ambiente Inovador 
Organização que aprende (Learnig Organization) . 

 
Barbieri (2003) 

 
Quadros (2008) – Modelos de três dimensões 

Recursos 
 

Coral  et al (2009) – Gestão Integrada da 
Inovação(Organização para inovação 

 
Van de Ven; CHU (2000) 

1. Como você avalia a Satisfação com progresso 
alcançado; eficiência na resolução de problemas; 
progresso identificado com expectativas; taxa de 
eficiência; inovação atendendo os objetivos da 
organização, ou seja, a eficiência da inovação percebida? 

2. A empresa se utiliza de indicadores de inovações para 
medir os resultados obtidos em função da inovação? 

3. Como a empresa monitora o resultado alcançado 
devido à inovação? 

 


