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RESUMO 
 

Santos, Fabio Batista. Gestão da inovação – um estudo de caso em instituição de ensino 

superior privada. 2013. 80f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro de 

Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. 

 

Nos últimos anos temos visto o crescimento exponencial da competitividade entre as 

empresas dos mais diversos setores. Adventos como a globalização e o surgimento da internet 

eliminaram as fronteiras do comércio, tornando possível a busca de novos mercados e 

acirrando ainda mais a competição. Uma das consequências desse mundo globalizado e sem 

fronteiras é a necessidade cada vez maior das companhias buscarem estratégias inovadoras, 

capazes de atender às novas demandas e estarem a frente de seus concorrentes. Muitas vezes, 

seja por necessidade ou por desconhecimento acerca do assunto, muitas empresas tratam a 

inovação como sendo algo puramente tecnológico e não colocam o tema em pauta de forma 

correta, considerando a inovação como parte efetiva da estratégia da companhia. Por outro 

lado, há também organizações que tratam do tema inovação, divulgam a sua importância 

internamente, executam iniciativas, mas não possuem uma gestão efetiva da inovação e dos 

processos envolvidos, não havendo uma continuidade das ações e os resultados obtidos são 

pontuais ou pouco relevantes. O desconhecimento acerca dos conceitos de inovação, seus 

processos, mecanismos, modelos de gestão e a ausência do simples “saber por onde começar”, 

limitam ou impedem as organizações de praticarem a inovação. O objetivo principal deste 

trabalho é investigar as práticas da gestão da inovação, produzir conhecimento acercar do 

assunto, apresentando os principais conceitos sobre a inovação e a gestão da inovação, 

analisar na prática a implantação da gestão da inovação e apresentar os resultados obtidos. A 

analise será feita através de um estudo de caso realizado na Universidade Tiradentes, quando 

da adoção de um modelo de Gestão da Inovação, que poderá servir de base para futuros 

estudos ou adoção em outras empresas do mesmo segmento na região.  

 

Keywords: Inovação. Gerenciamento. Gestão da Inovação. Modelos de inovação. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Recent years have seen an exponential growth in competitiveness between companies in 

various sectors. Advents such as globalization and the rise of the internet eliminated the 

boundaries of trade, making it possible to search for new markets and further intensifying 

competition. A consequence of this globalized and borderless world is the growing need of 

companies to seek innovative strategies capable of meeting the new demands and be ahead of 

their competitors. Often, either by necessity or ignorance on the subject, many companies 

treat innovation as something purely technical and not put the issue on the agenda correctly, 

effectively not innovation as part of its strategy. On the other hand, there are also 

organizations that deal with innovation, discloses its importance internally execute initiatives, 

but lack effective management of innovation and the processes involved, there is no 

continuity of actions and results are not relevant. Ignorance about the concepts of innovation, 

its processes, mechanisms, management models and the absence of a simple "know where to 

start", limit or prevent organizations practicing innovation. The main objective of this work is 

to investigate the practices of innovation management, knowledge production approach the 

subject, presenting the main concepts of innovation and innovation management, analyze the 

practical implementation of innovation management and present the results. The analysis will 

be done through a case study, conducted at the University Tiradentes, upon adoption of a 

Model of Innovation Management, which can serve as a basis for future studies or adopted in 

other companies in the same industry in the region. 

 

Keywords: Innovation. Management. Innovation Management. Models of Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO  

Esse capitulo da dissertação tem como finalidade realizar a contextualização do 

trabalho a ser desenvolvido. Serão apresentados os motivos que levaram a escolha do tema, 

dando origem a pesquisa, os objetivos do trabalho, sua estrutura e a delimitação do seu 

escopo. 

 

1.1. Contextualização 

 

Criar novas ideias passou a ser fundamental para a diferenciação no atual 

mundo corporativo e a velocidade com que as empresas conseguem por em prática algo novo, 

ou mesmo mudar algo existente, pode determinar a sobrevivência nesse mercado altamente 

competitivo. A necessidade de soluções criativas e inovadoras cresce exponencialmente e 

tornando-se um item fundamental para que seja possível alcançar vantagem competitiva. 

Um bom exemplo que a falta de inovação pode levar uma empresa ou todo um 

segmento de mercado, a perder a vantagem competitiva, é o caso Kodak. Fundada em 1988 

por George Eastman, a empresa era sinônimo de inovação, sendo a oitava maior detentora de 

patentes do EUA, nos anos 80 e com mais de 1000 patentes em imagens digitais. Com tudo, a 

companhia não acompanhou os sinais do mercador e desconsiderou que era necessário inovar 

o seu modelo de negocio. Muitas das patentes criadas, fruto do grande investimento que 

faziam em pesquisa e desenvolvimento, ficaram engavetadas ou era licenciadas por terceiros.  

Há um grande reconhecimento no mundo corporativo e acadêmico da 

necessidade eminente de inovar, criar novas soluções e que o resultado obtido seja 

materializado em retorno para as organizações e para a sociedade. Em 2007 já haviam estudos 

realizados pela McKinsey e Company indicando que a inovação estava na pauta de executivos 

como sendo uma das três maiores prioridades para o crescimento das empresas (McKinsey, 

2007). 

Analisando a nossa realidade no Brasil, existem diversas iniciativas de 

inovação em várias regiões do pais, realizadas com bastante sucesso, mas por outro lado ainda 
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há um desconhecimento primário sobre o que é inovação em muitas empresas, sendo comum 

associar inovação somente com as iniciativas realizadas pela área de tecnologia da 

informação. Pesquisa realizada pelo IBGE em 2005, apoiada pelo FINEP, mostraram por 

exemplo que somente 1,7% das empresas brasileiras inovavam em produtos e serviços, sendo 

que esse grupo representava um terço do faturamento industrial do pais. 

Hansen e Birkinshaw (2007) já falavam que todas as empresas tem seu próprio 

desafio para tentar inovar e cada uma tem algo particular que influencia na adoção da 

inovação. Apesar de existir muita literatura sobre o assunto não há um modelo padrão para a 

adoção de modelos de gestão da inovação, sendo portanto necessário que se criem 

mecanismos que facilitem o entendimento e a prática mais adequada a cada organização. 

 

1.2. Objetivo 

O objetivo principal desse trabalho é investigar as práticas de adoção da gestão 

da inovação, seus conceitos, sua aplicabilidade, modelos adotados e sua adoção prática. Sendo 

assim, as seguintes questões centrais deverão ser respondidas: 

1. De que se trata a inovação e como está o entendimento sobre o assunto 

nas organizações? 

2. Como devemos proceder em relação a gestão da inovação? 

3. Quais os obstáculos encontrados e resultados ao adotar um modelo de 

gestão de inovação em uma organização? 

1.2.1. Objetivos Específicos 

Para que seja alcançados os objetivos principais, os seguintes objetivos 

específicos foram estabelecidos: 

• Apresentar os conceitos sobre inovação, suas características, definições, 

modelos. 

• Realizar a fundamentação teórica sobre a Gestão da Inovação, 

apresentando metodologias, organização e formas de planejamento 

estratégico. 
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• Apresentar os resultados da analise de estudo de caso sobre a adoção da 

Gestão da Inovação em uma universidade privada, apresentando os 

resultados obtidos. 

1.3. Metodologia 

O processo utilizado para o desenvolvimento dessa dissertação foi dividido em 

três etapas. Na primeira etapa o foco foi exploratório (GIL, 2008), realizando-se uma revisão 

bibliográfica para entendimento dos conceitos fundamentais referente ao tema abordado. A 

segunda etapa constituiu-se da escrita e consolidação acerca do entendimento obtido através 

da revisão bibliográfica realizada. A terceira etapa foi concentrada no entendimento, definição 

e análise do estudo de caso, definição do problema proposto utilizando-se de reuniões do 

autor da dissertação com o seu coorientador, participação de reuniões na instituição de ensino 

superior objeto do estudo de caso, avaliação dos resultados e consolidação das informações. 

1.4. Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo o trabalho está constituído de mais quatro capítulos 

descritos abaixo: 

O Capítulo 2 descreve a fundamentação teórica sobre inovação, apresentando 

conceitos, definições, modelos, tipos de inovação e a sua importância nas organizações e na 

sociedade em geral. 

O Capítulo 3 apresenta os conceitos sobre a gestão da inovação, metodologias 

existentes, organização, planejamento e formas de adoção. 

O Capitulo 4 apresenta uma contextualização sobre a inovação nas 

organizações, dados sobre pesquisa realizada no Brasil e formas de adoção da inovação. 

O Capitulo 5 relata a experiência resultante do estudo de caso aplicado em 

universidade particular, sobre o tema do trabalho. Serão apresentados os resultados obtidos e 

observações acerca do trabalho desenvolvido. 

O Capitulo 6 é apresentado os resultado desse trabalho, descritos as principais 

contribuições, as dificuldades encontradas e perspectivas para trabalhos futuros. 
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2. INOVAÇÃO 

Neste capítulo apresentamos os principais conceitos sobre inovação, obtidos 

através de pesquisa de diversos autores acerca do tema, em livros e artigos. O foco principal é 

busca do entendimento do conceito servindo de fundamentação teórica para todo o trabalho. 

2.1. Conceitos 

Inovação significa novidade ou renovação, e se refere a uma ideia, método ou 

objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Hoje, a palavra inovação é 

mais usada no contexto de ideias e invenções assim como a exploração econômica 

relacionada, sendo que inovação é invenção que chega no mercado. 

Para (Drucker, 1998:129), inovação não é invenção, nem descoberta. Ela pode 

requerer qualquer das duas – e com frequência o faz. Mas o seu foco não é o conhecimento, 

mas o desempenho - e numa empresa isso significa desempenho econômico. A inovação é 

aplicável à descoberta do potencial do negocio e à criação do futuro. Mas sua primeira 

aplicação é como estratégia, para tornar o dia de hoje plenamente eficaz e para levar a 

empresa existente para mais perto do ideal. 

Van de Ven et al. (1999), define a inovação como um processo de 

desenvolvimento e implantação de uma novidade, incluindo novos processos ou o 

desenvolvimento de nova ideias como um nova tecnologia, produto, processo organizacional 

ou novos arranjos. 

Inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, 

desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou melhorados) produtos, 

ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) processos. Pode ser também definida 

como fazer mais com menos recursos, por permitir ganhos de eficiência em processos, quer 

produtivos quer administrativos ou financeiros, quer na prestação de serviços, potenciarlizar e 

ser motor de competitividade. A inovação quando cria aumentos de competitividade pode ser 

considerada um fator fundamental no crescimento económico de uma sociedade. 

Zawislak (2011) afirma, de forma simples, que a inovação é algo novo que 

agregue valor social ou riqueza. Muito mais que um novo produto, algo de inovador pode 

estar por trás de tecnologias novas, novos processos operacionais, novas práticas 
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mercadológicas, pequenas mudanças, adaptações, enfim novidade que, de um modo ou de 

outro, gerem um ganho para quem as colocou em prática. Em termos econômicos: que gere 

lucro. 

Com base nas definições acima pode-se observar que a necessidade de inovar 

coloca as organizações em meio a um grande desafio dependendo de um conjunto de 

interações entre os componentes tecnológicos e mercadológicos e  que para promovê-los no 

contexto organizacional é necessário a conexão de fatores humanos integrando-se às técnicas 

e aos componentes de mercado em busca do crescimento e o alcance de vantagem 

competitiva. 

Há uma complexidade em conceituar inovação, justamente por essa conjunção 

de diversos fatores. O manual de Oslo (OECD, 2005, p.46;FINEP, 2006, p.55), apresenta o 

conceito de inovação da seguinte forma: 

“Uma inovação é 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 praticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas.” 

Sob essa definição, a terceira edição do Manual de Oslo define quatro tipos de 

inovação, que englobam varias atividades das empresas ( OECD, 2005, p.16-17, 48-49): 

Inovações em produto: mudanças nas coisas, Inovações em processo, Inovações 

organizacionais e Inovações em Marketing 

Já Simantog e Lipp (2003) classificam a inovação em quatro quadrantes no 

Fórum de Inovação, consórcio de organizações criado pela Escola de Administração de 

Empresas de São Pulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), confirmando os quatros 

tipos de inovação descritos no Manual de Oslo: 

a) Inovação de produtos e serviços: desenvolvimento e comercialização de 

produtos ou serviços novos, fundamentados em novas tecnologias e 

vinculados à satisfação de necessidade dos clientes. 

b) Inovação de processos: desenvolvimento de novos meios de fabricação de 

produtos ou de novas formas de relacionamento para a prestação de 

serviços. 
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c) Inovação de negócios: desenvolvimento de novos negócios que forneçam 

uma vantagem competitiva sustentável. 

d) Inovação de gestão: desenvolvimento de novas estruturas de poder e 

liderança. 

Na literatura científica, pesquisadores de diferentes áreas convergem para a 

adoção da definição de produto como sendo o desenvolvimento e a produção de novos 

produtos capazes de obter sucesso comercial (GARCIA E CALANTONE, 2001). Esta 

definição envolve duas dimensões fundamentais: novidade e viabilidade. Gerir inovações, 

portanto, deve ser uma atividade fortemente direcionada por estes eixos conceituais, o da 

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

(LEONARDO E SENSIPER, 1998). 

A primeira dimensão “novidade”, está ligada à criação de novas ideias e 

soluções, sua base reside no processo de criação de conhecimento que tragam novas maneiras 

de se enxergar a realidade e se resolver problemas. (GRANT, 1996; NONAKA E 

TAKEUCHI, 1997). Já a viabilidade técnica e comercial, segunda dimensão, tem como base 

de sustentação o processo de materialização das invenções e produtos demandados pelo 

mercado, bastante explorado por pesquisas ligadas ao Processo de Desenvolvimento de 

Produto (PDP). 

É preciso que a inovação seja percebida e aceita pelos clientes internos e 

externos da empresa, sendo esta a principal diferença entre invenções e inovações, relata  

(Coral, Ogliari, & Abreu, 2011), levando em consideração o significado de inovar como 

“tornar novo, renovar, introduzir novidade”, lembrando que não consiste apenas na abertura 

de novos mercados pode também significar novas formas de servir a mercados já 

estabelecidos e maduros.  

Alguns empreendedores vêem a introdução de novos produtos como líderes de 

inovação, mas vale ressaltar que a inovação nos processos desempenha um papel estratégico 

também importante. Ser capaz de fazer algo que ninguém pode, é uma vantagem significativa. 

De forma semelhante, a capacidade de prestar melhores serviços já é há muito tempo 

considerada uma vantagem em competitividade. 

Joseph Schumpeter - o pai dos estudos sobre inovação - fala de um processo de 

“destruição criativa”, em que há uma constante busca pela criação de algo novo que 
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simultaneamente destrói velhas regras e estabelece novas - tudo sendo orientado pela busca de 

novas fontes de lucratividade. 

“[O que conta] é a concorrência pelo novo bem de consumo, tecnologia, nova fonte 

de fornecimento, novo tipo de organização... concorrência que ... não atinge a 

margem dos lucros e dos resultados das empresas existentes, mas os seus 

fundamentos e suas próprias vidas.” (SCHUMPETER, 1934). 

Baseado nos conceitos acima pode-se observar que a cada dia a maioria das 

empresas do mundo todo estão compreendendo a diversidade que a inovação pode ter dentro 

de seu negócio, pensar que a inovação esta apenas ligada a tecnologia está errado, a inovação 

faz parte de um ambiente muito mais abrangente, onde qualquer ação nova que traga 

melhorias, mais agilidade e retorno financeiro para empresa está dentro desse conceito. (Tidd, 

Bessant, & Pavitt, 2008), relata que a inovação não e fácil, embora cada vez mais seja vista 

como uma importante maneira de assegurar vantagem competitiva e uma maneira mais segura 

de defender posições estratégicas, o sucesso não é sempre garantido. 

 (Simantob & Lippi, 2003) relata a inovação como um conceito simples: 

“Inovar é ter uma ideia que seus concorrentes ainda não tiveram e implantá-la com sucesso. A 

inovação faz parte da estratégia das empresas: seu foco é o desempenho econômico e criação 

de valor”. Ainda afirma que  ela é uma iniciativa, modesta ou revolucionária, que surge como 

uma novidade para a organização e para o mercado e que, aplicada na prática, traz resultados 

econômicos para a empresa- sejam eles ligados à tecnologia, gestão, processos ou modelo de 

negócio. 

Pode-se definir inovação, sinteticamente como a melhoria de um processo de 

produção dentro de uma empresa, a implementação de um sistema de logística mais eficiente, 

a introdução ou mudança de um novo produto sendo caracterizada pelo impacto no mercado 

assim como pela contribuição que ela traz em um processo da empresa. 

O gestor deve buscar uma cultura de inovação para  sua empresa começando 

pela mudança de hábitos, como por exemplo o hábito da melhoria contínua entre seus 

colaboradores, os inserindo em um ambiente favorável à geração de ideias onde eles irão 

contribuir muito mais. Muitas vezes a solução para os problemas está dentro da empresa, 

porém só não está sendo ouvida.  

Para (Van de Ven, Angle & Poole, 1989) mencionado por Fedrizzi, Roldan, 

Lenz & Hansen (artigo) a inovação também consiste em motivar e coordenar pessoas, para 
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desenvolver  implementar novas ideias, engajando-se em transações (ou relacionamentos) 

com outras pessoas ou organizações, realizando adaptações necessárias para obter resultados 

dentro de ambientes institucionais em mudança. 

As pessoas devem se sentir seguras em compartilhar suas sugestões de 

melhoria e compreender que a empresa leva isso muito a sério, dando respaldo e retorno a 

aqueles que contribuem para a melhoria da empresa mesmo que suas ideias não sejam 

aprovadas. Dessa forma, o compromisso com a inovação acaba se tornando um hábito.  

Foi destacado por (Simantob e Lippi, 2003) que os líderes das organizações 

ainda não aprenderam a promover a inovação. A pesquisa no Brasil, está mais ligada à ciência 

do que à aplicação nas empresas. 

A boa comunicação entre as diversas área de uma organização é de suma 

importância para a empresa ter respostas rápidas a qualquer situação que possa surgir. 

Agilidade no mundo de hoje é fator decisivo para a competitividade. Ressalta-se que tendo 

uma cultura bem disseminada dentro de sua organização, uma posição de referência em seu 

mercado, agregação de valor a sua marca, produtos ou serviços serão os primeiros resultados 

a serem obtidos. 

O Quadro 1 apresenta diversas definições de autores importantes sobre 

inovação segundo (Simantob, Lippi, 2003). 

 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Martin Bell e Keith Pavitt 

(Universidade de Sussex) 

A inovação pode ser vista como um processo de aprendizagem 

organizacional 

C.K. Prahalad 

(Universidade de Michigan) 

Inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a 

competitividade da companhia 

Ernest Gundling (3M) Inovação é uma nova ideia implementada com sucesso, que produz 

resultados econômicos. 

Fritjof Capra (Universidade d 

Berkeley) 

As organizações inovadoras são aquelas que se aproximam do 

limite do caos 

Giovani Dosi (Universidade de Inovação é a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, 
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Pisa) imitação e adoção de novos produtos, novos processos e novas 

técnicas organizacionais. 

Gary Hamel ( Strategos) Inovação é um processo estratégico de reinvenção contínua do 

próprio negócio e da criação de novos conceitos de negócios. 

Joseph Schumpeter (economista) A inovação caracteriza-se pela abertura de uma novo mercado. 

Guilerme Ary Plonski (Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas) 

Inovação pode ter vários significados e a sua compreensão depende 

do contexto em que ela for aplicada. Pode ser ao mesmo tempo 

resultado e processo ou ser associada à tecnologia ou marketing. 

Peter Drucker Inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos 

(pessoas e processos) existentes na empresa para gerar riqueza. 

Price Pritchett (consultoria Price 

Pritchett) 

Inovação é como nós nos mantemos à frente do nosso ambiente. As 

inovações fora da nossa organização vão acontecer “quando elas 

quiserem” estejamos prontos ou não. 

Ronald Jonash e Tom 

Sommerlatte  

(consultores) 

Inovação é um processo de alavancar a criatividade para criar valor 

de novas maneiras, através de novos produtos, novos serviços e 

novos negócios. 

Tom Kelley (Ideo) Inovação é resultado de um esforço de time. 

Quadro 1: Definições sobre inovação (Simantob, Lippi, 2003) 

 

O quadro acima, de fato, comprova a importância da compreensão da 

conjunção de diversos fatores para a materialização de ideias e conhecimentos em novos 

produtos, processos e/ou modelos de negócio. Inovar, enfim, é ter a ideia, impulsionar  a 

criatividade, desenvolver estratégias competitivas na introdução de novos produtos/negócios, 

utilizar serviços de alta qualidade, conhecer o ambiente. É a busca do sucesso com a adoção 

também de novas tecnologias, pessoal competente. Inovar é a interação dos elementos citados  

para se obter resultados econômicos e satisfatórios para a organização. 

Pode-se também definir a inovação como a materialização de ideias e 

conhecimentos em novos produtos, processos e/ou modelos de negócio. A inovação é um 

conceito distinto de invenção, o melhor modo de distingui-los é analisando a seguinte equação 

(Bröring, 2005 in Herzog, P., 2007): 
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Innovation = Invention + Commercial Exploitation 

Visto que a inovação tem como ponto de partida a geração de novas ideias, as 

invenções são novas descobertas, novas formas de fazer as coisas que poderão dar origem a 

inovações. Estas invenções têm de ser trabalhadas, desenvolvidas e exploradas para poderem 

ser comercializadas e acrescentarem valor ao cliente, na forma de novos produtos ou 

processos. A todo este processo dá-se o nome de inovação, desde a origem da ideia passando 

ao desenvolvimento, produção e comercialização. A inovação precisa da invenção, que por 

sua vez tem de ser trabalhada pelas atividades comerciais para contribuir para o crescimento 

de uma organização (Trott, 2005). 

A realidade empresarial brasileira mostra que muitos executivos e empresários 

se consideram inovadores por terem lançado um produto de sucesso no mercado e não dão 

continuidade ao processo, esquecem que o conceito de inovação está atrelado a várias outras 

coisas além de tecnologia, modelos de negócio diferentes, novos produtos e serviços, 

processos e controles melhores, pessoas chave, comunicação. E, as empresas que tem essa 

cultura bem difundida conseguem encontrar soluções muito mais fáceis e rápidas valorizando 

toda cadeia produtiva da empresa e com isso da competitividade e possibilidade de um 

crescimento sustentável da mesma. 

Independentemente dos conceitos empregados para definir a inovação, todos os 

autores demonstram que o tema é de fundamental importância para as organizações, a ponto 

de considerar o assunto de forma estratégica e, como um mecanismo real para a criação de 

valor e diferencial competitivo no mercado. 

2.2. Importância e Vantagem Estratégica pela Inovação 

Segundo (Simantob e Lippi, 2003), mais que um modismo de gestão, a 

inovação tem de ser encarada com a mesma importância que a qualidade dos produtos ou o 

atendimento aos clientes. É crucial independentemente da fase em que se encontra a sua 

organização. A boa relação entre o tradicional e o novo é o segredo para o sucesso seja qual 

for o seu objetivo: crescer, perpetuar-se, ou mesmo, em tempos de altíssima competição, 

sobreviver. No Quadro 2 são apontadas as razões para inovar. 
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Razões tecnológicas Razões econômicas 
Inovação em produtos Inovação de processos 

Desenvolver novos produtos e 

serviços 

Substituir produtos obsoletos Melhorar a flexibilidade na 

fabricação 

Alterar ou melhorar os métodos 

de produção existentes 

Alargar a gama de produtos Reduzir custos de fabricação 

Imitar os líderes em inovação Manter posição atual de mercado Reduzir consumo de materiais 

Adaptar as tecnologias 

desenvolvidas por outros às 

necessidades da empresa 

Entrar/abrir novos mercados Reduzir consumo de energia 

 

 

 

Melhorar o desempenho de 

técnicas existentes 

 Reduzir taxa de defeitos de 

fábrica 

Reduzir custos no design dos 

produtos 

Reduzir custos com pessoal 

Melhorar as condições de 

trabalho. 

Quadro 2: Razões para inovar 

 

No Quadro 2 observa-se algumas razões para inovar, elementos que 

possibilitam que as empresas se mantenham adequadas ao mercado, ou seja, seus produtos, 

processo e práticas de marketing em permanente sintonia com as necessidades dos clientes 

internos e externos. É preciso inovar e renovar a organização do empreendimento, acelerar e 

aumentar a produtividade, enfrentando os desafios do mercado, mantendo-se jovens e 

competitivas. 

Uma estatística é reveladora: embora 96% dos executivos considerem a 

criatividade essencial para suas empresas, apenas 23% tivera êxito em torná-la parte 

integrante da empresa. Sem criatividade não há inovação, afirma Kotler (2011, p.15). 
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O processo de inovação, por sua vez é sustentado por pilares, sendo pessoas, 

estratégia, processos e recursos considerados os de maior relevância e fatores chave de seu 

sucesso. Pessoas necessitam estar motivadas, ter interesse e desejo de inovar, conhecer, 

contribuir e operacionalizar a estratégia e serem devidamente capacitadas. A estratégia 

pressupõe direcionamento, planejamento, criatividade e visão empreendedora. Processos 

remetem aos critérios, métodos, técnicas e sistemas, ao passo que recursos são os intelectuais, 

financeiros, ferramentas e de infraestrutura, internos e ou externos à organização. Em maior 

ou menor intensidade relativa, dependendo do tipo de empresa, esses pilares não podem ser 

ignorados.  

Observa-se também que a parte que corresponde a tecnologia, no que diz 

respeito a inovação, é irrelevante e sua abordagem limita-se a esse aspecto ou ao 

departamento de P&D ( pesquisa e desenvolvimento), ela perde o potencial criativo dos 

profissionais. 

Kotler, p. 19 diz: “Sustentamos que os departamentos de desenvolvimento de 

produto e de marketing devem se tornar parceiros íntimos se a empresa espera otimizar seu 

desempenho em inovação. Infelizmente, com muita frequência, o relacionamento entre os 

departamentos de desenvolvimento do produto e de marketing é mal definido e desafiador.” 

Torna-se necessário estabelecer uma dinâmica para que o processo de gestão 

da inovação seja compreendido e implementado diante de tantos fatores complexos, pois, 

mais do que conceituar inovação, é necessário compreender o papel da inovação para a 

empresa. Inovação não é a solução de todos os problemas, mas certamente é imprescindível 

para o sucesso empresarial. Deve-se ter em mente, também, que inovação não é a mesma 

coisa que invenção e que gestão da inovação também não significa gestão do conhecimento, 

embora façam parte de um mesmo universo, se complementem e sejam igualmente 

importantes. 

O Quadro 3 mostra as vantagens estratégicas pela inovação onde de fato há, 

para sua busca, uma complexidade derivada de aspectos fundamentais do processo de inovar e 

envolve elevados índices de riscos e incertezas, todos os setores da organização, processos 

internos, gestão de recursos, agilidade estrutural, uma gama de conhecimento da natureza dos 

seus artifícios, exigência e monitoramento do ambiente. 
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Mecanismo Vantagem estratégica Exemplos 
Novidade na oferta de produto ou 

serviço 

Oferecer o que ninguém mais 

consegue 

Introduzir o (a) primeiro (a)... 

Walkman, caneta esferográfica, 

atendimento bancário por 

telefone, sistema de vendas on 

line etc. No mercado mundial. 

 

Novidade no processo Oferecer algo de uma forma que 

os outros não conseguem imitar. 

Processo de vidro laminado da 

Pilkington, o processo de 

fabricação de aço da Bessemer, 

serviço bancário pela internet e 

etc. 

Complexidade Oferecer algo que os outros tem 

dificuldade em dominar 

Rolls-Royce e motores para 

aviação apenas um restrito grupo 

de concorrentes domina o 

complexo processo de fabricação 

e metalurgia neles envolvido. 

Proteção legal de propriedade 

intelectual 

Oferecer algo que os outros não 

conseguem, a menos que paguem 

licença ou outra taxa. 

Drogas populares como Zantac, 

Prozac, Viagra etc. 

Acréscimo, ampliação de alcance 

de fatores competitivos. 

Alterar a base de concorrência- 

por exemplo, de preço do produto 

para preço e qualidade, ou preço, 

qualidade, variedade etc. 

A indústria automobilística 

japonesa, que sistematicamente 

alterou a agenda competitiva de 

preço para qualidade, 

flexibilidade e variedade, redução 

de tempo entre o lançamento de 

novos modelos, e assim por 

diante. 

Tempo [oportunidade] Vantagem de ser o primeiro a 

entrar- ser o primeiro pode valer 

a fatia de mercado para produtos 

novos. 

Amazon.com, Yahoo- outros 

podem surgir, mas a vantagem 

permanece com os primeiros a 

entrar. 

Desenvolvimento robusto 

plataforma 

Oferecer um produto que é a base 

sobre a qual ouras variações e 

gerações podem ser construídas. 

A arquitetura do Walkman- na 

forma de minidiscos, CDs, DVDs 

e MP3; o Boeing 737- com mais 

de 30 anos, seu modelo ainda é 

copiado e adaptado para atender 

a diversos usuários- um dos 

aviões de mais sucesso de vendas 
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no mundo; a Intel e a AMD, com 

as diferentes variações de seus 

componentes para 

microprocessadores. 

Reescritura de regras Oferecer algo que represente um 

conceito de processo ou produto 

absolutamente novo uma forma 

diferente de fazer as coisas- e que 

torna as antigas formas 

redundantes 

Maquinas de escrever versus 

processadores de texto para 

computador; 

Reconfiguração de partes do 

processo 

Recriar a forma na qual as partes 

do sistema interagem- por 

exemplo, construir redes de 

distribuição mais eficientes, 

terceirizando e ampliando as 

atividades para o meio virtual etc. 

Zara ou Benetton, na indústria de 

vestuário; Dell, no ramo de 

computadores; Toyota, na sua 

estratégia de cadeias de 

fornecimento. 

Transferência através de 

diferentes contextos de aplicação 

Recombinar os elementos já 

conhecidos em mercados 

diferentes. 

Rodas de policarbonato 

transferidas, em sua aplicação de 

mercado, de malas de rodinhas 

para brinquedos infantis, como 

no caso de patinetes leves. 

Quadro 3: Vantagens estratégicas pela inovação 

 

No percurso para a realização da inovação, diversos obstáculos e dificuldades 

estarão presentes, mas faz-se necessário que tais obstáculos do modelo adotado e integrado 

como a dificuldade para lidar com os riscos e incertezas, citados acima, falta de pessoal 

qualificado, a dificuldade de avaliar ideias, gerar novas ideias, falta de informações sobre os 

consumidores e concorrentes sejam entendidos como desafios de gestão da inovação. 

 

2.3. Tipos de Inovação 

Muitas vezes ouvimos a frase “para bons projetos não faltam recursos”. Em 

geral, é observado que o gargalo não tem sido os recursos, mas a elaboração e a condução de 

bons projetos. O conhecimento e a prática de técnicas e ferramentas de gerenciamento de 

projetos e, mais especificamente, de projetos de inovação, são imprescindíveis. 
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Aplicação de técnicas sobre como montar, executar e controlar um bom 

projeto, na identificação do perfil dos gerentes e da equipe, na estrutura adequada para sua 

condução, na avaliação, controle e monitoria no inicio e encerramento do processo, nas 

análises de riscos, recompensa, e resultados positivos e negativos, assim como na gestão nos 

níveis estratégico e tático/operacional, são os pontos para o sucesso no projeto de inovação. 

Podemos dividir a inovação em aberta e fechada. A figura 1 apresenta as 

características da inovação aberta e fechada. 

 

Figure 1:Características da inovação aberta e fechada 

 

Para (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2008), a mudança pode assumir diversas formas, 

criou-se então os “4 Ps” da inovação: processo, produto, posição e paradigmas. 

As inovações constituem uma classe ampla e heterogênea de eventos e uma das 

categorias é aquela que divide o desenvolvimento de produtos inovadores do desenvolvimento 

de serviços inovadores. Outra bastante discutida na literatura é a aquela que classifica as 
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inovações de acordo com o grau de novidade ou ruptura presente. O Quadro 4 abaixo, 

apresenta contribuições relevantes nesta dimensão. 

 

Classificações Referências 

Incremental, radical Freeman (1974) 

Incremental, modular, arquitetura, radical Henderson e Clark (1990) 

Sustentadora, disruptiva Christensen (1997) 

Incremental, really new, radical Garcia e Calantone (2001) 

Quadro 4: Classificações das inovações quanto ao grau de novidade/ruptura 

 

Identificam a utilização de várias outras terminologias e contratos criados para 

se definir as tipologias de inovação a partir de 1990. Destacam-se aqueles que classificam a 

inovação presente em determinado projeto em: incremental/modular/arquitetura/radical; 

evolucionária; sustentadora / disruptiva (GARCIA e CALANTONE, 2001). 

São duas as variáveis fundamentais utilizadas para se modelar uma tipologia de 

identificação do grau de inovação de um produto: 

Perspectiva macro ou micro: uma inovação é identificada através da 

perspectiva macro quando um produto introduz uma novidade para o mundo ou para o 

mercado. Já pela micro, dá-se quando é identificada como aquela que introduz uma novidade 

para a própria organização ou para o cliente. 

Descontinuidade tecnológica ou de mercado: está ligada à forma que origina 

descontinuidade introduzida pela inovação. Produtos podem ser inovadores por estarem 

ligados a espaços do mercado e requererem novas habilidades mercadológicas da 

organização. Por outro lado, novos produtos podem surgir através de avanços tecnológicos e 

científicos. Evidentemente, uma combinação destas duas perspectivas é possível (GARCIA e 

CALANTONE, 2001). 

Baseados nestas duas variáveis, Garcia e Calantone (2001) propõem um 

método para uniformização da nomenclatura utilizada na determinação do grau da inovação. 
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A tipologia proposta pelos autores apresenta três tipos de inovação, a saber: radical, que 

introduz macro descontinuidade: ou tecnológica, ou de mercado; e incremental, que apresenta 

micro descontinuidades tecnológicas, de mercado, ou ambas. 

Tendo em conta o grau de inovação existente no processo, podem-se distinguir 

dois tipos principais de inovação existentes, a inovação incremental e a radical (Tidd, Bessant, 

& Pavitt, 2005). A inovação radical implica uma mudança abrupta do modelo de negócio ou 

das tecnologias existentes, podendo levar a exploração de novos mercados e a mudanças 

organizacionais significativas (Herzog, 2007). No caso da inovação incremental verifica-se 

uma construção ou melhoramento das competências já utilizadas, dando resposta às 

necessidades dos clientes (Herzog, 2007). Este tipo de inovação tem custos inferiores, e tem 

um grande impacto cumulativo que não poderá ser ignorado (Lundvall et al., 1992 in 

Fagerberg, J., 2003). 

2.3.1. Inovação Incremental  e Inovação Radical 

O grau de novidade envolvido é considerada uma segunda dimensão da 

mudança desde melhorias incrementais menores até mudanças realmente radicais que 

transformam a forma como vemos ou usamos as coisas. É comum ser observado em alguns 

setores ou atividades, mas às vezes são tão radicais e vão tão além que mudam a própria 

sociedade, como foi o caso do papel da energia a vapor na Revolução Industrial ou das 

presentes mudanças resultantes das tecnólogas de comunicação e informática. 

E, considerando que o gerenciamento do processo é necessário, as diferenças 

serão importantes levado em consideração que cada um do “4Ps” pode ocorrer ao longo de 

um eixo desde a mudança incremental até a mudança radical. A figura 1 ilustra as dimensões 

e espaço inovação. 

 

Figura 1: Matriz de inovação (DAVILA, EPSTEINS e SHELTON, , 2006, p.34). 
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Uma inovação incremental se caracteriza por uma moderação na aplicação de 

novidades, mas os resultados possuem ganhos significativos. Na grande maioria das vezes 

esse tipo de inovação vem a partir de uma gestão da inovação estruturada, de ideias internas 

ou de demandas do mercado. 

Já as inovações radicais mudam todo o panorama, mudam regras, redefinem 

estratégias, retiram produtos do mercados e podem criar novos produtos ou uma nova visão 

econômica. O importante é que esses tipos de inovação são parte das alternativas que o gestor 

tem para melhorar sua organização e obter mais vantagem competitiva. 

Embora a inovação envolva uma mudança descontínua, na maioria das vezes 

ela ocorre de forma incremental. Estudos acerca do desenvolvimento do processo incremental 

(tal como o famoso estudo de Hollander sobre as fábricas de rayon da Du Pont) sugerem que 

os ganhos cumulativos de eficiência são muito maiores em longo prazo do que aqueles 

obtidos com as mudanças radicais ocasionais. 

(Tidd, Bessant, & Pavitt) pág. 35 afirma que a inovação é uma questão de 

conhecimento, criando novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos 

de conhecimentos e o processo desta combinação em uma inovação bem sucedida ocorre sob 

condições de alta incerteza e não se sabe o final. É certo que a gestão compreende nossa 

capacidade de transformar essas incertezas em conhecimento, mobilizando é claro de sentido 

que reduza a incerteza buscando um equilíbrio. 

Conclui-se que a inovação incremental é uma estratégia gerencial de grande 

potencial, que vai se aprimorando e depende da capacidade de mobilizar e utiliza o 

conhecimento sobre componentes, mas também sobre como podem ser combinados, 

denominado de arquitetura de uma inovação.  
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3. SISTEMAS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Apresentamos nesse capitulo quais os pontos fundamentais que uma 

organização deve levar em conta ao decidir implantar um modelo de gestão da inovação.  

3.1. Conceitos 

Sistemas de gestão de inovação (SGI) são políticas, procedimentos e 

mecanismos de informação, que são implementados nas organizações de modo a suportar o 

processo de inovação, bem como, as interações entre as organizações (Davila, Epstein, & 

Shelton, 2006). O processo de inovação é uma sequência temporal de eventos que ocorrem 

enquanto as pessoas interagem, para desenvolver e implementar as ideias inovadoras dentro 

das organizações (Poole, V., 1989 in Herzog, 2007).  

Para dar suporte a este processo, os SGI determinam a configuração dos 

procedimentos necessários, tais como: definir a prioridade, ordem e avaliação das tarefas a 

executar, e gerir o fluxo de comunicação da informação entre as diferentes partes da 

organização (Davila, Epstein, & Shelton, 2006) e as fases do processo. 

Quando uma organização decide implementar um SGI tem de ponderar sobre 

três aspectos: o modelo de adoção, as técnicas de gestão e ferramentas de suporte. 

Relativamente ao modelo que é o ponto de partida do sistema de gestão da inovação, este 

deverá espelhar o melhor possível, o processo de inovação. As técnicas de gestão selecionadas 

deverão estar alinhadas com as áreas envolvidas e as fases do processo. As ferramentas de 

suporte deverão ser adequadas às necessidades de resposta dos gestores (Longanezi & 

Coutinho, 2008).  

Existem diversos fatores que influenciam o sucesso do sistema de gestão de 

inovação implementado. A relação de parceria entre os sistemas de informação e os 

utilizadores e a ligação com elementos externos à organização (fornecedores, consultores, 

prestadores de serviços) poderão ter um papel importante no processo de inovação (Swanson, 

1994), uma GI que seja explícita e definida para a gestão de todas as fases de inovação. 

Contudo, em cada organização (mesmo com estruturas semelhantes), os resultados obtidos 

serão diferentes, esse fato está relacionado com a implementação da GI na organização, da 

consistência desse sistema, do modo como está implementado e a sua utilização (Davila, 
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Epstein, & Shelton, 2006). Para dar resposta às necessidades das organizações, a GI deve 

segundo (Tuominen, Piippo,Ichimura, & Matsumoto, 1999): 

• Considerar as necessidades dos clientes, as oportunidades tecnológicas, os 

recursos e a estratégia estabelecida pela organização; 

• Estabelecer os objetivos e metas para o processo de inovação; 

• Gerir e controlar as diferentes fases estabelecidas para o processo de 

inovação.  

A figura 3 apresenta as cinco principais funções dos sistemas de gestão de 

inovação: melhorar a eficiência, a comunicação, a coordenação, a aprendizagem e o 

alinhamento de estratégias (Davila, Epstein, & Shelton, 2006). 

 

	  
Figura 2: As cincos principais funções dos sistemas de gestão da inovação 

 

O aumento da eficiência no processo de inovação permite a evolução de ideias 

para realidades comercializáveis com mais rapidez e menos recursos. O fluxo de comunicação 

entre os intervenientes internos e externos à organização para partilha de conhecimento e 

informações no momento necessário. A coordenação está relacionada com o melhor 

planeamento de atividades paralelas, de modo a minimizar o esforço e a comunicação 

necessária.  
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A aprendizagem, como função do SGI, é o modo de gerir o conhecimento 

resultante do processo de inovação, disponibilizá-lo à comunidade que interage no processo, 

para identificar possíveis problemas, oportunidades ou aperfeiçoamentos. E, por fim o 

alinhamento, ou seja, o alinhamento e comunicação das diversas estratégias, de modo a 

garantir a consistência e a inclusão da mensagem por todos os intervenientes do processo e da 

organização (Davila, Epstein, & Shelton, 2006).  

3.2. Inovação, Planejamento e Estratégia 

Para Lippi e Simantob (2003), mais que um modismo de gestão, a inovação 

tem de ser encarada com a mesma importância que a qualidade dos produtos ou o atendimento 

aos clientes. Ela é crucial independentemente da fase em que se encontra a sua organização – 

seja seu objetivo crescer, perpetuar-se, ou mesmo, em tempos de altíssima competição, 

sobreviver. Isso não significa, é claro, que a tradição precisa ser abandonada. O bom convívio 

entre o novo e o tradicional é o que leva as companhias ao sucesso. 

Para que isso seja possível é fundamental um boa estratégia voltada para a 

inovação, para que os objetivos esperados sejam realmente alcançados. As companhias devem 

ter claro o que pretendem ao considerar a inovação como algo estratégico dentro da 

organização, evitando o desperdício de tempo e a adoção de políticas que possam a tornar-se 

somente mais uma iniciativa pontual. 

Apesar de toda a literatura em torno do assunto e muitos casos de sucesso, é 

perceptível que em muitas regiões do país o tema inovação parece algo distante do mundo 

corporativo, sendo relegado o tema ao estigma de ser algo criado dentro da academia e que 

não se aplica na realidade do mundo dos negócio. Um pouco dessa visão se deve ao perfil do 

empresariado, por vezes possui aversão a riscos, bloqueando a inovação e ao comodismo dos 

modelos já praticados, restringindo-se aos mesmo e não buscando novos caminhos. 

Kotler & de Bes (2011) afirmam que os executivos estão bem conscientes 

dessa lacuna: 

“A inovação é um processo desordenado: difícil de mensurar e difícil de administrar. 

A maioria das pessoas o identifica quando gera uma onda decrescimento. Quando as 

receitas e os lucros declinam durante uma recessão, os executivos muitas vezes 

concluem que iniciativas de inovação não valem a pena. Talvez a inovação não seja 

tão importante, pensam”. 
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“Os executivos dizem que a inovação é muito importante, mas a abordagem de suas 

empresas em relação a isso é, em muitos casos, informal, e os líderes carecem de 

confiança em suas decisões sobre inovação”. 

 

(Canongia, Santos, Santos, & Zackiewicz, 2004), ressalta que é crescente a 

percepção das empresas sobre a importância da gestão da inovação para a competitividade, 

porém as decisões relativas às estratégias de inovação ainda se ressen- tem do uso de 

instrumentos mais adequados para lidar com questões que surgem da própria essência dos 

processos de inovação: incerteza, timing, capacidade de análise de rotas alternativas, 

mobilização de competências, valorização da criatividade, entre outras. Uma proposta é a 

sinergia entre três abordagens que são uteis para a gestão da inovação, demonstrada na tabela 

abaixo: 

 

Abordagem Foresight Inteligência competitiva Gestão do Conhecimento 

Objetivos Integrar o planejamento 
estratégico, os estudos de 
futuro e as estruturas 
organizacionais, gerar 
sinergia nos processos de 
inovação 

Manter ou criar 
vantagens competitivas a 
partir da obtenção e uso 
de informações 
estratégicas 

Promover inovação a partir 
do estímulo ao potencial 
presente na organização e 
da circulação do 
conhecimento 

Principais resultados Governança dos processos 
de inovação e decisões 
coordenadas 

Decisões estratégicas 
informadas 

Desenvolvimento da 
capacidade de inovar da 
organização 

Importância na 

gestão 

Ações em rede para 
subsidiar o planejamento 
levando em conta visões 
de futuro e o papel de 
diferentes organizações 
(ou empresas) nessas 
visões 

Ações em rede voltadas 
para a identificação das 
competências externas e 
para mudanças no 
ambiente de atuação da 
empresa 

Ações em rede voltadas 
para a melhoria do 
potencial interno de 
produção e codificação de 
conhecimento da empresa 

Quadro 5: Visão sintética de três abordagens para a gestão da inovação 

 

Ainda de acordo com (Canongia, Santos, Santos, & Zackiewicz) a figura 4 

abaixo mostra a proposição de um modelo conceitual para integrar as três abordagens na 

gestão da inovação. A adoção conjunta delas permite alimentar sucessivamente a cadeia de 

valor de conhecimento, que vai do monitoramento do ambiente externo às decisões bem 

informadas e coordenadas no ambiente interno. As interfaces entre suas especi- ficidades 
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correspondem aproximadamente à interface entre os ambientes interno e externo, passando 

por uma instância mediadora de coordenação, que, na realidade, corresponde às características 

institucionais de sistema de inovação, em que se insere a empresa 

 

 

Figura 3: Modelo de integração das três abordagens na gestão da inovação 

 

 (Kotler & de Bes, 2011) coloca que existe uma ampla evidência da relação 

entre o planejamento e os resultados da inovação. As empresas que antes não tinham nenhum 

planejamento tinham suas iniciativas desperdiçadas e os projetos lançados sem prioridades. 

Quando o planejamento foi instituido, foi possivel o entendimento dos objetivos, metas e as 

estratégias passaram a funcionar, melhorando os resultados e gerando inovações radicais. 

Porém (Kotler & de Bes, 2011), demonstra que esse planejamento não é fácil e 

muitos estudiosos da inovação são enfaticos em afirmar que é necessário um alto grau de 

disciplina durante o processo de planejamento. O planejamento é o fator primordial para o 

bom funcionamento do sistema de inovação, alinhando as iniciativas com a estratégia 

empresarial, alocando recursos financeiros de forma eficiente e com o processo de inovação 

de forma ordenada. 
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A responsabilidade pela estratégia da inovação deve estar a cargo de um diretor 

de inovação, se houver, e caso não haja essa papel dentro da organização, devemos canalizar 

essa tarefa a alta direção. O apoio da alta direção é fundamental no planejamento e adoção de 

qualquer estratégia de inovação. Esse planejamento pode ser feito pensando em um periodo 

de tempo especifico, ao qual passado esse intervalo, deve ser ser obrigatoriamente revisado, 

devido as constantes mudanças que podem ocorrer como por exemplo: mudanças 

tecnologicas, mudanças no mercado de atução, os resultado obtidos com a inovação, entre 

outros. 

Em (Coral, Ogliari, & Abreu, 2011), vemos que para que o planejamento seja 

bem realizado é necessário fazer uma analise do ambiente interno e externo da organização, 

buscando identificar as principais oportunidades para desenvolver novos produtos, processos 

e tecnologias ou buscar um novo posicionamento no mercado onde a empresa atua. Essa 

analise deve resultar na identificação dos pontos fortes, conhecimento acerca do tema, 

qualificação da equipe, competência internas e a infraestrutura tecnologica disponivel. 

Já (Tidd, Bessant, & Pavitt), avalia a estrutura pioneira de Michael Porter que 

relaciona a estratégia da inovação a toda a estratégia corporativa, e conclui que essas 

abordagem subestima o poder das mudanças tecnologicas e o poder que essas mudanças tem 

de pertubar os mercados á estabelecidos e as condições competitivas.  

Outros autores associam a estratégia competitiva da organização a inovação, 

como Freeman (1974), que relata ser possível classificar as estratégias competitivas das 

organizações em relação à inovação tecnológica em seis tipos principais: 

a) Estratégia ofensiva: consiste em buscar a liderança técnica e de mercado, 

perseguindo a vanguarda na introdução de novos produtos. As empresas que seguem uma 

estratégia ofensiva são intensivas em P&D e, particularmente, dispõem de uma elevada 

capacidade em engenharia de projeto e em atividades de pesquisa aplicada. O esforço de 

pesquisa básica na firma e um contato estreito com os centros de pesquisa básica também 

podem ter uma contribuição significativa para o sucesso da estratégia ofensiva; 

b) Estratégia defensiva: estas empresas são também intensivas em P&D, mas 

diferenciam-se das primeiras na natureza e no ritmo das inovações. Elas não são capazes de 

desenvolver inovações originais, mas são capazes de responder rapidamente às inovações 

introduzidas pelo líder, de modo a poder conservar sua participação no mercado. Estas 
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empresas aproveitam os novos mercados abertos pelo inovador e aprendem com os erros que 

este comete, de forma que, muitas vezes, obtêm benefícios superiores aos do próprio 

inovador. As empresas que seguem uma estratégia defensiva devem ter uma elevada 

capacidade em desenvolvimento e projeto experimental; 

c) Estratégia imitativa: as organizações imitativas devem dispor de certas 

vantagens para poder competir com o inovador, como o acesso a mercados cativos, custos 

menores ou barreiras alfandegárias política. Além disso, as imitativas devem ter uma eficiente 

engenharia de produção e, em menor grau, engenharia de projeto para possuir vantagens de 

custos. 

d) Estratégia dependente: as empresas que seguem esta estratégia 

desempenham um papel subordinado na indústria. Elas não realizam atividades de P&D e 

promovem mudanças técnicas somente quando exigidas por seus clientes. Geralmente este 

tipo de estratégia é adotado por empresas fornecedoras de componentes para as montadoras. 

A empresa dependente aceita este papel de subordinação diante de outras empresas mais 

fortes, que induzem o seu progresso técnico; 

e) Estratégia tradicional: a empresa praticamente não promove mudança 

técnica. A empresa “dependente se diferencia da “tradicional na natureza de seu produto. O 

produto da firma “tradicional” muda pouco, se é que muda algo. O produto da firma 

“dependente” pode mudar muitíssimo, porém sempre em resposta a uma iniciativa e a uma 

especificação de fora. As mudanças promovidas pelas empresas tradicionais referem-se mais 

a desenho do que a mudanças técnicas propriamente ditas; 

f) Estratégia oportunista: este tipo de estratégia é seguido naquelas situações 

em que a empresa pode ocupar um nicho ou oportunidade de mercado a partir do senso ou 

capacidade empresarial, sem incorrer em gastos expressivos de P&D. 

Fica claro então que o sistema de inovação a ser implatando está diretamente 

ligado a estrátegia adotada pela organização e que devemos ter bem claro os objetivos e metas 

a serem alcançados. A figura abaixo apresenta uma possivel visão para o processo de 

planejamento estratégico da inovação (Coral, Ogliari, & Abreu, 2011). 

 

Entradas Processo Saídas Fases/Atividades Métodos e ferramentas 
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• Diagnóstico validado 

• Planejamento estratégico 

corporativo 

• Carteira de projetos 

avaliada 

• Lista de oportunidades, 

ameaças, pontos fortes e 

pontos fracos, 

• Plataforma tecnologica 

• Relatorio de inteligência 

• Competência internas 

• Análise do ambiente 

externo e interno 

• Análise do 

planejamento 

estratégico 

• Definição da visão da 

inovação 

• Análise de tecnologias 

alternativas 

• Definição da estratégia 

tecnologica dos 

mercados alvos e 

clientes 

• Priorização de projetos 

• Definição de objetivos 

e metas 

• Analise de aderência 

de objetivos versus 

competências 

• Definição do plano de 

investimento 

• Elaboração do plano 

de ação 

• Matriz SWOT da 

inovação 

• Carteira de produtos 

e projetos 

• Matriz multicriterio 

de priorização de 

projetos 

• Árvores de 

problemas 

• Matriz de análise 

dos stakeholders 

• Matriz de decisão 

• Mapeamento 

tecnologico 

• Matriz competência 

versus mercados 

• Análise dos cenários 

• Plano estratégico 

da inovação 

• Estratégia 

tecnologica 

definida 

• Mapa dos 

stekeholders 

• Mercados 

priorizados 

• Projetos 

priorizados 

• Indicadores 

estabelecidos 

• Investimentos 

definidos 

Quadro 6: Processo de planejamento estratégico da inovação 

 

Primordialmente é necessário que os objetivos, estratégias e politicas de 

inovação devem estar de acordo com os objetivos e estratégia empresariais, sendo assim, a 

inovação deve ser considerada como uma área, a exemplo de marketing, recursos humanos, 

etc e como tal perseguir os resultados traçados e esperados pela empresa. 

Independentemente da abordagem que será dada para o planejamento da 

inovação é fundamental que alguns pontos relevantes sejam levantados de imediato, sendo 

eles: os objetivos da inovação, responsáveis por atingir os objetivos da inovação, tempo para 

os resultados, quantidade de objetivos e alocação de recursos. 

 

Pontos relevantes O que buscar 
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Objetivos da inovação O que vamos alcançar ao aplicarmos a inovação?  

Os obetivos devem ser os mais especificos possivel, visando um 

melhor resultado 

Responsáveis Estabelecer de forma imediata o condutor do processo de inovação. 

Deve ser parte da alta gestão. Um diretor de inovação ou algo 

semelhante.  

A ausência de força do responsável por inovação é uma das causas do 

fracasso das iniciativas 

Tempo para os resultados Com os objetivos traçados o tempo esperado para o resultado de cada 

iniciativa deve ser prontamente estabelecido. 

Um boa prática é estabelecer objetivos de curto prazo (proximo ano), 

médio e longo prazo (três a cinco anos) 

Quantidade de objetivos Depende do tamanho da empresa, da velocidade de adaptação as 

mudanças e das mudanças que acontecem em seu setor no mercado 

Por esse motivo é fundamental o conhecimento da estratégia da 

empresa e que a inovação faça parte dessa estratégia 

Alocação de recursos Deve ser definido a partir da priorização dos objetivos 

Quadro 7: Itens relevantes para o inicio do planejamento da inovação 

 

Resumidamente, o que se pretentende ao buscar uma estratégia e o 

planejamento da inovação, é que a empresa deixe bem claro como será a adoção da inovação 

em todos os niveis da organização. A estratégia da inovação deve ser vista como um pilar de 

sustentação da estratégia do negocio e que as pessoas entendam, apoiem e façam parte.  

 

3.3. Gestão da Inovação e a Inteligência Competitiva 

A palavra “competitiva” relaciona-se à aquisição de informações públicas e 

acessíveis sobre os concorrentes de acordo com (Fuld, 1994) apresentando o conceito de 

inteligência como informação analisada, que auxilia a tomada de decisão. 
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Com a origem no serviço norte americano, o conceito de inteligência 

competitiva (IC) sustenta que as empresas tanto devem saber proteger suas informações 

estratégicas quanto monitorar os passos de seus concorrentes e os eventos que acontecem no 

seu ambiente de atuação. (Coral, Olgliari e Abreu, 2011). A IC não chega a predizer o futuro, 

mas é um novo conceito de gestão que pode ajudar os executivos de uma dada empresa a 

antever as tendências do mercado, os sinais de mudança, as oportunidades e as ameaças. 

(Garcia Torres, 1997) interpreta inteligência competitiva como um sistema de 

monitoramento (environmental scanning), definindo-a como um conjunto de procedimentos 

para coleta de análise de informação sobre o macro ambiente, que possibilitariam à 

organização um processo de aprendizagem contínuo, voltado ao planejamento e a decisões 

estratégias. 

Para (Canongia, Santos & Santos & Zackiewicz, 2004) a Inteligência 

Competitiva é um instrumento geralmente utilizado por empresas para eticamente identificar, 

coletar, sistematizar e interpretar informações relevantes sobre seu ambiente concorrencial. 

Porém eles relatam a afirmação de (Ganeesh, Miree e Prescott, 2003) que num mapeamento 

extensivo sobre a aplicação de processos de IC, pela alta complexidade, ainda existem muitas 

dificuldades relativas ao entendimento e ao seu uso. Sua implementação, por sua vez, ocorre, 

em geral, com baixo nível de sofisticação em grandes empresas e de maneira ad hoc em 

pequenas empresas. 

Ressalta-se também que a IC é passível de ser praticada e qualquer tamanho de 

empresa, variado o grau de complexidade dos estudos e análises realizadas, e a formalização 

dessa atividade, embora o custo ainda seja uma barreira para implementação. 

A Identificação de Necessidades é o primeiro passo da Inteligência 

Competitiva. Aqui o analista expressa uma incerteza da organização que procura tomada de 

decisão. Esta incerteza é desdobrada em tópicos chave de inteligência e questões chave de 

inteligência, os chamados KIT’s (Key Intelligence Topics) e KIQ’s (Key Intelligence 

Questions), que ao serem respondidos vão montando o quebra-cabeça do problema. 

As empresas reúnem e organizam os conteúdos encontrados sobre o ambiente 

interno e externo. As informações recolhidas são classificadas em relação aos KIT’s e KIQ’s, 

criando o conhecimento necessário para o início do processo de análise. Os profissionais de 

intelligence avaliam as informações, comparam, cruzam, detalham, encadeiam e aos poucos 
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compreendem os impactos das mesmas em relação à incerteza estabelecida na etapa de 

Identificação de Necessidades. Logo após ocorre a disseminação, quando o conhecimento 

gerado ao longo do fluxo é levado aos tomadores de decisão. Reuniões, workshops, portais e 

até mesmo e-mails podem ser utilizados para a disseminação dos relatórios de recomendação 

de Inteligência Competitiva 

 

 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

  

Figura 4: Ciclo de inteligência empresarial 

	  
Por último, a Ação, onde a área de inteligência procura feedback do relatório 

gerado, utilizando esta informação para aprimorar seu processo, as suas técnicas de recolha, 

análise. 

A IC pode ajudar a identificar ameaças e oportunidades no mercado e pode 

também ajudar as empresas a ganharem vantagem competitiva pela redução do tempo de 

reação e pela antecipação: dos movimentos do macro ambiente que impactam positiva ou 

Ciclo de Inteligência Empresarial 

Informação disponibilizada ao usuário 

Conhecimento gerado pela interpretação e apropriação pelo usuário 

Tomada de decisão 

Definição da estratégia     Ação Correção da estratégia 
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negativamente a empresa; dos movimentos dos concorrentes, dos fornecedores ou dos 

clientes; do surgimento de novas tecnologias, do risco da tomada de decisão dentre outras 

possibilidades. 

Segundo (Tyson, 1998), aproximadamente 95% das informações estratégicas 

necessárias para a maioria das empresas está disponível para serem coletas. O desafio é 

construir uma rede capaz de coletar ativamente essas informações tanto no ambiente externo 

como no ambiente interno da empresa de maneira rotineira e sistemática. 

Nota-se que a escolha da informação está relacionada ao tipo de fonte de 

informação selecionada. No quadro 8 a seguir mostram-se os diversos tipos e fontes de 

informação. 

 

Tipo de informação Descrição 

Gerais Informações de caráter diversificado, porém superficiais, encontradas em jornais e 

TV e internet. 

Mercadológicas Posicionamento do concorrente, ovos produtos, pontos fortes e fracos dos produtos e 

serviços dos concorrentes, mercado consumidor, tendências, cenários tecnológicos, 

políticos, econômicos e sociais, comportamento dos clientes. 

Estatísticas Dados quantitativos, numéricos resultantes de compilações e análises. Destacam-se 

anuários estatísticos recenseamentos, censos, boletins estatísticos, estatísticos, 

estatística econômica, industrial, macroeconômicas, relatórios anuais. 

Empresariais Históricos de empresa, vendas, marketing, logística, finanças, linhas de produtos, 

formação de preços e estratégias de negócios, fusões e aquisições. 

Técnicas Patentes, catálogos, relatórios técnico-descritivos, anais de congresso atas de 

reuniões, normas. 

Setoriais Informações sobre determinado setor de atividade industrial, disponibilizados por 

meio de publicação especializadas, relatórios elaborados por analistas d mercado ou 

empresas de consultoria. 

Produtos e serviços Informações específicas sobre produtos e serviços existentes no mercado. 

Jurídicas Informações específicas de legislação empresarial e direito comercial. Destacam-se 

decisões judiciais, revisões, boletins, jurisprudência, leis. 
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Financeiras Informações sobre o mercado de capitais, taxas de cambio, indicadores econômicos, 

cotações de ações em bolsas de valores e em fundos de investimentos e análise 

financeiras de especialistas. 

Quadro 8: Fontes de informação 

 

As fontes de informações são classificadas em relação a conteúdo, estrutura, 

origem e nível de confiabilidade (Gomes & Braga, 2004), conforme observado no quadro 

abaixo: 

 

Classificação Tipos de fontes Descrição 

 

 

 

 

Conteúdo 

Primárias Disponibilizam dados inalterados vindos diretamente da fonte 

informativa (discursos, entrevistas ao vivo no rádio ou TV, 

observações pessoais (visitas), internet, entrevistas com 

fornecedores, clientes, feiras e congressos, networking). 

Secundárias Disponibilizam fatos já alterados, gerados a partir de ideias 

obtidas das fontes primárias (livros, revistas, jornais, internet, 

pesquisas prontas, clipping, balanços e relatórios anuais, 

relatórios de analistas). 

 

Estrutura 

Formais Possuem informações estruturadas e organizadas 

Informais Possuem informações não estruturadas e não organizadas 

 

 

Origem 

Internas Da própria organização 

Externas Externas à organização 

Publicadas Informações de domínio público 

Não publicadas Informações que não são de domínio público e podem ser de 

fontes internas ou externas. 

 

 

Nível de 

Alto risco Fontes não confiáveis, mas que devem ser monitoradas. 

 Fontes que tanto podem ter informações confiáveis como não, 

mas também devem ser monitoradas. 
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confiabilidade Confiança subjetiva Disponibilizam informações confiáveis e devem ser 

constantemente monitoradas 

Quadro 9: Classificação das fontes de informação 

 

Devem ser observados os seguintes aspectos para a definição e seleção das 

fontes de informação, além dos itens mencionados: 

• Facilidade e custo de acesso 

• Disponibilidade da informação 

• Quantidade e qualidade da informação; 

• Facilidade de tratamento da informação. 

3.2.1. O Processo de Inteligência Competitiva 

O processo de Inteligência Competitiva tem sua origem nos métodos usados 

por órgãos de Inteligência governamentais. Essas ferramentas foram adaptadas à realidade 

empresarial e à nova ordem mundial, sendo incorporadas a esse processo as técnicas 

utilizadas:  

1- pela Ciência da Informação, principalmente no que diz respeito ao 

gerenciamento de informações formais; 

2- pela Tecnologia da Informação, dando ênfase as suas ferramentas de 

gerenciamento de redes e informações e às ferramentas de mineração de dados; e  

3- pela Administração, representada por suas áreas de estratégia, marketing e 

gestão.  

Segundo (Coral, Ogliari, & Abreu, 2011), o processo de IC encontra-se 

fundamentado nos seguintes princípios: orientação ao processo, estrutura flexível e enxuta, 

formação de redes de relacionamento (networking) e automação dos procedimentos. Seguem 

na figura abaixo as fases: 
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Entradas Processo Saídas 
Fases/atividades Métodos e ferramentas 

• Plano estratégico 

da inovação 

• Estratégia 

tecnológica 

definida 

• Mercados 

priorizados 

• Investimentos 

definidos 

• Lista de 

oportunidades 

• Definição e 

implantação da 

rede de 

inteligência 

• Definição do 

mapa estratégico 

de informação 

• Monitoramento e 

coleta 

• Análise 

estratégica da 

informação 

• Disseminação da 

informação 

• Árvore de 

competência 

• Mapa estratégico de 

informação 

• Matriz 

competências 

versus mercados 

• Prospecção 

tecnológica 

• Prospecção 

mercadológica 

• Relatórios de 

inteligência 

• Técnicas de 

gerenciamento de 

redes de inteligência  

• Competências 

identificadas 

• Tendências 

tecnológicas e 

mercadológicas 

identificadas 

• Fontes de 

informação a 

monitorar 

• Relatórios de 

inteligência 

• Rede de inteligência 

constituída 

• Necessidade de 

informação 

definidas 

Quadro 10: Fases do processo de IC 

 

3.2.2 Ciclo de Operacionalização do processo de IC 

a) Implementação da rede de informações 

Segundo (Coral, Ogliari, & Abreu, 2011), a criação de uma rede se inicia pela 

identificação da necessidade específica de informação que precisa ser suprida durante 

determinado período. Para isso os integrantes da equipe de IC precisam ter habilidades para 

manipular vários métodos e técnicas de coleta e análise de informações, além de 

compreenderem a empresa e seu ambiente. 

É preciso uma constituição e uma manutenção da rede de informações a fim de 

que se possa representar um diferencial, competitivo difícil de ser alcançado pela 
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concorrência, tendo como importância os seguintes fatos segundo (Coral, Ogliari, & Abreu, 

2011): 

• Garantia de fluxo contínuo; 

• Acesso rápido à informação qualificada, utilizando-se o conhecimento 

constante dos gatekeepers (aqueles que estão nas “fronteiras da 

organização”, em constante intercâmbio com o ambiente externo); 

• Facilidade na obtenção de informação privilegiada, diretamente de 

fontes confiáveis; 

• Facilidade na disseminação e apropriação da informação muito antes da 

vias normais e/ou tradicionais, como livros, jornais, revistas, sites na 

Internet etc. 

Sabe-se que a implementação de um processo de inteligência competitiva não 

exige o conhecimento e o uso de técnicas sofisticadas, ou o desenvolvimento de novas 

habilidades, que não estejam disponíveis na maioria das empresas. De fato, ela está focalizada 

nos conhecimentos, habilidades e técnicas já existentes, mas em uma direção e em um 

propósito que, estes sim, são novos em muitas empresas. 

b) Mapa Estratégico 

O conhecimento estratégico envolve o desenvolvimento de uma “base de 

conhecimento” de informações estratégicas, que possa ser usada como ponto de referência 

para se avaliar as novas informações que serão coletadas, tratadas e disponibilizadas, 

sistematicamente, pelo processo de inteligência competitiva. É preciso que se crie uma 

ferramenta que permite à empresa fazer uma análise de suas competências, que podem ser 

estratégicas, habilitadoras e suplementares, a chamada árvore de competências. 
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Figura 5: Mapa estratégico 

 

A figura acima mostra que a gestão integrada da inovação, propõe-se o 

alinhamento das atividades executadas no processo de IC ao Planejamento Estratégico da 

Inovação( nível estratégico) e ao Planejamento e Gestão dos Projetos de Inovação(no nível 

tático operacional) 

É quase como juntar partes de um quebra-cabeça. Não há como se adivinhar o 

quadro final de um quebra-cabeça, somente olhando as peças espalhadas. Porém, quando 

todas as peças são encaixadas, têm-se, então, um quadro completo para apoiar a tomada de 

decisão estratégica, isto é, para uma efetiva gestão estratégica. Vale lembrar que a elaboração 

da árvore de competências é um processo complexo e interativo, pressupondo-se que ela pode 

a qualquer momento ser revista e aprimorada. 

Logo após parte para a identificação dos fatores no processo investigativo 

como: competidores, mercado, ambiente, produtos, clientes, tecnologia, fornecedores, 

processos, fontes de funcionamento. Definidas as questões que irão orientar a coleta de 

informações, identificam-se os coletores, os analistas, os tipos de relatórios e qual o tomador 

de decisão que deverá receber os mesmos. 

Estratégico 

Nível 2 

Nível 1 

Associado ao Plano Estratégico 
Identificação de 

oportunidades/idéias 
Identificação de 

ruptura/mudanças 
Mercadológicas e/ou tecnológicas 

Acompanhamento do Plano 
Estratégico- resultados externos 

Definição de processo de 
feedback e avaliação do PEI- 

Comitê de Inovação 
 

Suporte à gestão do portfólio de projetos 
Informação para elaboração e monitoramento dos 

resultados dos projetos 
Estabelecimento de rotina de monitoramento tecnológico, 

social, mercadológico e legal 

Tático/Operacional 
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c) Monitoramento e coleta de informações 

Observa-se que a má implementação das redes, levam os processo de IC a não 

atender as demandas qualitativas, sendo incapazes de reunir informações. É de fundamental 

importância o desenvolvimento de redes de relacionamento pessoal, que se bem 

implementadas constituem mecanismos eficazes para a coleta de informações, lembrando da 

utilização de ferramentas de apoio como os relatórios de coleta de dados. Segue quadro: 

	  

Tipo de relatório Descrição Nível de valor 
estratégico 

Público-alvo 

Mapa estratégico de 

informação 

Reconhece e cadastra informações 

internas ou externas associadas às 

competências das empresas 

Alto Gerência 

Assessoria 

Matriz de 

informações sobre a 

concorrência 

Mapeamento de informações 

sobre a concorrência relativo a 

certos assuntos estratégicos de 

inovação 

Baixo para médio Pessoal de vendas RH, 

Markeking, Gerências, 

Assessoria 

Relatório de 

monitoramento das 

fontes primárias 

Registra a rede de relacionamento 

dos colaboradores da organização 

para recolher informações 

interessantes ao processo de 

inovação 

Baixo para médio Pessoal de vendas RH, 

Markeking, Gerências, 

Gerência Superior 

Relatório básico de 

coleta 

Registro de informações 

provenientes de consulta a fontes 

externas à organização 

Baixo Pessoal de vendas RH, 

Markeking, Gerências, 

Gerência Superior 

Quadro 11: Relatórios de coleta de informação 

	  

d) Análise estratégica da informação 

Os relatórios de análise de informações possuem maior valor agregado, ou seja, 

as informações são tratadas pelo analista, dando elementos para subsidiar os tomadores de 

decisão. Observe o quadro abaixo: 
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Tipo de relatório Descrição Nível do valor 
estratégico Público- Alvo Frequência dos 

relatórios 

Newsletter Contém tanto informações 

estratégicas como táticas, de fontes 

externas e internas. Funciona como 

sistema de alerta e não 

necessariamente envolve análise. O 

objetivo é avisar sobre o que está 

acontecendo no meio ambiente 

Baixo Pessoal de vendas 

de campo/ 

Gerencia 

Marketing/Vendas 

Outras Gerencias  

Assessoria 

Mensais ou semanais 

Minutas de 

impacto 

estratégico 

Semelhantes aos boletins de notícias, 

mas identificando eventos que podem 

ter impacto estratégico ou tático para 

a empresa. 

Envolve análise 

Médio Gerência 

comercial 

Outras gerências 

Bimestrais ou tempo 

maior ou quando 

requerido 

Análises do 

projeto/produto 

Resumem assuntos estratégicos-

chave e incluem análises detalhadas. 

Consolidam os anteriores 

Médio para 

alto 

Gerencia superior 

Outras gerências 

Bimestrais ou tempo 

maior ou quando 

requerido 

Análise do 

projeto/produto 

Relato com uma ou duas paginas que 

identificam a situação ou assunto, 

resume as análises de suporte-chave e 

recomendam uma forma de ação para 

projetos ou produtos específicos 

Alto Gerencia superior Quando requerido 

Evolução de 

concorrente 

Registra a evolução do concorrente 

em termos de variáveis quantitativas 

de inovação e suas implicações no 

mercado 

Alto Gerência superior 

Outras gerências 

Quando ocorrerem 

mudanças no 

comportamento das 

estratégias do concorrente 

Quadro 12: Relatório de inteligência 

 

e) Disseminação da informação 

Segundo (Coral, Ogliari, & Abreu, 2011), um dos principais desafios da 

implantação e consolidação de um processo de IC é mudar o comportamento da empesa, pois 

é necessário que toda a corporação compreenda que IC não é uma função e sim um processo. 
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Faz-se necessário procurar fazer com que IC seja vista como um trabalho de consultoria 

interna, indo desde a elaboração do briefing à apresentação da conclusão gerencial e a 

avaliação do impacto de tais informações na estratégia de inovação na empresa. 

Fica claro que para o desenvolvimento do processo de IC que há uma 

dependência dos conhecimentos internos e de modo geral, pode-se dizer que para criar uma 

cultura de IC, é preciso envolver todas as áreas da empresa, mobilizando a participação direta 

ou indireta no processo. Podemos tratar como uma conquista diária, pois, é através da 

consistência e da constância das ações que alcançamos a experiência, confiança e o sucesso. 	    
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4. A INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

Nesse capítulo será discutido de que forma a inovação está sendo abordada nas 

organizações, quais as condições e componentes que devemos perceber para que seja possível 

referenciar uma organização como inovadora. Apresenta também alguns dados de pesquisa 

sobre inovação, realizada pela Innoscience sobre a Gestão da Inovação nas empresas 

brasileiras. 

4.1. Contextualização 

Para (Tidd, Bessant, & Pavitt), uma organização inovadora implica mais que 

uma estrutura, trata-se de um conjunto integrado de componentes que trabalham juntos para 

criar e fortalecer o tipo de ambiente que permite que a inovação prospere. 

Hayes e colaboradores afirmaram como sendo as três bases primarias da 

competitividade das empresas em produtos são custo, qualidade e capacidade de inovar. 

(Hayes et al., 1988:4). 

Peter Drucker que é até hoje considerado um dos “gurus da administração”, 

tendo inventado ou influenciado grande parte de todas as teorias da administração, em 

praticamente todos os seus livros destaca que a inovação é uma das duas únicas funções 

básicas das empresas.  

Em diversas obras de Peter Drucker podemos encontrar essas referências sobre 

a inovação nas empresas: 

“Se desejarmos saber o que é um negocio devemos começar pelo seu 

propósito. E esse propósito deve estar situado fora do negocio em si. 

Deve estar na sociedade, uma vez que a empresa é um órgão da 

sociedade. E o único propósito válido é: criar um cliente” (Drucker, 

1962:61). 

“Pelo fato de ser o seu propósito criar um cliente, qualquer empresa 

tem duas funções – e somente essas duas – funções básicas: o 

marketing e a inovação. São essas as funções empresariais” 

(Drucker, 1962:61). 
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“A inovação atravessa todas as fases do negocio. Pode ser inovação 

no desenho, no produto, nas técnicas de marketing ou no serviço 

prestado ao cliente. Pode ser inovação na organização da gerência 

ou nos métodos de administração. Ou pode ser ainda uma nova 

apólice de seguro, que possibilite ao homem de negocio assumir 

novos riscos” (Drucker, 1962:65). 

“A inovação estende-se a todas as formas de negocio. É tão 

importante para o banco, uma companhia de seguros ou uma loja de 

varejo como é para a indústria e para engenharia” (Drucker, 

1962:65). 

Baseado nas afirmações de Drucker e outros autores, podemos entender que 

toda a organização por definição tem como principio básico a inovação. Sendo assim, 

teoricamente, toda as empresas já teriam o conceito de inovação de forma primária incluída 

em sua missão, valores e estratégias. 

(Tidd, Bessant, & Pavitt, p. 485) lembra entrevista de Steve Jobs a revista 

Fortune Magazine em 1998: 

“Inovação nada tem a ver com quantos dólares você gasta em P&D... 

não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com as pessoas que você tem, 

como você gerência e quanto você obtém” (Steve Jobs, 1998). 

Diversos pontos da cultura organizacional devem ser levados em consideração 

no momento do planejamento. Barbieri et al (2003), cita que motivação, satisfação no 

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

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

recompensas e clima inovador são alguns temas que interferem em processos de inovação. 

Alguns fatores condicionantes são relatados por Barbieri et al (2003), para 

considerar uma organização como inovadora, conforme quadro abaixo: 

 

Fator Descrição Tipo de Influência Forma de Avaliação 

Eficiência percebida 

com a inovação 

Grau com que as 

pessoas perceberam 

como a inovação 

Positivamente 

relacionado com o 

sucesso da inovação por 

Satisfação com 

progresso alcançado; 

eficiência na resolução 
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atendeu as expectativas 

sobre o processo e sobre 

os resultados 

meio da percepção dos 

participantes em relação 

aos resultados atingidos 

de problemas; progresso 

identificado com 

expectativas; taxa de 

eficiência; inovação 

atendendo a objetivos da 

organização 

Incerteza sobre a 

inovação 

Dificuldade e 

variabilidade das idéias 

inovadoras percabidas 

pelas pessoas envolvidas 

com o processo 

Quanto maior a 

incerteza, menor o 

indice de eficiência da 

inovação, mantidos 

contantes 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; 

cometição por recursos 

financeiros e materiais e 

por atenção da 

administração; 

competição 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 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 desenvolvimentodo 

processo de inovação 

Está relacionado com o 

sucesso da inovação, 

pois as pessoas irão 

implementar com maior 

interesse e afinco as 

ideias contruidas com 

sua participação e 

aprovação 

Influência na definição 

dos objetivos da 

inovação; do trabalho a 

ser feito, do 

financiamento e uso dos 

recursos financeiros e do 

recrutamento de pessoal 

Expectativas de prêmios Grau que o grupo Positivamente Chance de 
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e sanções percebe, 

antecipadamente, que o 

bom desempenho será 

reconhecido 

relacionado com o 

sucesso da inovação, 

pois diretamente 

relacionado com a 

satisfação no trabalho e 

a motivação 

reconhecimento do 

grupo e do individual; 

chances de reprimendas 

em grupo; chances de 

reprimendas individuais 

Liderança do time de 

inovação 

Grau em que os lideres 

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 

feedbacks, confiança nas 

pessoas, prioridade para 

o cumprimento de 

tarefas e manutenção de 

relacionamentos 

Liberdade para 

expressar dúvidas 

Grau em que os os 

participantes da 

inovação percebem 

pressões para estar em 

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 encorajadoras; 

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 

Quadro 13: Fatores condicionantes do meio interno inovador 

 

Uma organização inovadora compreende que a inovação começa com uma 

ideia, e estimula e orienta os esforços para transformar uma ideia num produto, num processo, 

numa empresa ou numa tecnologia. Ela mede as inovações não por sua importância científica 

ou tecnológica, mas pelo que contribuem para o mercado e para o cliente (Barbieri, 2004). 
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Tendo em vista as constantes mudanças no cenário empresarial, observa-se a 

necessidade das organizações se adequarem  às características de mercado priorizando a 

inovação como um processo vital para sua sobrevivência. Igualmente, uma organização 

inovadora implica mais que uma estrutura; trata-se de um conjunto integrado de componentes 

que trabalham juntos para que os resultado possam ser obtidos. (Tidd, Bessant, & Pavitt) 

demonstra esses componentes no quadro abaixo: 

 
Componente Características-chave 

Visão compartilhada, liderança 

e desejo de inovar 

Senso de propósito claramente compartilhada e articulado 

“Comprometimento da alta gestão” 

Estrutura adequada Projeto de organização que permite criatividade, aprendizagem e 

interação. Nem sempre um modelo de unidade de pesquisa e 

desenvolvimento livremente estruturado; a questão-chave  é 

encontrar o equilíbrio necessário entre as opções “orgânicas e 

mecânica” para contingência específicas 

Indivíduos-chave Promotores, defensores, gatekeepers e outras funções que 

energizam ou facilitam a inovação 

Trabalho de equipe eficaz Uso adequado de equipes (nível local, interfuncional e 

inteorganizacional) para solução de problemas. Exige investimento 

em seleção e formação de equipe 

Desenvolvimento individual 

contínuo e amplo 

Compromisso de longo prazo com ensino e treinamento para 

assegurar altos níveis de competência e habilidade para aprender 

eficazmente 

Comunicação extensiva Dentro e entre a organização, e fora dela. Internamente, em três 

direções -ascendente, descendente e lateralmente 

Inovação de alto envolvimento Participação de toda a organização em atividades de melhoria 

contínua 

Foco externo Orientação do cliente externo e interno. Extensivo trabalho em rede 

Ambiente criativo Abordagem positiva a ideias criativas, apoiadas por sistemas de 

motivação relevantes 

Organizações que aprendem Altos níveis de envolvimento dentro e fora da empresa em 
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experimentação proativa, encontrando e resolvendo problemas, 

comunicação e compartilhamento de experiências e captura e 

disseminação de conhecimento. 

Quadro 14: Componentes da organização inovadora 

 

A percepção de que as organizações devem tratar a inovação como um ativo 

principal da sua estratégia, é bem clara, tendo em vista que os diversos autores reforçam a 

necessidade de participação ativa da alta administração, alinhamento com o negócio e difusão 

do conceito a todos os níveis da empresa. Esse comprometimento da alta gestão não pode 

ficar somente no âmbito conceitual, deve ser constantemente estimulado e claramente 

demonstrado com ações, compromisso e entusiasmo. 

Aceitar o risco existente também deve ser um compromisso assumido pela alta 

gestão, pois, a inovação por si só é incerta e claramente também resultará em fracassos, além 

dos sucessos. Os sucesso devem ser comemorados, mas os fracassos não podem servir de 

desestimulo, e sim, como lições aprendidas e fonte de desenvolvimento. 

O entendimento claro da estrutura organizacional envolvida é de relevante 

importância ao adotar politicas de inovação. (Mintzberg, 1979), propôs alguns arquétipos 

estruturais onde as empresas podem se encaixar. O quadro abaixo apresenta os arquétipos e as 

implicações com a inovação: 

 

Arquetipo de organização Caracteristicas chave Implicações para inovação 

Estrutura simples Tipo orgânico – centralizado – 

controlado centralmente, mas pode 

responder rapidamente as 

mudanças no ambiente. 

Geralmente pequena e 

frequentemente controlada 

diretamente por uma pessoa. 

Projetada e controlada na mente 

do individuo com quem a tomada 

de decisão permanece. As 

vantagens são velocidade de 

resposta e clareza de propósitos. 

Pequenas iniciantes em alta 

tecnologia – “negócios de garagem” 

são geralmente de estrutura simples. 

As vantagens são energia, 

entusiasmo e habilidade 

empreendedora – empresas de 

inovação de estrutura simples são, 

em geral, altamente criativas. As 

fraquezas estão em estabilidade de 

longo prazo e crescimento e 

dependência excessiva de pessoas-

chave, que podem não estar sempre 
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As fraquezas são vulnerabilidade a 

julgamento errôneo do individuo 

ou preconceito, e limites de 

recurso no crescimento 

se movimentando na direção correta 

do negócio. 

Burocracia mecanizada Organização mecânica centralizada, 

controlada centralmente por sistemas. 

Um estrutura projetada como uma 

maquina complexa, com pessoas vistas 

como peças de máquinas. O projeto 

realça a função do todo e a 

especialização de partes ao ponto em 

que elas são facilmente e rapidamente 

intercambiáveis. Seu sucesso provem 

do desenvolvimento de sistemas 

eficazes que simplificam tarefas e 

estabelecem uma rotina para o 

comportamento. As forças de tais 

sistemas são a capacidade de lidar com 

processos integrados complexos, como 

montagem de veículos. As fraquezas 

são o potencial para alienação dos 

indivíduos e o estabelecimento de 

rigidez em sistemas inflexíveis. 

Burocracias mecanizadas dependem de 

especialistas para inovar, e isso é 

canalizado para todos o projeto do 

sistema. Exemplo incluem fast food 

(McDonald’s), produção em massa 

(Ford) e comercialização em larga 

escala (Tesco); em cada um deles, há 

considerável inovação, mas concentrada 

em especialista e impactando no nível 

de sistema. As vantagens das 

burocracias mecanizadas são sua 

estabilidade e seu interesse em 

habilidades técnicas no projeto de 

sistemas para tarefas complexas. As 

fraquezas são a rigidez e a 

inflexibilidade face a rápida mudança e 

aos limites à inovação que surgem de 

não especialistas. 

Forma divisionalizada Forma orgânica descentralizada, 

projetada para adaptar desafios 

ambientais locais. Em geral associada a 

grandes organizações, esse modelo 

envolve especialização em unidades 

semi-independentes. Exemplos seriam 

unidades de negocio estratégico ou 

divisões de operação. As forças de tal 

forma são a capacidade de atacar 

nichos específicos (regional, mercado, 

produto, etc) enquanto buscam suporte 

central. As fraquezas são os atritos 

internos entre as divisões e o centro. 

A inovação aqui geralmente segue um 

modelo “central e periférico”, em que 

P&D de interesse da organização com 

um todo ou de natureza genérica é 

desenvolvida em instalações centrais, 

enquanto o trabalho especifico e mais 

aplicado é conduzido dentro das 

divisões. As forças desse modelo 

incluem a capacidade de concentrar-se 

no desenvolvimento de competências 

em nichos específicos e mobilizar e 

compartilhar conhecimento adquirido 

no resto da organização. As fraquezas 

incluem a “força centrifuga” que puxa 

P&D central em direção aos esforços 
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locais aplicados e os atritos e 

competição entre as divisões, que 

inibem a divisão de conhecimento. 

Burocracia profissional Forma mecânica descentralizada, com 

poder localizado em indivíduos, mas 

com coordenação via padrões. Esse 

tipo de organização é caracterizado por 

níveis de habilidades profissionais 

relativamente altos e é tipificado por 

equipes de especialistas em 

consultorias, hospitais ou escritórios de 

advocacia. O controle é amplamente 

alcançado através de consenso em 

padrões (“profissionalismo”), e os 

indivíduos possuem um alto nível de 

autonomia. As forças de tal 

organização incluem elevados níveis de 

habilidades e capacidade para unir 

equipes. 

Este tipo de estrutura tipifica a atividade 

de consultoria de projeto e inovação 

dentro e fora das organizações. P&D 

formal, TI ou grupos de engenharia 

seriam bons exemplos disso, em que a 

excelência técnica e especializada é 

valorizada. As forças desse modelo 

estão na capacidade técnica e nos 

padrões profissionais. As fraquezas 

incluem a dificuldade de gerenciar 

indivíduos com alta autonomia e poder 

de conhecimento. 

Adhocracias Tipo de projeto de organização 

concebido para lidar com a 

instabilidade e complexidade. As 

adhocracias não possuem vida longa 

sempre, mas oferecem um alto grau de 

flexibilidade. Baseiam-se em equipes, 

com altos níveis de habilidade 

individual, mas também, com 

habilidade para trabalhar em conjunto. 

Normas e estrutura internas são 

mínimas e subordinam-se à obtenção 

de trabalho realizado. As forças do 

modelo são sua capacidade de enfrentar 

altos níveis de incerteza e sua 

criatividade. As fraquezas incluem a 

inabilidade para trabalhar eficazmente 

em conjunto, devido a conflitos mal 

resolvidos e à falta de controle 

decorrente da ausência de padrões e 

Essa é a forma mais comumente 

associadas às equipes inovadoras de 

projeto – por exemplo, no 

desenvolvimento de um novo produto 

ou de uma importante mudança de 

processo. A organização de projeto da 

NASA foi uma das mais eficazes 

adhocracias do programa para colocar o 

homem na lua; significativamente, a 

organização mudou sua estrutura quase 

uma vez por ano durante os 10 anos de 

programa, a fim de assegurar que seria 

capaz de responder à natureza incerta e 

mutante do projeto. As forças das 

adhocracias são os altos níveis de 

criatividade e flexibilidade – modelo de 

unidades de desenvolvimento e pesquisa 

estruturadas livremente, como 

defendido na literatura. As fraquezas 
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estruturas formais. incluem a falta de controle e o excesso 

de comprometimento com o projeto, em 

detrimento do restante da organização. 

Voltada para a missão Modelo emergente, associado a valores 

comuns partilhados. Esse tipo de 

organização se mantem unido pelos 

membros, compartilhando um 

propósito, em geral, altruísta e comum 

– por exemplo, em organizações 

voluntárias e de caridade. As forças são 

o alto comprometimento e a capacidade 

dos indivíduos de tomar iniciativas sem 

referencia a outros, tendo em vista o 

olhar comum sobre o objetivo como 

um todo. As fraquezas incluem falta de 

controle e sanções formais. 

Inovação voltada para missão pode 

obter muito sucesso, mas exige energia 

e um senso de propósito claramente 

articulado. Aspectos de gestão de 

qualidade total e outros princípios 

organizacionais voltados para valores 

estão associados a essas organizações, 

com uma busca pelo melhoramento 

continuo voltado para dentro, em vez de 

em resposta a estímulos externos. As 

forças residem no senso claro de 

propósito comum e no poder de decisão 

dos indivíduos para tomar iniciativas 

nessa direção. As fraquezas residem na 

dependência excessiva de visionários-

chave para oferecer propósito claro e na 

falta de apego à missão corporativa. 

Quadro 15: Arquétipos estruturais de Mintzberg 

 

Dessa forma não seria errado afirmar que um dos pontos chaves para o sucesso 

de qualquer iniciativa da inovação, é que a mesma esteja constituída de ações adequadas a 

cultura organizacional existente. Não é algo fácil, pois nas várias camadas da empresa seja no 

topo ou nos níveis hierárquicos mais baixos, existem um conjunto de interações sociais, regras 

não escritas, crenças, valores diversos e modelos mentais distintos mas pessoas que compõem 

a organização. 

Algumas empresas empregam grandes esforços para manter acesa a chama da 

inovação mesmo quando de tornam muito grandes e seu esforço tem a ver com o 

fortalecimento de uma cultura de inovação permeada em todos os níveis organizacionais 

envolvendo “ações, comportamentos e atitudes que são sancionadas pela organização, seja de 

forma explícita ou implícita” relata Terra & Rijnbach, artigo. 
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Nota-se que nos últimos tempos líderes de várias organizações começaram a se 

preocupar fortemente em recuperar a capacidade de empreender entre os funcionários e a 

integração destas iniciativas empreendedoras em uma visão sistêmica, a fim de construir uma 

cultura de inovação efetiva e ampla com uma definição clara do que seja inovação para a 

empresa, que tipos de iniciativas, ideias e projetos de inovação serão apoiados, 

implementados e reconhecidos e cuja experiência, segundo Terra & Rijnbach tem mostrado 

que mesmo em empresas líderes: 

1- Executivos de uma mesma empresa têm visões distintas sobre o que é 

inovação e qual o papel da inovação nas organizações; 

2- Há dissonância sobre o que se diz a respeito da cultura da inovação e 

empreendedorismo e o que de fato se apoia e se cobra dos colaboradores; 

3- Inovação não é algo que é praticado por todos naturalmente, sem clareza de 

expectativas e estímulos: a maior parte dos funcionários não participa 

efetivamente do processo de inovação; 

4- As pessoas vivem o desafio do curto versus longo prazo; da operação e da 

inovação. 

5- Nem todos os tipos de ideias surgem naturalmente, à medida que as 

empresas crescem há uma tendência para as inovações se tornarem cada 

vez mais incrementais e menos radicais: 

6- Há uma tendência de redução na polinização cruzada de ideias entre 

pessoas de diferentes áreas, departamentos, unidades de negócio, regiões 

geográficas e países. 

7- Há baixa compreensão entre a relação entre a criatividade, colaboração, 

gestão do conhecimento e gestão da inovação. 

 

Observa-se que o inter-relacionamento entre a cultura organizacional, as 

práticas de aprendizado organizacional, os processos específicos voltados para a inovação e 

métricas adotadas determinam, em grande medida, como se inova, qual o foco da inovação e 

quais os tipos de inovação que são apoiados. Segue na figura abaixo esses elementos  e sua 

inter-relação: 
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  Figura 6 - Elementos da inovação e seus interrelacionamentos 

 

A cultura organizacional é a base fundamental para a geração contínua de 

inovação de valor, determinando que processos de aprendizagem e que processos de inovação 

“ vingam” na organização. E, considerando estes inter-relacionamento, torna-se claro que é 

necessária uma visão sistêmica para conseguir uma cultura ampliada de inovação, gerando 

resultados ligados a estratégias das empresas no curto, médio e longo prazo. 

Observa-se que a falta de processos bem estruturados torna-se uma barreira 

para a cultura de inovação organizacional, pois significa que as ideias e projetos dos 

colaboradores não têm canais apropriados para serem realizados. E, é preciso mapear todos os 

seus processos de inovação e os gaps existentes para se conseguir uma cultura de inovação 

ampla. Alguns fatores são relevantes  quando se trata da cultura para inovar: 

a) O espaço físico que as pessoas trabalham a fim de que possa facilitar a 

colaboração entre pessoas e áreas; 

b) A gestão financeira e a facilidade com que a empresa disponibiliza 

recursos financeiros para ideias e projetos inovadores; 
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c) A estrutura organizacional, o nível de hierarquização a facilidade de 

relacionamentos e comunicação vertical e horizontal dentro da 

organização; 

d) A forma de avaliação e recompensa das pessoas para sua contribuição a 

inovação na empresa; 

e) O nível de interligação da empresa com o seu ambiente via redes de 

inovação ou parceiras para geração de novas ideias e desenvolvimento 

de projetos promissores; 

f) A comunicação e o envolvimento das pessoas no assunto de inovação 

em geral. 

 

Também destaca-se as influências das métricas definidas pela alta 

administração e pelo reconhecimento e recompensa em decorrência dos resultados atingidos, 

como por exemplo: 

a) Aos resultados finais, 

b) Aos tipos de inovações 

c) Ao próprio processo de inovação, como a “percentagem de ideias 

analisadas em tempo”, satisfação com os canais para encaminhamento 

de ideias”. 

d) Aos indicadores de “participação de áreas”, “número de indivíduos 

gerando ideias”, “envolvimento de clientes”, terceiros”, etc. 

e) Ao reconhecimento e recompensa para o desempenho no nível 

organizacional, de equipe ou desdobrado até o nível individual. 

 
Por fim, Terra & Rijnbach afirmam que há muitos aspectos que devem ser 

considerados no fortalecimento da cultura de inovação em uma organização. O desafio está 

em ter uma visão e abordagem holística, sistêmica e integrada. 
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“ Mudar uma cultura organizacional é uma das coisas mais 

difíceis no mundo da gestão. Qualquer afirmação diferente 

desta não deve ser levada a sério”. Terra & Rijnbach” 

 

E, a mudança em direção a uma cultura duradoura de inovação, não é algo se 

conquista com ações pontuais, há uma necessidade de atuar em uma variedade de frentes, 

iniciando com uma clara definição do papel de inovação para a empresa. Sendo esta definição 

o guia para a implementação de ações e práticas orquestradas, que se apoiam entre si e que 

torna a busca de uma cultura de inovação algo explícito, sob consenso gerencial. 

 

Para Renata Horta e Paulo Renato( 2008): 
 

“ Inovação e cultura são temas que a princípio podem parecer 

divergentes, mas perceberemos que ambos estão unidos em sua 

essência”. 

“ Ao trabalhar com gestão da inovação percebemos que a cultura 

pode impor barreiras ou fortalezas que são difíceis de serem 

identificadas e contornadas pelas empresas, uma vez que são, 

frequentemente, “inconscientes” para elas.” 

 

“(...) empresas hierarquizadas, criativas e até mesmos empresas 

inovadoras podem encontrar barreiras culturais para avançar na 

geração de valor pela inovação 

 

“ A cultura é o conjunto de práticas e comportamentos de um grupo 

de pessoas- como maneira certa de pensar, agir e sentir- que foram 

dando certo ao longo da história do grupo e que por isso vão sendo 

transmitidas às gerações futuras. A Cultura é fortemente influenciada 

pelo que chamamos de “líder fundador”, aquele que, por causa de 

seu poder de decisão, orienta as ações que vão sendo estabelecidas 

como ‘ a forma certa de agir’ à medida que vão dano certo naquele 

contexto.” 
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É importante que os líderes conheçam o mais profundamente possível a cultura 

da empresa em que atuam, que sejam conscientes do seu poder de influência e éticos em 

relação a isso, e que direcionem o desenvolvimento desses valores para um aumento da 

probabilidade de sucesso da empresa. Pois, muitas iniciativas de mudanças não consideram os 

níveis mais profundos da empresa. 

Em Innovator’s Solution, Christensem (2003) afirma como bons projetos de 

Inovação de valor podem fracassar por não serem conduzidos como prioridade pelo fato dos 

valores da organização não permitirem que sejam reconhecidos como tal. Ele diz que: 

“é fácil sustentar o sucesso quando o foco da capacidade de 

inovar migra de recursos para processos e valores”. 

É preciso perceber essas nuances, é essencial fazer uma análise mais 

aprofundada nas empresas, que vai além dos artefatos, para conhecer a cultura da 

organização, e pensar uma proposta de gestão da inovação que seja coerente com essa cultura 

da empresa, de modo a sofrer menos resistência e ser incorporada com legitimidade pelas 

pessoas e pela cultura. Se a ideia é que a cultura da sua empresa deve favorecer a inovação e 

que isso precisa melhorar, é necessário começar por uma viagem a essa cultura, e nos níveis 

mais profundos. 

 

4.2. Pesquisa sobre inovação nas empresas brasileiras 

 

Diversas pesquisas ao longo dos anos e em várias partes do mundo são 

realizadas para saber o grau de maturidade das organizações em relação a inovação. Aqui no 

Brasil, anualmente também são realizada pesquisas a respeito do assunto. Um delas foi 

realizada pela Innoscience em 2011 e apresentada durante o 4° Congresso Internacional de 

Inovação, onde diversas empresas brasileiras foram pesquisadas e os resultados foram bem 

interessantes. A pesquisa nos apresenta a seguinte perspectiva: 

“...os resultados evidenciam que as empresas descentralizam 

as fontes de inovação, ampliam a formalização de suas 

práticas; consolidam investimentos em pessoas, cultura e 



64 

 

liderança; diversificando os tipos de inovação e incrementam 

o volume de investimentos”. 

Apresentamos abaixo alguns dos principais dados da pesquisa e suas análises. 

A pesquisa foi composta por 244 respondentes divididos conforme o quadro abaixo: 

 

Área de Atuação Percentual Participação 

Serviços 47 % 

Indústria 28 % 

Outros setores (Educação, 

órgão público, etc) 

16 % 

Comércio 9% 

Quadro 16 - Pesquisa Innoscience - Respondentes por Setor 

 

Em relação a curva de maturidade da inovação temos os seguintes resultados: 

1. 33 % das empresas estão em fases iniciais da curva de maturidade da 

inovação; 

2. Apenas 12 % de todas as empresas analisada estão em estágios mais 

avançados, consolidando o processo de inovação; 

3. Somente 26 % das empresas de grande porte estão trabalhando para 

criar um ambiente organizacional que fomente a inovação e somente 8 

% estão tomando consciência da importância de inovar; 

4. Nas empresas de pequeno porte 18 % estão criando um ambiente 

propício para inovar. 
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Figura 7 - Pesquisa Innoscience - Curva de Maturidade da Inovação 

 

Quanto as barreiras para inovar, a pesquisa nos apresenta as seguintes 

informações: 

1. 40% dos pesquisados destacam a falta de coordenação e 

direcionamento da inovação para principal barreira para inovar; 

2. A cultura de aversão ao risco foi considerada uma importante restrição 

para inovar, com um percentual de 20%, mas tendo uma redução em 

comparação ao ano anterior. 
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Figura 8 - Pesquisa Innoscience - Barreiras para inovar 

 

4.3. Algumas formas de adoção da inovação 

Percebemos ao longo do estudo que a incorporação da Inovação não é algo 

simples e que requer um esforço continuo. Ao longo dos tempos vários modelos foram 

surgindo para o processo de inovação (Cagnazzo, Taticchi, & Botarelli, 2008): 

1ª Geração: Technology-Push;  

2ª Geração: Market-Pull;  

3ª Geração: Coupling Model;  

4ª Geração: Integrated Model;  

5ª Geração: Systems Integration and Networking.  
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Figura 9 - Gerações dos modelos de inovação (Cagnazzo, Taticchi, & Botarelli, 2008) 

 

  Primeira geração: Technology-Push 

  Este modelo de inovação foi o predominante nos anos 50-60, como resposta 

ao período de recuperação pós-guerra. Nesta fase, a procura excedeu a capacidade produtiva, 

dando origem ao aparecimento de novos produtos no mercado. A evolução tecnológica criou 

oportunidades de inovação (Kameoka, Ito et al., 2001 in Cagnazzo, L. et al., 2008). 

É um modelo linear, onde o processo de inovação começa na investigação, 

desenvolvimento, fabricação e por fim na comercialização. Este modelo foi bastante criticado 

devido à existência de fases estanques, não havendo hipótese de feedback ou interação das 

diferentes fases. Outro dos motivos que levou ao enfraquecimento deste modelo foi a ênfase 

dada na investigação e desenvolvimento como base do processo, ignorando outras fontes de 

inovação existentes (Neely & Hill, 1998). 

 

Segunda geração: Market-Pull 

Em meados dos anos 60, o marketing ganhou maior ênfase estratégico nas 

organizações (Neely & Hill, 1998). As necessidades dos clientes passaram a ser a base e o que 

desencadeava o processo de inovação (Kameoka, Ito et al., 2001 in Cagnazzo, L. et al., 2008). 

Tal como o 1o modelo, também este é linear e tem as mesmas fraquezas que foram 

mencionadas anteriormente. 

 

Terceira Geração: Coupling Model 
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Neste modelo, o processo de inovação passou a ser influenciado pelas duas 

vertentes referidas anteriormente, a vertente tecnológica e o mercado (necessidades dos 

clientes), passando a interligar as organizações com a comunidade científica e tecnológica ao 

mercado. Embora ainda seja um modelo sequencial, passou a incluir feedbacks (Kameoka, Ito 

et al., 2001 in Cagnazzo, L. et al., 2008). 

 

Quarta geração: Integrated Model 

Entre os anos 80-90, a indústria de automóvel e eletrônica japonesa, surgiu 

com este novo modelo alternativo do processo de inovação: modelo integrado. Tinha como 

base os modelos anteriores passando a contemplar uma integração funcional e de atividades 

paralelas com partilha de informação. Neste modelo não linear, a colaboração e o trabalho em 

rede começaram a ser uma mais-valia para o processo. Teve como resultados uma diminuição 

dos custos, e um aumento da rapidez e eficácia do processo de desenvolvimento (Neely & 

Hill, 1998). 

 

Quinta geração: Systems Integration and Networking 

O uso das tecnologias de informação (TI) em conjunto com o modelo anterior 

deu origem ao modelo 5G. A integração de sistemas e redes permite uma integração e partilha 

de informação das diversas atividades e funções organizacionais, bem como, uma ligação ao 

mundo exterior mais eficaz. 

Estas redes de ligações externas e o relacionamento com os clientes são fatores 

muito importantes nas atividades do processo de inovação (Von Hippel, 1988; Lundvall, 

1988; Normann, 1991; Stevens, 1997 in Neely, A., Hill, J., 1998), podendo realçar o trabalho 

em rede entre empresas e a concorrência na promoção da inovação (Stevens, 1997 in Neely, 

A., Hill, J., 1998). 

Ao longo do tempo diversos autores foram sugeridos outros modelos para a 

inovação. (Kotler & de Bes) em seu livro a Bíblia da Inovação, sugere o que eles 

denominaram de Modelo AF. 
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O Modelo AF consiste nos resultados de análise realizadas em empresas que 

eles consideraram como inovadoras e que obtiveram bons resultados com os recursos 

investidos em inovação, a exemplo de Apple, Google, 3M, IBM entre outras.  

No estudo desse modelo é importante ressaltar a seguinte colocação: 

“...o modelo AF que apresentamos não é um processo de 

inovação, mas lista de funções básicas que descobrimos 

existir nas empresas que revelaram as melhores práticas de 

inovação nos últimos anos. Nossa proposta é que, se uma 

empresa quiser inovar, deverá definir essas funções e atribuí-

las a indivíduos específicos e, então, tendo estabelecido 

objetivos, recursos e prazos finais, deixa-los interagir 

livremente para criar os próprios processos”. 

As funções que segundo (Kotler & de Bes) são fundamentais são: 

a) Ativadores: pessoas que iniciam o processo de inovação, sem se 

preocupar com estágios ou fases; 

b) Buscadores: especialistas em busca de informações. Sua tarefa não é 

produzir na novo, e sim fornecer informações para o grupo; 

c) Criadores: pessoas que produzem ideias para o restante do grupo. Tem 

como função conceber novos conceitos e possibilidades; 

d) Desenvolvedores: pessoas especializadas em transformar ideias em 

produtos e serviços; desenvolvem plano, transformam ideias em 

soluções; 

e) Executores: aqueles que cuidam de tudo relacionado com 

implementação e execução. Sua função é levar a inovação para a 

organização e mercado; 

f) Facilitadores: aprovam os novos itens de despesa e o investimento 

necessário á medida que o processo de inovação avança. 

(Kotler & de Bes) também associa o modelo A-F ao seis Is da inovação, 

demonstrado no quadro abaixo: 
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Funções A-F Os seis Is da inovação 

Ativadores Iniciação 

Buscadores Informação 

Criadores Ideação 

Desenvolvedores Invenção 

Executores Implementação 

Facilitadores Instrumentação 

Quadro 17 - Modelo A-F e os Is da Inovação 

 

(Stefanovitz, Juliano: 2011) citando (Tidd, Bessant, & Pavitt) e Quadros (2008) 

apresenta o que seria um modelo integrado da gestão da inovação, baseado na síntese de obras 

de diversos campos de pesquisa. A figura 11 abaixo apresenta esse modelo: 

 

Figura 10 - Modelo integrado da Gestão da Inovação 

Percebemos que não há um modelo preciso ou mais eficiente quando se trata 

de implantação da gestão da inovação. Ao analisar os modelos existentes, pesquisas de 
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mercado e comparando com o caminho usando pela organização, que faz parte do nosso 

estudo de caso, vemos que muito mais importante que um modelo ideal de implantação, está a 

reflexão sobre o que está claro ou não sobre o que é inovação. 

Se formos apontar qual desse modelos a organização estudada devesse seguir, 

vimos uma maior convergência ao modelo AF, devido as suas características organizacionais. 

Fato relevante é que mesmo esse modelo sendo o que possivelmente tivesse mais aderência, o 

processo de adoção não iniciou a partir da escolha de uma modelo, e sim de algo espontâneo, 

diante dos desafios que surgiram. 

Durante o trabalho de pesquisa na organização chegamos a identificar que, de 

acordo com o contexto atual da organização pesquisada, seria interessante adotar uma 

abordagem de inovação incremental e com um modelo semelhante ao modelo A-F, ajustando 

as suas necessidades organizacionais. 

 

4.4. Inovação em universidades brasileiras 

 

O termo “sociedade do conhecimento” é amplamente utilizado, para definir o 

modelo atual de sociedade em que estamos convivendo. Isso se deve ao fato que em qualquer 

atividade que o ser humano atue, uma volume gigantesco de informação e de conhecimento é 

colocado a disposição. Grande parte desse conhecimento é gerado nas universidades, a partir 

dos seus curso de graduação e pós-graduação bem como pesquisas cientificas realizadas nas 

instituições.  

Analisando a inovação sob a ótica de pesquisas, novos produtos, invenções, a 

universidade brasileira tem avançado muito e historicamente tem contribuído com um 

ambiente propicio. Mas todo esse conhecimento por vezes não chega ao mercado, não tem 

uma continuidade ou não estão em sincronia com o que o mercado corporativo necessita. Isso 

ocorre muitas das vezes, devido ao pouco incentivo dado aos alunos pesquisadores e 

instituições, que por falta de recursos não conseguem levar adiante os seus trabalhos, além de 

uma maior integração entre universidade, sociedade e organizações. 

Mesmo nesse cenário, tem sido notório o crescimento gradual ao longo dos 

últimos anos do numero de pesquisas e de trabalhos realizados dentro das universidades 
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brasileiras. A figura abaixo demonstra parte desse crescimento, a partir da analise do numero 

de publicações nas ultimas décadas. 

 

 

Figura 11 - Publicações nas ultimas décadas 

 

Por outro lado, assim como as demais empresas dos diversos ramos de 

atividades, não há aparentemente a utilização de um modelo de Gestão da Inovação sendo 

adotado.  
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5. ESTUDO DE CASO 

Esse capitulo apresenta o estudo de caso escolhido e foi utilizado como o tipo 

de pesquisa para esse trabalho a analise qualitativa, com a busca de elementos relevantes 

permitindo o entendimento real da adoção da prática de inovação na organização pesquisada. 

Foi determinado um protocolo que definiu de forma clara a estrutura conceitual do trabalho e 

seu escopo. O Quadro 18 apresenta as definições que ajudaram a delimitar o estudo de caso. 

 

Item Definição 

Questão Principal O que é inovação? De que forma uma organização pode iniciar o processo de 

inovação? Quais os desafios encontrados? 

Limites de tempo De abril de 2012 a março de 2013  

Local Empresa privada com atividade educacional, em busca de novos formatos de 

oportunidades 

Validação interna Várias fontes de informação: analise de documentos, entrevistas, observação 

direta 

Questões do estudo de caso Q1: Qual o histórico da empresa em relação ao conceito de inovação? 

Q2: Porque a empresa decidiu adotar um modelo de gestão da inovação? 

Q3: Quais os principais desafios e dificuldades para iniciar o processo de 

gestão da inovação? 

Q4: Como a gestão da inovação passou a ser conduzida dentro da 

organização? 

Q5: Quais os resultados esperados e quais os obtidos a partir da gestão da 

inovação? 

Quadro 18 - Protocolo do estudo de caso 

 

Diversas formas de estudo de caso poderiam ser utilizadas como a 

explanatório, o descritivo e o exploratório. Utilizamos o descritivo, por descrever o fenômeno 

estudado. Por sua característica, descrevendo uma intervenção (adoção da gestão da 

inovação), ocorrendo em um contexto de vida real (instituição de ensino superior privada) e 
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avaliamos os resultados e ilustramos em tópicos. (Yin, Roberto K. 2010). A pesquisa do 

estudo de caso deu inicio em abril de 2012, a partir da criação do comitê de inovação.  

 

5.1. Coleta dos dados 
 

A pesquisa realizada utilizou de instrumentos distintos para a coleta de 

informações. Foram utilizada a análise de documentos, observação direta, entrevista, 

observação participante e questionário. Estes instrumentos estão definidos no quadro 19. 

 

Instrumento Definição Autor 

Analise documental Analise de registros impressos e 

digitais disponibilizados pelas 

empresas 

Mazzotti e Gewandszajder (2000) 

Observação direta Captura e analise de elementos 

organizacionais através de visitas 

Yin (2001) 

Observação participante Participação em eventos que estão 

sendo estudados 

Yin (2001) 

Entrevistas Conversas de forma estruturadas 

que fornecem ao pesquisados as 

informações necessárias 

Lakatos e Marconi (2001), Yin (2001) 

Quadro 19 - Instrumentos para coleta de dados 

 

O quadro 20 apresenta uma cronologia do levantamento dos dados e o tipo de 

instrumento utilizado. 

 

Mês Tipo de Instrumento 

De abril a maio de 2012 Entrevistas 

De junho a agosto de 2012 Observação direta 
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De setembro a novembro de 2012 Entrevistas e observação direta 

De janeiro de março de 2013 Observação participante e analise documental 

Quadro 20 - Cronologia do levantamento dos dados 

 

A figura abaixo mostra a linha de tempo do andamento do trabalho. 

 

 

Figura 12 – Linha do tempo do trabalho 

 

A partir do levantamento das informações e para um melhor entendimento, os 

resultados da pesquisa realizada foram organizados dividindo a apresentação do estudo de 

caso em quatro seções, sendo elas: 

a) Caracterização da empresa, apresentando um breve histórico sobre a 

organização e a contextualização em sua área de atuação; 

b) Contexto organizacional existente, caracterizando a estrutura 

organizacional, e sua mudança para adoção da Gestão da Inovação; 

c) Processos de inovação, apresentando o caminho utilizado para o 

descobrindo e a adoção de processos de inovação; 



76 

 

d) Principais desafios, resultados obtidos e perspectivas futuras, demonstra 

quais os desafios encontrados, qual o modelo implantando da Gestão de 

Inovação, seus resultados e o que se está planejando para o futuro. 

 

5.1. Caracterização da Empresa 

A Universidade Tiradentes - UNIT, empresa que atua na área da educação em 

uma cinquentenária trajetória foi criada como Ginásio Tiradentes, em 1962, mantida pela 

Associação Sergipana de Administração, a instituição surgiu num momento de muita 

efervescência do debate educacional brasileiro. Em 1969, já com a denominação de Colégio 

Tiradentes, a instituição escolar se instalou, pela primeira vez, em edifício próprio, situado à 

rua Lagarto, 264, num período em que o Brasil já vivia agruras da Ditadura Militar iniciada 

em 1964 e intensificada após edição do Ato Institucional número cinco, em dezembro de 

1968. Era o momento da implantação no ensino superior brasileiro das reformas preconizadas 

pela lei 5.540/68, que alterou radicalmente as suas condições anteriores de funcionamento. 

Importantíssimo ressaltar o pioneirismo que marca a história da Universidade 

Tiradentes. Em 1972, sob a denominação de Faculdades Integradas Tiradentes, a instituição 

escolar foi a primeira unidade de ensino privada, a oferecer formação superior, com os cursos 

de administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. 

A autorização para transformar as Faculdades Integradas Tiradentes em 

Universidade chegou durante o mês de agosto de 1994, com a publicação de portaria do 

Ministro da educação, 10 anos após a sociedade brasileira haver rompido com a ditadura que 

governou durante duas décadas. No mesmo ano foi inaugurado o Campus Aracaju Farolândia, 

onde passou a funcionar a maior parte dos 11 cursos de graduação que à época existiam, além 

de haver se concentrado as principais atividades de pesquisa e extensão e com o seu 

aprofundamento, possibilitou o funcionamento, a partir do ano de 2005, do Mestrado em 

Engenharia de Processos, o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu oferecido pela 

Universidade Tiradentes. 

Em seus cinquenta anos de existência a Universidade enfrentou muitos desafios 

e também muitas conquistas. Na sua trajetória há relatos de diversas iniciativas inovadoras 

que contribuíram diretamente para o sucesso do empreendimento. 
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Alguns exemplos ocorreram mesmo quando tudo tinha seu inicio, a partir do 

colégio Tiradentes, sendo a primeira escola a fornecer o sistema de transporte escolar, algo 

inédito e inovador para a época. 

A inovação também veio em forma de crescimento, sendo uma das primeiras 

instituições privadas a tornar-se universidade no nordeste, a criação de diversos cursos como 

informática, arquitetura, entre outros, implantação de governança corporativa e inteligência 

competitiva. 

Com o surgimento da internet montou o primeiro provedor de internet do 

estado, tornou-se uma das primeiras do Brasil a usar o ensino a distância e uma das poucas 

com autorização para atuar em todo território nacional. Os exemplos de iniciativas inovadoras 

são muitas e é claro que a Universidade Tiradentes sempre buscou estar a frente no seu 

segmento de atuação.  

Invariavelmente, em todas as organizações, com o passar do tempo, as mesmas 

sofrem a ação das mudanças do mercado e novos desafios são colocados a tona. Nos últimos 

anos vemos que as mudanças são mais constantes, novas demandas, novos concorrentes, 

novas formas de interação, globalização, novas gerações de estudantes e profissionais. A bem 

da verdade, as iniciativas de inovação dos últimos cinquenta anos, serviram para colocar a 

organização em uma posição de liderança na região, mas o momento atual requer um algo 

diferente do que já foi feito. É necessário reescrever os próximos 50 anos e é com esse 

pensamento que a inovação passou a ter um outro nível de importância dentro da instituição. 

 

Essa visão está alinhado com o pensamento de (Vasconcellos & Marcos 

Augusto, 2009) que diz: 

 “A organização inovadora não é aquela em que as 

inovações ocorrem esporadicamente. (...) A organização 

inovadora é permeada por um processo contínuo e 

permanente de produção de inovações, inovações essas que 

podem ser de qualquer natureza – de produto, processo, 

gestão ou negócios.” 
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5.2. Contexto Organizacional 

 

A organização está estruturada a partir de um modelo de governança 

corporativa, onde os sócios mantem relacionamento com o conselho de administração. O 

conselho de administração é formado por membros sócios e consultores externos, visando 

uma governança direcionada ao consenso e com o apoio de profissionais especializados. No 

momento atual a organização é composta por uma universidade localizada em Sergipe na 

cidade de Aracaju e duas faculdades, sendo uma em Alagoas na cidade de Maceió e outra em 

Pernambuco na cidade de Recife. O corpo decisório da organização fica situado fisicamente 

na Universidade em Aracaju, tendo representações locais em cada instituição nos outros 

estados. 

A Superintendência Geral está diretamente ligada ao conselho de 

administração, sendo responsável pela execução das diretrizes encaminhadas pelo conselho e 

o cumprimentos dos objetivos estratégicos acordados. 

Abaixo da Superintendência Geral estão as demais Superintendências que são 

encarregadas da execução dos objetivos estratégicos de acordo com a sua especialidade. Por 

não ser o objetivo desse trabalho e por questões de confidencialidade não abordaremos em 

detalhes como é formada cada Superintendência, limitando-se a cita a sua existência. 

Além das diversas Superintendências, há a Diretoria de Inteligência 

Competitiva e Inovação diretamente ligada a Superintendência Geral, atuando como suporte 

direto a tomadas de decisão da organização. A imagem abaixo apresenta de forma macro a 

estrutura da organização utilizada nesse estudo de caso. 
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Figura 13 - Organograma macro da organização 

 

 

 

Figura 14 - Organograma da Diretoria de Inteligência Competitiva e Inovação 
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A Diretoria de Inteligência Competitiva e Inovação é uma área executiva da 

organização, diretamente ligada a Superintendência Geral e que presta assessoria estratégica a 

todas as instituições do grupo. 

Essa diretoria é composta por um núcleo de Planejamento Estratégico e de 

Processo, que está dividido em duas gerências, uma Gerência de Planejamento Estratégico e 

uma Gerência de Processos. Esse núcleo é responsável por: 

1. Realizar o planejamento estratégico do Grupo e das unidades; 

2. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos estratégicos; 

3. Padronizar e gerenciar os processos críticos; 

4. Dar suporte ao Comitê estratégico; 

Parte integrante da Diretoria de Inteligência Competitiva e Inovação, o Núcleo 

de Inovação é responsável por: 

1. Identificar diferenciais competitivos e modelos de Sucesso (IES); 

2. Implantar uma cultura da inovação; 

3. Promover capacitação em inovação; 

4. Realizar parcerias estratégicas; 

5. Acompanhar o Comitê de Inovação; 

6. Buscar novos produtos e reinvenção dos atuais; 

7. Acompanhar os projetos de criatividade e inovação; 

Já o Núcleo de Inteligência Competitiva tem como objetivo: 

1. Gerenciar do BI; 

2. Produzir e disseminar informações estratégicas; 

3. Analisar concorrência; 

4. Realizar pesquisa de mercado; 

5. Identificar melhores práticas; 

6. Realizar benchmarking entre IES nacionais e internacionais; 
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A Gerência de Fidelização tem como objetivos: 

1. Elaborar e Gerenciar os projetos relacionados com fidelização dos 

alunos; 

2. Definir Políticas de Fidelização; 

3. Criar de Modelos para identificação do grau de risco da evasão; 

4. Promover eventos de integração; 

5. Desenvolver fóruns de discussão com alunos; 

6. Acompanhar os indicadores da evasão; 

 

Há ainda a estruturação de dois comitês multifuncionais e multidisciplinares 

que discutem os caminhos dos processos de inovação e tomam as decisões e realizam o 

acompanhamento das tarefas. O quadro abaixo apresenta os detalhes do funcionamento dos 

dois comitês: 

 

Comitê Definição Liderança Integrantes 

Comitê de Inovação Fórum mensal para 

acompanhamento, 

discussão das ideias e 

aprovação 

Coordenador do 

comitê que é o Diretor 

de Inteligência 

Competitiva e 

Inovação 

O próprio Diretor de 

Inteligência Competitiva e 

vários colaboradores de 

áreas funcionais distintas e 

com posições diversas na 

organização 

Comitê Estratégico Acompanhar a 

construção do 

Planejamento 

Estratégico 

O Coordenador do 

Comitê é um 

Conselheiro 

independente 

Membros sugeridos pelo 

próprio conselho 

    

Quadro 21 - Comitês ligados a área de Inteligência Competitiva e Inovação 

 

Em relação de contexto de mercado, a organização decidiu estruturar um 

modelo de governança corporativa, diferente do modelo anterior que era uma gestão 
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primordialmente familiar. No últimos anos também tomou-se a decisão de realizar um 

crescimento orgânico da organização, realizando aquisições de outras instituições para farte 

parte do grupo. Por ser uma iniciativa nova para a organização, os processos de aquisições 

tem sido realizado sem uma planejamento estratégico integrado, ocasionando uma falha de 

comunicação, resultando em problemas operacionais e de processos na integração das 

instituições no grupo. Em relação ao processo de Gestão de Inovação existente atualmente na 

organização, não está sendo divulgado nas instituições que estão sendo adquiridos, ficando 

essa atribuição para um momento posterior, quando da integração total das políticas, 

procedimento e processos. 

Em relação a capacitação dos colaboradores, temos grandes incentivos para a 

crescimento, com politicas claras e bem direcionadas para a obtenção de novos 

conhecimentos. Todos que fazem parte do grupo, colaboradores contratados, professores, 

coordenadores e até mesmo terceiros tem disponível cursos, seminários e fóruns de 

conhecimento a disposição. 

Apesar de bem estruturada, a organização não possuía anteriormente um 

cultura formal de inovação, com processos ou um direcionamento nesse sentido. A inovação 

era realizada através de iniciativas pontuais, que ao longo do tempo foram sendo executadas 

com sucesso.  

Externamente a organização se relaciona com diversas organizações, grupos e 

com a sociedade em geral. Esses relacionamentos foram criados ao longo do crescimento da 

instituição, sem um foco especifico de inovação. Apesar do foco especificamente não ter sido 

a inovação, é possível observar que as iniciativas resultantes desses relacionamentos possuem 

em suas características muito do caráter inovador, ao prover diversos serviços e produtos 

inéditos na região em que a organização atua. 

Vale a pena ainda destacar a existência do ITP – Instituto de Tecnologia e 

Pesquisa, e tem como missão promover, incentivar, fomentar, acompanhar e avaliar ações e 

atividades de pesquisa . Também há o ITEC – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, 

que tem como objetivo apoiar novas empresas de base tecnológica e fomentar a cultura 

empreendedora da região. 
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5.3. Processo de Inovação na Empresa 

A prática da inovação na organização sempre ocorreu ao longo dos anos, 

através de iniciativas inovadoras pontuais, que ajudaram no crescimento e liderança em sua 

região. Apesar disso não havia algo sistematizado e uma gestão sobre o assunto, nem fazia 

parte da estratégia corporativa. Nesse ponto temos a resposta para a primeira questão do nosso 

protocolo do estudo de caso, onde é demonstrado que a empresa possuía inovação aplicada, 

mas o conhecimento sobre o assunto era restrito. 

A segunda questão do nosso protocolo é respondida a partir desse ponto do 

estudo. Durante o processo de implantação do modelo de governança corporativa e do 

planejamento estratégico para o período de cinco anos, que seria entre o ano de 2008 e 2012, 

foi sugerido a criação de um comitê de Inovação Tecnológica. Isso ocorreu no final de 2011 e 

o foco era coordenar especificação as demandas que eram direcionadas para a área de 

Tecnologia da Informação. Cabe aqui uma referencia encontrada durante a pesquisa, em que 

muitas das empresas entendem inovação, quando o foco está na inovação tecnológica e 

diretamente ligada a tecnologia da informação. Efetivamente há um desconhecimento acerca 

do tema inovação, essa dificuldade do fundamento teórico é comprovado através das 

pesquisas realizadas sobre o assunto.  

Esse comitê era formado basicamente por colaboradores da área de Tecnologia 

da Informação, com exceção do Pro Reitor, que seria o representante das áreas de negócio. 

Mas mesmo o Pro Reitor passou a fazer parte do comitê devido a característica profissional 

anterior, pois o mesmo havia sido o Diretor de Tecnologia da Informação da organização. O 

que ficou claro é que durante os poucos meses que o comitê atuou, o mesmo tinha mais um 

caráter de gestão das demandas de Tecnologia da Informação, do que efetivamente um 

Comitê de Inovação, mesmo com enfoque tecnológico. O objetivo claro e primordial era 

sugerir projetos de Inovação Tecnológica, criticar escolher e definir prioridade de Tecnologia 

da Informação. 

Durante o estudo ficou claro da forma que foi constituído não havia um 

alinhamento realmente estratégico com o negócio, indo de encontro ao que foi apresentado na 

fundamental teórica, onde um dos pilares para sucesso de qualquer iniciativa de inovação 

deve estar diretamente ligado ao planejamento estratégico da organização. 
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Analisando a fundamentação teórica, diversas fontes a respeito do tema 

inovação e os modelos propostos para a gestão da inovação, teríamos alguns processos chaves 

que devem ser levados em consideração em qualquer iniciativa. O quadro abaixo faz uma 

relação entre os processos chaves e o que havia até então na organização, levando em conta 

que o comitê criado tinha um foco na inovação tecnológica: 

 

Processo Área que liderava Área participante Foco 

Prospecção Tecnologia Tecnologia e área solicitante Tecnologia da Informação 

Ideação - - - 

Estratégia Tecnologia Tecnologia Tecnologia da Informação 

Recursos Tecnologia Tecnologia Tecnologia da Informação 

Implementação Tecnologia  Tecnologia Tecnologia da Informação 

Avaliação Tecnologia Tecnologia e área solicitante Tecnologia da Informação 

Quadro 22 - Processo de inovação, papéis e foco anterior 

 

Nesse modelo adotado inicialmente vemos que havia uma distorção, 

distanciamento do que seria os principais processos para a gestão da inovação. Analisando 

cada ponto individualmente tivemos a seguintes percepção, em relação aos processo: 

1. Prospecção: A prospecção resumia-se a recebimento das demandas das 

diversas áreas da empresa, para soluções que necessitassem de 

Tecnologia da Informação. Era muito comum que a área de tecnologia 

da informação fosse somente comunicada da necessidade, de forma 

imediata, sem um alinhamento estratégico com o negócio. 

2. Ideação: A ideação resumia-se a propor soluções de caráter tecnologia 

as demandas apresentadas. Não se fazia uso de uma cultura de 

inovação, com apresentação de novas soluções para o negócio; 

3. Estratégia: A estratégia resumia-se a utilização das melhores prática 

adotadas na área de Tecnologia da Informação com a implementação de 
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projetos adotando padrões de mercado com PMI, COBIT, ITIL e 

outros;  

4. Recursos: Basicamente os recursos financeiros eram originados do 

orçamento aprovado pela área de Tecnologia ou sob demanda a partir 

dos projetos apresentados pelas áreas de negócio. Como o foco era 

tecnologia os recursos humanos utilizados era os colaboradores de 

Tecnologia da Informação, com a participação dos colaboradores das 

outras áreas como provedores de informações; 

5. Implementação: Utilizava-se os procedimentos comumente adotados 

para implementação de projeto de Tecnologia da Informação. 

6. Avaliação: Realizada a avaliação técnica interna da área de Tecnologia 

da Informação, sem a participação das áreas de negócio. Ás áreas de 

negócio avaliavam as entregas após a sua implantação. 

 

Esse comitê com o foco tecnológico teve a duração de seis meses, quando os 

colaboradores envolvidos e apoiado há nova visão do Pro Reitor, por estar agora diretamente 

ligado ao negócio, percebeu-se que era necessário algo mais que Inovação Tecnológica. 

A partir da revisão do planejamento estratégico, a organização decidiu então 

criar a Diretoria de Inteligência Competitiva, e como apresentado no contexto organizacional, 

ligada diretamente a Superintendência Geral e com o objetivo de prestar assessoria a todas as 

instituições do grupo. 

Essa diretoria foi criada para pensar sobre como serão as instituições, que 

fazem parte do grupo, nos próximos 10 anos e fornecer informações estratégicas para tomada 

de decisão e fortalecer as áreas de planejamento estratégico e processos. Com essa visão e 

com a experiência anterior do comitê de inovação tecnológica, houve uma mudança total de 

foco e a inovação passou a ser visto como ponto fundamental da estratégia da organização. 

Foi criado então o Núcleo de Inovação, preocupado com a Gestão da Inovação 

e com o foco voltado para a estratégia do negócio. Com o surgimento do Núcleo de Inovação 

foi estruturado um novo Comitê de Inovação, dessa vez composto por áreas multidisciplinares 

e multifuncionais. A partir da criação do novo comitê foi iniciado os trabalhos para identificar 
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qual a forma de atuação, qual os processos que seriam utilizados e como fazer para que que 

fosse criado a cultura da Gestão da Inovação na organização. 

O novo comitê passou a ter uma nova formatação e ao refazermos a analise em 

relação aos processos chaves para a inovação, temos uma nova disposição conforme o quadro 

abaixo: 

 

Processo Área que liderava Área participante Foco 

Prospecção Marketing e Estratégia Inovação Negócio 

Ideação Inovação Marketing, Estratégia, Comitê 

Inovação 

Negócio 

Estratégia Estratégia, Marketing Inovação, Processos Negócio 

Recursos Inovação Estratégia, Superintendência Negócio 

Implementação Em definição Em definição Negócio 

Avaliação Inovação Estratégia, Operacional Negócio 

Quadro 23 - Processo de inovação, papéis e foco atual 

 

Passamos então a ter uma nova percepção em relação aos processos para 

inovação, demonstrados abaixo: 

1. Prospecção: A prospecção passou a ter uma perspectiva mais 

estratégica, abrangendo todas as áreas da organização. Há de forma 

clara de forma clara um monitoramento de tendência de mercado, 

tendências de consumo, monitoramento de competidores e 

monitoramento de clientes. Ainda não há um direcionamento o modelo 

adotado de inovação atenda a esses níveis de prospecção.  

2. Ideação: A ideação passou a ter um novo processo, sistematizado e 

formalizado em toda a organização, há a geração de ideias e o 

gerenciamento dessa ideias, mas o escopo é totalmente interno, sem 

haver a possibilidade no momento de coleta de informações externa da 

organização; 
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3. Estratégia: Passou-se a adotar como estratégia a construção de um 

modelo de gestão de inovação que antecipe a forma de atuar da 

organização para os próximos dez anos. Foi dado foco em duas áreas 

especificas de atuação no primeiro momento para avaliação do conceito 

e posterior revisão. A Inovação está focada em Inovação Corporativa e 

Eficiência Operacional;  

4. Recursos: Foi destinado recursos financeiros específicos para os 

projetos apresentados no contexto da Inovação. Passou a ter liberação 

de recursos humanos de várias áreas para a participação ativa no 

Comitê de Inovação; 

5. Implementação: No momento da pesquisa a organização ainda não 

tinha implementado os projetos de inovação aprovados. Não sendo 

possível avaliar os resultados da implementação. Foi possível avaliar os 

resultados da mudança da cultura e a participação no processo; 

6. Avaliação: No estágio atual a organização definiu um modelo de 

avaliação da coleta das ideias para posterior implementação, bem como 

mecanismo de premiação. A próxima etapa será a instalação de 

mecanismos de avaliação da implementação; 

 

Durante a pesquisa, foi possível perceber que houve uma mudança brusca na 

organização, referente a importância e entendimento dos conceito da inovação e sua gestão. 

No inicio dos trabalhos algumas possibilidades foram avaliada para servir de modelo inicial 

de adoção, a exemplo do banco de ideias, que mostrou pouco funcional e distante dos 

objetivos estratégicos pretendidos. 

Foram então definidas algumas premissas que serviram de base o edital de 

inovação, sendo elas: 

1. Inovação aberta para todos os professores e colaboradores, pois 

queriam que todos pudessem contribuir com as novas ideias; 

2. Definido duas categorias: Gestão de Custo e Melhoria de Processos. 

Tornou-se o objetivo principal atender a esses pontos; 



88 

 

3. Definição de um estatuto do comitê de inovação, com as regras de 

funcionamento; 

4. Incentivo financeiro e de destaque 

5. Inicialmente somente uma das instituições do grupo participaria. As 

demais ficariam para um momento posterior, após a consolidação dos 

processos de fusão; 

6. Orientada por edital com início e fim; 

 

Nesse ponto cabe uma referencia a fundamentação teórica e aos conceitos de 

inovação. Mesmo tendo como premissa uma inovação aberta, analisando conceitualmente 

trata-se um tipo de inovação fechada, por não haver a participação externa da organização no 

processo. A inovação fechada o foco são as ideias internas, na inovação aberta o foco está nas 

ideias internas e externas. A partir dessas premissas o edital de fomento a inovação foi criado 

e divulgado em toda a organização. A imagem abaixo mostra um fragmento do edital: 
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Figura 15 - Fragmento do Edital de Inovação 

A Figura 15 apresenta o que o fluxo de inovação da organização, que passou a 

funcionar a partir da nova abordagem e importância dada ao assunto. Aqui temos a resposta a 

nossa quarta questão do protocolo. 

 1 

Universidade Tiradentes 
Diretoria de Inteligência Competitiva 

  
EDITAL DO PROGRAMA DE IDEIAS, CRIATIVIDADE e INOVAÇÃO - CRIE 

 
A Universidade Tiradentes, por meio da Diretoria de Inteligência Competitiva (IC) e de acordo com 
a Norma de Processo – Programa de Ideia e Criatividade – CRIE. NAD.IC.01.02, torna público o 
programa de Ideias, criatividade e inovação. 
 
I – DO OBJETO 
 
O programa tem por objetivo desenvolver uma cultura criativa, incentivando a participação de 
todos os colaboradores da UNIT na apresentação de ideias, sugestões e projetos que tragam 
alguma vantagem competitiva ou eficiência aos processos, sejam eles relacionados com a 
racionalização de recursos (tempo, trabalho, custo, investimento etc.) que tragam ganhos 
financeiros ou na melhoria dos processos administrativos / acadêmicos. Visa ainda oferecer ao 
autor da criação a possibilidade de ser premiado e reconhecido pela criação apresentada. 
 
II – DAS CATEGORIAS 
 
O programa compreende duas categorias de premiação de acordo com o tipo de inovação a ser 
apresentada, quais sejam: 
 
Eficiência operacional: Redução de gastos 
Destina-se a premiar ideias, sugestões e projetos inovadores que promovam a racionalização de 
recursos (tempo, trabalho, custo, investimentos, etc.) e tragam necessariamente redução de 
gastos. 
 
Inovação corporativa 
Destina-se a premiar ideias, sugestões e projetos inovadores que promovam a melhoria dos 
processos administrativos e/ou acadêmicos, não necessariamente com redução de gastos, mas 
obtendo outros ganhos tangíveis ou intangíveis para a Instituição.  
 
III - DA INSCRIÇÃO 
 
As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 09 de novembro de 2012 até o dia 28 de 
dezembro de 2012. 
 
Poderão se inscrever no Programa todos os colaboradores da Universidade Tiradentes (UNIT), 
exceto superintendentes, diretores e os membros do Comitê de Inovação, que são os 
responsáveis por avaliar os projetos. 
 
Todos os tipos de criação devem ser descritos em formulário próprio (Anexo I); 
 
As criações inscritas poderão ser de autoria individual ou em grupo e deverão ser entregues na 
Diretoria de Inteligência Competitiva (IC), prédio da Reitoria, sala 54, 2º andar, Campus Aracaju 
Farolândia. 
 
As inscrições incompletas, com relatos imprecisos ou no formato inadequado serão consideradas 
inabilitadas. 
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Figura 16 - Fluxo da Inovação 

 

O fluxo da inovação na organização pesquisada inicia com o envio de 

formulário preenchido pelos colaboradores. Esse formulário está disponível na intranet em um 

site criado especificamente para o conceito de inovação. Nesse site também está orientação 

sobre o assunto e o próprio edital de fomento a inovação. A figura 16 apresenta um fragmento 

do formulário. 
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Figura 17 - Fragmento do formulário de ideias 

 

Após o preenchimento do formulário o mesmo deve ser assinado e entregue 

diretamente no Núcleo de Inovação, onde o mesmo será protocolado. A ideias podem ser 

submetidas de forma individual ou coletiva. 

Após a recepção dos formulários, a gestão do Núcleo de Inovação retira a 

personalização do documento e encaminha para o Comitê de Inovação, onde será escolhido 

um relator para a ideia. O relator é escolhido de forma aleatória, mas as ideias são 

encaminhadas com o indicativo de tema, para que o relator escolhido alguém que tenha o 

mínimo conhecimento sobre o assunto. 

Uma vez ao mês ocorre a reunião do Comitê de Inovação com o objetivo de 

avaliar as propostas, o relator dá o seu parecer e há uma votação. Após a votação dá-se o 

inicio da pontuação para as propostas. O comitê é formado por membro de várias áreas 

conforme abaixo: 

a) Um representante da Superintendência Geral; 

b) Um representante da Inteligência Competitiva; 

c) Um representante do Núcleo Financeiro; 

d) Um representante da Diretoria de Tecnologia da Informação; 

e) Um representante da Assessoria Jurídica; 
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f) Um representante da Área Acadêmica; 

g) Um representante da Diretoria de Gente e Carreira; 

h) Um representante da Diretoria de Marketing; 

i) Um membro externo; 

 

A pontuação está descrita no edital de fomento a inovação e é apresentada nas 

figuras abaixo: 

 

 

Figura 18 - Tabela de pontuação eficiência operacional 

 

 

Figura 19 - Tabela de pontuação Inovação Corporativa 
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Um pontos a se destacar é que independentemente da proposta ser aprovada ou 

não, as ideias passam a ser propriedade da organização. Após a pontuação as propostas são 

tratadas de acordo com a sua categoria. 

Para as propostas aprovadas e que são da categoria Inovação Corporativa, as 

mesmas são classificadas e posteriormente divulgados os resultados. Os resultados são 

divulgados em evento exclusivo para essa finalidade. Além da premiação em dinheiro, há 

entrega de certificado e o reconhecimento da organização ao colaborador como sendo um 

exemplo de pessoa inovadora.  

Na categoria Eficiência Operacional há uma mudança no fluxo após a 

pontuação. Sendo a proposta aprovada, a mesma é implementada para que seja possível 

avaliar o nível de redução de custos obtido. Após essa analise, a premiação é definida baseada 

em faixas de valores, de acordo com o nível de redução obtido no mês. Com esse índice 

estabelecido é finalmente divulgado os resultados, que dá mesmo forma da Inovação 

Corporativa, é apresentado em evento para essa finalidade. 

Durante a pesquisa foi possível observar que a própria divulgação do modelo 

de inovação foi concebida de forma inovadora. Haviam recursos financeiros específicos para 

a divulgação, mas optaram de utilizar a criatividade,  e a solução de um outro problema 

existente serviu de base para  o convite a inovação.  

O próprio convite para participar desse novo momento da organização, já era 

uma ideia inovadora. Para resolver um problema que era possibilitar escutar som do canal de 

vídeo da intranet sem atrapalhar o colega, foi comprado fones de ouvidos para os 

colaboradores. Os fones foram entregues dentro de uma caixa personalizada indicando a 

mudança que iria surgir, sem deixar claro o que se tratava. No canal de vídeo, que antes era a 

fonte de problema, foi colocado um vídeo convidando a todos a participar da Gestão da 

Inovação e essa solução simples e inovadora atraiu de forma concreta as pessoas a 

participarem. A figura 19 apresenta um fragmento de um dos materiais utilizados para a 

divulgação 



94 

 

 

Figura 20 - Fragmento de material de divulgação - objetivo 

 

Houve uma construção coletiva, sem uma base formal de autores especialistas 

no assunto ou consultoria especializada. A concepção foi baseada em ideias e conhecimento 

individual dos membros e posteriormente a busca formal pelas melhores práticas. Assim 

como em outras organizações, que iniciaram o processo de adoção da Gestão da Inovação, 

haviam muitas dúvidas em relação aos conceitos, modelos e melhores práticas utilizadas. 

Tudo partiu de uma necessidade estratégica e que resultou inicialmente na busca intuitiva da 

inovação. 

Nesse aspecto a pesquisa tem contribuído para a consolidação do 

conhecimento, da fundamentação teórica do assunto e da analise dos modelos adotados. 

 

5.4. Principais Desafios, Resultados e Perspectivas Futuras 

A organização pesquisada atua no ramo da educação superior privado, setor da 

economia que nos últimos anos sem tem uma concorrência muito grande acirrada. Diversas 
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novas universidades e faculdades foram abertas, muitas delas sem um critério de qualidade 

estabelecido ou com qualidade duvidosa. O fato que esse crescimento um tanto desordenado 

tem forçado organizações tradicionais a buscar novos mecanismo que lhe coloquem em 

vantagem competitiva. 

Esse crescimento já faz parte até do noticiário estrangeiro, onde a conceituada 

revista The Economist (2012), citada em matéria publicada pela BBC Brasil em 14 de 

setembro de 2012, cita dados de 2010 do governo federal, informando que das 2,4 mil 

universidades existentes somente um décimo das instituições são públicas e as demais 

privadas. O crescimento da economia, o déficit educacional, aliado as oportunidades nesse 

ramo tem chamado a atenção de instituições estrangeiras dispostas a adquirir universidades no 

Brasil, acirrando ainda mais a concorrência. 

Em Sergipe, região de atuação da organização pesquisada, ocorre o mesmo 

crescimentos exponencial de faculdades privadas. Diversas escolas transformaram-se em 

faculdades e outras se estabeleceram no estado. Percebe-se então um acirramento da 

concorrência, fazendo-se necessário buscar alternativas para ter vantagem competitiva em 

relação aos demais.  

Além disso, há nitidamente uma preocupação em contribuir com a educação 

brasileira e diversas instituições privadas sérias tem um papel fundamental, visto que as 

instituições públicas não conseguem atender a demanda. 

Diante de tanto desafios, nos últimos anos a organização pesquisada tem 

investido de forma ampla em uma reestruturação do seu modelo de gestão, adotando o que se 

tem de melhores práticas de governança corporativa. Pensando no futuro, como vemos nessa 

pesquisa, está buscando incluir de forma estratégica e definitiva a busca pela inovação 

continua para se manter a frente, como tem sido nos últimos cinquenta anos. 

Em entrevista com os gestores que estão a frente ao processo de Gestão da 

Inovação, diversos desafios foram relatados nessa caminhada listados abaixo: 

1. Construção interna 

a. Necessidade de uma maior fundamentação teórica acerca do 

tema inovação, para resolver pequenos percalços ao longo do 

caminho; 
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b. Foco excessivamente tecnológico dos integrantes do primeiro 

comitê, direcionou demasiadamente o andamento dos trabalho 

para Tecnologia da Informação; 

2. Pouco tempo 

a. Por se tratar de um tema novo e sem uma base de conhecimento 

sobre o assunto, o pouco tempo disponível dos integrantes, 

tornou um gargalo no andamento dos trabalhos; 

b. O tempo curto do primeiro edital dificultou a ampliação do 

número de projetos; 

c. Por ainda não ser prioridade, os integrantes tratavam do assunto 

no tempo que dispunham das suas atividades diárias, o que 

invariavelmente resultava em atraso ou não execução das tarefas 

relacionadas ao assunto; 

3. Fazer algo de qualidade 

a. Como medir a qualidade dos projetos? A dúvida primordial que 

surgiu foi: O que é qualidade na inovação? Como vamos medir 

isso? 

4. Criatividade e inovação 

a. Ao propor um processo de Gestão da Inovação, percebeu-se que 

não bastante propor, mas como ser inovador dentro do próprio 

Comitê de Inovação? Os próprios integrantes do comitê estavam 

iniciando no tema e conhecer sobre cultura da inovação e 

criatividade fundamental para o sucesso; 

5. Definição de critérios 

a. Após o estabelecimento das premissas para a inovação, já citada 

nesse estudo de caso, outras questões de âmbito mais prático 

surgiram. Por exemplo, como tornar a pontuação mais objetiva 

possível, sendo que as sugestões são puramente subjetivas. 

Diversos entendimentos surgiram dentro do grupo até chegar a 

um consenso; 
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b. Como avaliar com critério as propostas enviadas e categoriza-

las. Ideias vem do consciente humano e há uma infinidade de 

possibilidades; 

c. Por fim como quantificar isso? Como atribuir efetivamente uma 

nota; 

6. Pessoas 

a. Como conseguir a colaboração das pessoas? 

b. Ao longo da implantação, mesmo após a disseminação do 

conceito, ficou claro que as pessoas tem as ideias, mas tem 

dificuldade em defini-las; 

c. Não foi permitido as pessoas defender a ideia para que o comitê 

não tomasse conhecimento do autor da ideia e isso influenciasse 

a avaliação. Por mais criterioso que o relator seja e por mais 

correto sejam os critérios, boas ideias podem ter sido perdidas 

pela ausência de defesa. Pessoas tem dificuldade de definir as 

ideias e não deixá-las defender não foi uma boa estratégia; 

Os desafios encontrados estão em consonância com o que encontramos na 

literatura especializada, agravando-se o fato que a organização iniciou os trabalhos com uma 

base de conhecimento sobre o assunto limitada. Aqui temos as respostas a questão 3 do nosso 

protocolo. 

Mesmo com os desafios enfrentados e com os problemas que foram 

encontrados, os resultados foram bastante significativos. Ainda não foi possível analisar o 

retorno em termos quantitativo, pois essa analise depende efetivamente do estágio de 

implementação das propostas, mas em termos qualitativos é possível apresentar dados 

concretos. Nossa questão cinco do protocolo foca esse ponto, convém frisar que os resultados 

podem ser considerados parciais, devido a ausência da fase de implantação. 

Foi a primeira iniciativa formalizada que tratou da inovação como parte da 

estratégia da empresa, passando a ter apoio da alta gestão, com participação efetiva no Comitê 

de Inovação. 
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Apesar do curto tempo de existência, foram submetidos mais de 20 projetos, 

demonstrando uma tendência inovadora nos colaboradores da organização. O tema inovação 

passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, havendo discussão nos mais diversos setores. A 

aceitação foi imediata e os colaboradores comtemplados sentem orgulho em serem visto como 

“inovadores”.  

Como a aceitação das pessoas foi muito grande, a ideia foi incorporada na 

organização, resultando num fato interessante: há uma cobrança por parte dos colaboradores 

pelo novo projeto, pela implantação dos projetos e pelo resultados efetivos que os projetos 

trarão. 

Como perspectiva futura a organização pretende direcionar a inovação para 

temas preexistentes e relacionados aos problemas existentes, buscando uma maior eficácia. 

Para isso será realizado uma revisão do modelo e o aperfeiçoamento dos critérios de 

avaliação. 

Sugerimos a criação de comitês setoriais de inovação. Cada setor criaria um 

comitê interno de inovação e a organização colocaria esse ponto como prática de gestão. Ao 

se tornar uma prática de gestão facilitaria a massificação dos conceitos além de surgir ideias 

para problemas existentes e cada setor. Cada setor faria sua avaliação interna de propostas e já 

selecionaria as melhores. Esse movimento se tornaria cíclico, tornando a cultura da inovação 

uma prática diária. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse capítulo abordamos as considerações finais do trabalho, apresentando as 

contribuições da pesquisa a partir da literatura cientifica existente e demonstrando prática em 

organizações. Essa pesquisa tem como foco o entendimento dos conceitos de inovação e sua 

gestão, bem como a análise de estudo de caso prático. O trabalho possui pontos de melhorias, 

que devem ser levadas em consideração, referente a seus resultados e algumas sugestões são 

dada para pesquisas futuras.  

 

6.1. Resultados da Pesquisa 

Apesar de haver uma vasta e rica literatura sobre gestão da inovação, em 

algumas regiões do Brasil ainda há um desconhecimento total sobre o assunto. Nesse contexto 

entendemos que o trabalho pode ajudar as pessoas interessadas no assunto, especialmente na 

região onde a organização pesquisada está presente. Dentro da própria organização, apesar do 

tema está sendo tratado ainda há claramente dúvidas e questionamento, sendo possível que 

este trabalho se torne um direcionador na busca das informações desejadas. 

Particularmente para o pesquisador, o trabalho trouxe diversas novas 

possibilidades, especialmente um novo conhecimento que pode ser empregado em suas 

atividades profissionais ou como um novo entusiasta e disseminador do tema inovação. 

Há uma visível complexidade relacionada ao tema e muito está diretamente 

ligado ao aspectos culturais, comportamentais e aos processos existentes nas organizações. 

Mas ao analisarmos a forma como o tema foi introduzido na organização pesquisa, pode-se 

afirmar que naturalmente as pessoas são inovadoras. Se observarmos a história da 

humanidade, o homem vem inovando desde os primórdios, descobrindo novas formas de 

pensar, novos produtos e resolvendo os mais diversos problemas que surgem de maneiras 

diferentes. Sendo isso uma verdade, falta somente tratar um tema como um pilar de qualquer 

organização e que desde a sua fundação já seja algo do cotidianos das pessoas. 

Percebendo que o tema tem claramente um enfoque estratégico e que há uma 

necessidade de envolvimento de todos que compõem a organização, fica evidente que as 
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principais lideranças devem ter conhecimento sobre o assunto, assumir o compromisso para 

que se obtenha o sucesso e serem os multiplicadores na organização. 

 

6.2. Restrições da Pesquisa e Possibilidades Futuras 

Algumas limitações ocorreram para a realização desse trabalho. Inicialmente o 

pesquisador possuía, assim como a própria organização pequeno conhecimento do assunto, 

dificultando o trabalho de coleta de dados e informações. A complexidade do assunto e a 

vasta gama de material disponível se mostrou um entrave no entendimento do assunto e a 

limitação do escopo para a pesquisa. A coleta de dados através de entrevistas, tem a limitação 

de percepção do entrevistado sobre o assunto e do entrevistador 

Várias sugestões de pesquisa podem ser levadas em consideração a partir desse 

trabalho. A analise da implementação do modelos na mesma organização permitiria uma 

visão de resultados mais abrangente e demonstraria o retorno alcançado. Seria possível iniciar 

uma investigação sobre a adoção intuitiva e se isso ocorre com frequência nas organizações. 

Apesar de todo o material existente na literatura atual, entendemos que 

trabalhos dessa natureza ajudam a aprimorar o conhecimento dos gestores envolvidos no 

processo de inovação. 

Diante das limitações da pesquisa, espera-se que o trabalho possa servir de para 

estudos iniciais sobre a inovação, seus conceitos e possibilidades, para estudantes e 

profissionais, especialmente em universidades privadas, não sendo uma condicionante ou 

limitante para utilização em outros tipos de organizações. 

Como sugestão para trabalhos futuros também podemos citar o estudo sobre o 

Design Thinking, que trata da inovação em negócios e apresenta o que temos de mais novo 

em termos de mecanismos para buscar a inovação. O Design Thinking guia a inovação pelo 

design introduzindo novos significados aos produtos, serviços e relacionamentos 
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