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RESUMO 

Atualmente, a economia necessita, cada vez mais, de melhores serviços e produtos frente a 

um mercado altamente competitivo. Para atender esta demanda e responder a essa alta 

competitividade, tem-se a inovação como um diferencial. Toda mudança ou criação de uma 

novidade carrega consigo risco e incerteza, visto ser a reação do mercado hipotética. Com 

base nesta situação, de risco e necessidade de inovar, surgiu a Mobilização Empresarial pela 

Inovação (MEI) cujo objetivo é subsidiar a inserção da cultura de inovação nas realidades das 

empresas brasileiras, através de projetos em todo o território nacional. Em Pernambuco, o 

projeto Núcleo de Gestão da Inovação (NUGI) é uma das primeiras iniciativas da MEI. 

Assim, o objetivo desta dissertação foi estudar o NUGI e a metodologia proposta pelos 

idealizadores da MEI, o MAPEL-R. Para alcançar tal objetivo, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica sobre a importância da inovação e as características das empresas inovadoras, 

um estudo de caso sobre o NUGI e uma pesquisa de campo com as 04 (quatro) primeiras 

empresas participantes do projeto. A análise dos dados obtidos foi feita por meio de 

experiências práticas, estudo de caso e análises bibliográficas. Os resultados oriundos desta 

pesquisa mostram que a metodologia MAPEL-R e a “Empresa Inteligente” são 

complementares, tanto quanto à estrutura dos questionários, nos quais as qualidade e 

oportunidade de melhorias são integrantes, como também no que refere ao método de análise 

do grau de maturidade e ao potencial da empresa para a criação de valor, com a inovação.  

 

Palavras-chave: Inovação, Empresas Inovadoras e Rede de Núcleos de Inovação - CNI. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Currently the economy needs increasingly better services and products vis-à-vis a highly 

competitive market. To meet this demand and respond to this high competitivity, there is the 

innovation as a differentiator. Every change or creation of a novelty carries with itself variable 

risk, since market reaction is uncertain. Based on this situation of risk and need to innovate 

the Business Mobilization for Innovation (BMI) surges with the objective to subsidize 

insertion the culture of innovation in the reality of Brazilian companies through projects all 

over Brazilian territory. In Pernambuco, the NUGI (Center of Innovation Management) 

project is one of the first initiatives of the MEI (Entrepreneurial Mobilization through 

Innovation). Thus, the objective of this thesis is to study the NUGI and methodology 

proposed by the developer of the MEI, the MAPEL-R. To solve such problematic, we made a 

literature search on the importance of innovation and the characteristics of innovative 

companies, a case study on the NUGI and field research with 04 (four) first companies 

participating in the project. The data analysis obtained was carried out through practical 

experiences and literature, as well as the correlation analysis between the results of the 

proposed methodology by CNI MAPEL-R, and the methodology of intelligent enterprise, 

indicated by Klaus North, which analyzes knowledge management, being the human 

interference one of the important assets for the generation of innovation. The results derived 

from this research show that the methodology MAPEL-R and the "Intelligent Enterprise" are 

complementary, both in the questionnaires’ structure , in which the quality and timeliness of 

improvements are members, as well as to the method of assessing the degree of maturity and 

the potential of the company to create value with innovation. 

 

Keywords: Innovation, Innovative Companies and Innovation Centers Network - CNI. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende analisar os instrumentos, a metodologia MAPEL-R, 

responsável pelo mapeamento empresarial acerca da maturidade quanto à prática de inovação, 

criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para auxiliar os Núcleos de Gestão da 

Inovação, e o conceito de “Empresa inteligente”, ou empresa dinâmica, proposto pelo 

professor catedrático da Alemanha, Klaus North, que visa a analisar o fluxo do conhecimento 

em pequenas e médias empresas. 

Em 2010, a CNI disponibilizou na Rede de Núcleos de Inovação (RNI) uma cartilha de 

Gestão da Inovação e um Manual do Convenio CNI-SEBRAE. Objetivava-se, com estes 

manuais, auxiliar a Rede de Núcleo de Inovação (RNI) nas ações de elaboração de Plano de 

Gestão da Inovação (PGI), através da análise da empresa pela metodologia MAPEL-R, e na 

elaboração do Plano de Ação para mobilização de micro e pequenas empresas industriais para 

a inovação, respectivamente. 

A RNI é uma rede composta atualmente por 25 (vinte e cinco) núcleos de inovação dos 

Sistemas Indústria do estados brasileiros. Em Pernambuco, o Instituto Euvaldo Lodi, sede 

Pernambuco (IEL/PE), instituição integrante do sistema FIEPE, é responsável pela execução 

do núcleo. 

O Convênio de Cooperação Técnico-Financeira CNI/SEBRAE, nº48/2010, é uma ação 

que objetiva inserir a cultura de inovação em micro e pequenas empresas industriais 

brasileiras através de ações dos Núcleos de Inovação dos estados com eventos sensibilização, 

cursos de inovação, elaboração e implementação de PGI, e ao término, elaborar um projeto de 

inovação. 

Em cada estado, os núcleos de inovação tiveram oportunidade de executar o convênio 

CNI/SEBRAE. Em Pernambuco, foi criado o projeto NUGI, visando a executar as ações 

previstas pelo convênio mãe. 

Desta forma, através do Núcleo de Inovação de Pernambuco, oriundo da Mobilização 

Empresarial pela Inovação (MEI), foram levantados dados das características gerais das 

empresas participantes do projeto NUGI, através do MAPEL-R, para a elaboração dos Planos 

de Gestão da Inovação (PGI). Para fins desta pesquisa, será analisada tal metodologia em 

conjunto com a proposta por Klaus North, em seu livro “Gestão do Conhecimento – Um Guia 

Prático Rumo à Empresa Inteligente”. 
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A metodologia de Klaus North analisará, por outro ângulo, a estruturação da empresa 

quanto ao fluxo de conhecimento e ao potencial para a inovação. Escolheu-se tal metodologia 

pela sua utilização em outro projeto do IEL/PE, o Núcleo de Apoio à Inovação (NAGI). 

A escolha deste tema teve origem na experiência de 01 (um) ano como bolsista do 

núcleo de inovação no IEL/PE, auxiliando nas ações do projeto NUGI de implementar a 

temática de inovação no dia a dia das empresas. Ao longo das atividades, surgiu a necessidade 

de estudo sobre a metodologia proposta pela CNI, de forma a averiguar se ela é eficaz para a 

realidade das pequenas empresas pernambucanas, como também analisar o projeto proposto à 

CNI de implementação do convênio CNI/SEBRAE em Pernambuco, o projeto NUGI. 

Historicamente, observa-se preocupação com a inovação, e antes mesmo da revolução 

industrial, por volta de 1750, já se tinha em mente que seria impossível a sobrevivência da 

humanidade com base nas teorias Malthusianas. 

Malthus, economista britânico, defendia a ideia de que a população crescia em escala 

maior do que a produção de alimentos, comparando o crescimento da população a uma 

progressão geométrica e seus meios de subsistência a uma progressão aritmética. Ou seja, sem 

a existência de um catalisador na fabricação que reduzisse o número de insumos necessários 

para produção de bens essenciais, como, por exemplo, os alimentos, a população estaria 

ameaçada. 

Outros teóricos estudaram a necessidade de uma força que impulsionasse a produção e, 

mais notoriamente a partir da segunda metade do século XVIII, com as máquinas a vapor na 

revolução industrial, observou-se aumento da capacidade produtiva, possibilitando uma 

fabricação mais eficiente. 

Com esta nova era da economia, surgiram diversos estudos visando a compreender 

como influenciar o crescimento econômico através destas novas “tecnologias”, como foram 

chamadas. Em seu livro “A teoria do crescimento econômico”, Schumpeter lançou o estudo 

pioneiro sobre a necessidade de um melhor ambiente de trabalho com a valorização do 

conhecimento humano. 

Schumpeter (1982) menciona que o desenvolvimento econômico tem por base a 

característica que a empresa tem de utilizar o capital humano e que o líder tem de inovar, seja 

em âmbito organizacional, na melhoria do processo produtivo, na criação de um novo produto 

etc. Para incrementar o desenvolvimento econômico, há que se ter disposição para enfrentar 

as conhecidas dificuldades de incerteza dos dados para a tomada de decisões e regras de 
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conduta da empresa, como também pela desconhecida reação do ambiente social frente à 

introdução de uma novidade, desviando o costume de fazer daquele jeito. 

O professor catedrático de Gestão Internacional de Empresas na Universidade de 

Wiesbaden, Alemanha, Klaus North, introduziu em seu livro “Apreender a crescer em 

ambientes turbulentos” o conceito de empresa inteligente cujo significado que os 

trabalhadores devem estar em condições de aprender a aprender é uma ideologia que se 

assemelha à proposta por Schumpeter no que tange à necessidade de gerenciamento do 

conhecimento prático. 

Normalmente, em países em desenvolvimento, ainda existem a falta de conhecimento e 

de cultura inovadora e suas formas de aplicação. Com referência a tal fato, atualmente, vêm 

sendo discutidas, em nível governamental, institutos, instituições de ensino e empresas 

desenvolvidas, alinhado ao grande dinamismo do mercado, possíveis ações quanto à 

sobrevivência de empresas estagnadas, quanto à sua atuação no mercado. 

Algumas empresas, teóricos e o governo verificam a necessidade de o setor industrial se 

modernizar, atendendo as exigências impostas pelo mercado, oferecendo um diferencial frente 

à sua concorrência. 

Para alcançar essa modernização, os empreendimentos têm que implantar em sua 

estratégia coorporativa a ideologia da inovação. O espírito inovador pode depender do 

ambiente em que se desenvolve, da cultura inovadora do local, de equipamentos disponíveis, 

de pessoas qualificadas a perceber uma inovação, entre outros fatores. 

Outro motivo para a preocupação com a implantação da cultura inovadora nas 

empresas, amplamente verificado nas literaturas ao longo do tempo, é a busca pela 

diferenciação do produto, gerando, assim, maior valor agregado a seus produtos. 

De acordo com Sicsú (1996), com vistas às características atuais de ambiente altamente 

competitivo e de base tecnológica, surge um novo paradigma tecnológico industrial em que o 

papel do governo é essencial para o desenvolvimento das indústrias nacionais, para que estas 

possam acompanhar o mercado. 

A partir deste contexto, a pretensão deste trabalho vai além de querer estudar as 

empresas participantes do convênio firmado entre a CNI e o SEBRAE em Pernambuco, visa a 

entender a metodologia indicada para a avaliação das características das empresas que 

aderiram ao projeto. 

Com vistas à sequência do trabalho, o capítulo em curso tem como objetivo a 

apresentação da questão central desta pesquisa, inclui sua contextualização, com análise da 
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sequência histórica da importância de implantar a inovação na cultura empresarial, que remete 

à necessidade de desenvolvimento do tema proposto, apresenta os objetivos do trabalho e 

ainda a organização da dissertação, com a descrição do que é desenvolvido em cada capítulo. 

1.1. Descrição da problemática 

Há diversas publicações acerca dos conceitos da inovação e as formas de geri-la em 

uma empresa, de forma a se tornar uma prática comum e sustentável. Assim sendo, observa-se 

que a maioria dos estudos sobre a gestão da inovação são realizados em países desenvolvidos 

onde o tema inovação e sua cultura já estão bastante fortalecidas. 

De acordo com Figueiredo (2012), a grande diferença na gestão da inovação em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento está centrada na capacidade tecnológica. Em países 

desenvolvidos, tal capacidade já existe, e a preocupação é como geri-la, explorá-la e renová-

la. Já em países em desenvolvimento, a capacidade tecnológica inovadora ainda precisa ser 

construída. 

O conceito que Figueiredo (2012) utiliza para capacidade tecnológica é que ela 

representa um bem intangível, um conjunto de recursos de natureza cognitiva. Essa 

capacidade é aprimorada cada vez quando se tem acumulação do conhecimento prático e 

técnico sobre determinado assunto. 

Visto que a capacidade tecnológica é considerada parte importante na gestão da 

inovação, faz-se necessário um aprimoramento dessa capacidade, através de melhor gestão do 

conhecimento prático (ou tácito, conforme apresentado posteriormente) e desenvolvimento de 

conhecimentos técnicos sobre a inovação e a linha de produto/serviço na qual a empresa 

trabalha. 

Apesar de bastante difundida em países em desenvolvimento, sugere-se necessidade de 

fortalecimento da cultura para a inovação sustentável, pela inserção do conceito de inovação e 

como aplicar tal conceito à prática, melhorando a capacidade tecnológica da empresa, por 

exemplo. 

“Dentro deste cenário, as pequenas e médias empresas são pressionadas por empresas 

maiores, que têm melhores condições de recursos para estabelecer estratégias competitivas.” 

(ALVES et al., 2013) 

Devido às diferentes características das empresas, a implantação da cultura inovadora é 

distinta entre elas (KLAUS NORTH, 2012). Nos empreendimentos avessos ao risco, tal ação 



Capítulo 1   Introdução 

 

5 
 

é de difícil aceitação, visto que a inovação carrega consigo a necessidade de dispêndios e o 

fator risco. 

Nas micro e pequenas empresas, o risco da inovação é potencializado, pois há um maior 

receio na aplicação dos recursos. Esta questão pode ser justificada pelo fato de que um erro na 

gestão da inovação pode ser fatal para sua existência. Assim, para que se consiga uma 

mobilização inicial, principalmente das MPE, são necessários subsídios que mitiguem o risco 

e o medo das empresas para a aplicação da inovação na estratégia coorporativa. 

Tendo em vista tais questões, em 2010, foi lançado o manual do convênio da CNI e com 

o Sebrae, que visa ao trabalho de auxiliar os Núcleos Estaduais de Inovação na elaboração do 

plano de ação para mobilização de micro e pequenas empresas industriais para inovação. 

O convênio de cooperação técnica e financeira da CNI e Sebrae foi o primeiro 

instrumento gerado pela Mobilização Empresarial pela Inovação, que originou um manual de 

convênio para que os sistemas industriais do Brasil pudessem submeter os projetos para a 

execução das ações previstas neste convênio inicial. A partir deste convênio, surgiu o projeto 

Núcleo de Gestão da Inovação (NUGI) a ser implementado em todo o território 

pernambucano, sendo o órgão executor o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).  

O projeto NUGI é, portanto, um instrumento derivado do convênio entre a CNI e o 

Sebrae E, que visa a mobilizar, capacitar e elaborar planos/projetos de inovação às MPE, com 

o intuito de melhorar a capacidade tecnológica dessas empresas. 

O período de ação do projeto NUGI vai de julho de 2011 até junho de 2014. Desta 

forma, verifica-se que o projeto ainda está em execução e as observações realizadas no 

presente trabalho serão observações preliminares. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar e analisar as características das MPE que 

aderiram ao projeto NUGI pela observação qualitativa dos resultados obtidos na metodologia 

indicada pela CNI e na metodologia de empresas dinâmicas proposta por Klaus North, 

visando a mapear as particularidade das empresas participantes do projeto. 

1.2. Justificativa 

As inúmeras imposições de um mercado altamente competitivo e dinâmico têm 

pressionado as empresas a melhorar suas capacidades tecnológicas para conseguir 

acompanhar o ritmo acelerado de desenvolvimento e as qualidades exigidas pelo mercado.  

Apesar de o tema globalização estar exaustivamente debatido, ele pode ser considerado 

um dos grandes responsáveis por essa busca da inovação. Antigamente, o mercado 
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competitivo era composto por empresas “fisicamente” vizinhas disputando o mesmo público. 

Atualmente, compreende-se não se faz necessário ter uma empresa com estabelecimentos 

vizinhos para existir concorrência.  

Com vistas à formação deste mercado altamente competitivo, diversos produtos para o 

mesmo fim foram sendo criados e os valores dos produtos e serviços também sofreram 

mutações. Para competir nessas condições de constantes mudanças, houve necessidade de 

investir em novas ideias e processos.  

Como toda mudança, a inovação carrega consigo a alta incerteza e o alto risco. Tal fato 

faz com que empresários, principalmente os de micro e pequenas empresas, temam o 

dispêndio de tempo e recurso que este processo possa desencadear.  

Há também a preocupação de que a empresa estagne em sua jornada em busca da 

inovação. O que acontece em muitos casos, exemplo da empresa XEROX, que já foi 

referência pelas suas máquinas de fotocópia e que hoje poucos são os jovens que conhecem a 

marca XEROX, quando conhecem, tomam a palavra XEROX como sinônimo de cópia, não 

como uma marca industrial. Portanto, busca-se essa inovação de forma planejada e 

estruturada e não por força do acaso unicamente.  

Para implementar a cultura de inovação de forma sistemática em uma empresa, faz-se 

necessária uma adequação das estratégias empresariais, incluindo os objetivos, investimentos, 

etc. para que a novidade aconteça, com vistas às características da empresa e à sua 

estruturação para essa nova dinâmica. 

A partir de tal questão, surgiu a demanda da presente pesquisa do projeto do NUGI, que 

tem como intuito auxiliar as empresas na criação de planos/projetos de inovação, 

sensibilizando-as para uma cultura de inovação, promoção da competitividade no mercado e 

aperfeiçoamento dos seus níveis de inovação.  

Como mencionado anteriormente, cada caso de implantação pode se diferenciar por 

vários motivos, como, por exemplo, pela estruturação da empresa quanto à pratica de 

inovação. Assim, objetiva-se com essa pesquisa estudar a metodologia proposta pela CNI, 

responsável pela execução da MEI, comparada aos resultados das empresas obtidos na 

metodologia de Empresas Dinâmicas, sugerida por Klaus North. 

No que concerne às informações aqui expostas, justifica-se este trabalho pela crescente 

preocupação e importância da inovação nas empresas, além do esforço de instituições 

renomadas como IEL, Sistema Fiepe, CNI e Sebrae na implantação da gestão da inovação em 
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MPE industriais. Torna-se relevante a realização de estudos e análise da metodologia proposta 

pela CNI para a verificação de sua correlação com outra metodologia utilizada pelo mercado. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Avaliar as características das empresas participantes do projeto NUGI, analisando 

qualitativamente o MAPEL-R metodologia proposta pela CNI, juntamente com a metodologia 

de Empresas Inteligentes/Dinâmicas, indicada por Klaus North. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analisar o projeto NUGI, com foco nas ações empresariais; 

 Analisar a metodologia MAPEL-R, CNI; 

 Estudar a metodologia Empresas Dinâmicas, de Klaus North; 

 Aplicar os diagnósticos nas empresas; 

 Analisar e detectar os dados disponíveis das quatro primeiras empresas que aderiram 

ao Programa; 

 Analisar os resultados e os questionários destas empresas advindos do MAPEL-R e 

das Empresas Dinâmicas; e 

 Sugerir adequação na metodologia de avaliação das características das empresas do 

núcleo de inovação de Pernambuco. 

 

Dentro do núcleo de inovação do sistema Fiepe (Federação das Indútrias do Estado de 

Pernambuco), há diversos projetos, alguns objetivam a qualificação dos fornecedores de 

grandes indústrias e outros cuja ação é a inserção da cultura de inovação nas empresas. 

Para a execução de cada projeto, existe uma equipe distinta, composta de bolsistas, 

chamados de consultores, e funcionários do IEL/PE. O projeto NUGI, por sua vez, é 

composto por funcionários e uma bolsista, posição da qual a autora dessa dissertação 

participou. 

Desta forma, são realizadas visitas técnicas e aplicação do diagnóstico MAPEL-R, 

metodologia proposta pela CNI, idealizadora do projeto dos núcleos de inovação, para 

levantamento de dados acerca da estruturação da empresa quanto ao tema inovação. 
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Paralelamente, são observadas as reações dos entrevistados, empresários ou 

responsáveis da empresa, quanto ao preenchimento do questionário, possibilitando uma 

análise crítica da situação da empresa e o resultado proposto pela metodologia. 

Posteriormente, as mesmas empresas passarão por mais uma análise, desta vez, com 

base na metodologia de empresas inteligentes de Klaus North, que tem por base outro projeto 

do núcleo para verificação dos resultados propostos por ambas as tecnologias. 

1.4. Estruturação do trabalho 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo introduz 

a dissertação, apresentando a problemática da pesquisa, a justificativa do tema, objetivos e a 

estrutura do presente trabalho. 

O segundo capítulo expõe a fundamentação teórica, com conceitos e importância da 

inovação, a relação empresa x inovação, apresentação do projeto NUGI e sua metodologia e a 

gestão da inovação. 

O terceiro capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. 

Neste trabalho, o método escolhido foi o exploratório e o de estudo de caso do projeto NUGI. 

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa, com a análise do método 

MAPEL-R, utilizado no projeto NUGI, em comparação com o proposto por Klaus North, 

“Empresa Inteligente”. 

O quinto capítulo traz as considerações finais deste trabalho.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esse capítulo contempla o referencial teórico com uma revisão da literatura acerca de 

conceitos relacionados à temática da pesquisa como inovação e sua aplicação na estratégia das 

empresas, como diferencial competitivo e desenvolvimento econômico. Nele, será feita uma 

breve explanação dos temas de interesse da pesquisa com o intuito de dar base ao 

desenvolvimento, sendo feita uma breve explanação dos temas de interesse da dissertação, 

buscando embasar o desenvolvimento do trabalho. 

Além das proposições acima, será feita uma apresentação da Mobilização Empresarial 

pela Inovação (MEI), Projeto do Núcleo de Inovação de Pernambuco, com o objetivo de 

compreender as articulações e propostas de implementação da gestão de inovação nas 

empresas participantes do projeto, bem como serão analisados os dados adquiridos ao longo 

da execução do projeto, de forma a obter informações necessárias para a pesquisa das 

características das empresas participantes. 

2.1. Inovação 

Inovação, muitas vezes, é considerada um ativo, que vem sendo estudado ao longo do 

tempo, juntamente com seu impacto na economia de uma nação. No presente trabalho e para o 

NUGI, o conceito utilizado será o previsto no Manual de Oslo, que engloba ao tema a 

inovação não só de melhorias mas de criações a partir do âmbito tecnológico como também 

em nível organizacional. 

Para melhor expor tal tema, este tópico abordará o conceito e os tipos de inovação, sua 

importância e a relação empresa/inovação. 

2.1.1. Conceitos e tipos de inovação 

Derivada de vários conceitos, a inovação pode ser entendida de inúmeras formas: 

“Inovar é adotar novas tecnologias que aumentem a competitividade da 

companhia” (Hamel e Prahalad) 

“Inovação é um processo de aprendizagem organizacional” (Bell e Pavit) 

“Inovação é atribuir novas capacidades aos recursos existentes na empresa, 

gerando riqueza” (Peter Drucker) 

“Inovação é = novas ideias + ações que produzem resultados” (Ernest 

Gundling – 3M Innovation)” 
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(CARTILHA GESTÃO DA INOVAÇÃO, 2010) 

Alves et al. (2013), em seu artigo, citaram outros autores e, de forma geral, a inovação 

foi apresentada e entendida como a implementação de um nova ou significativa melhoria de 

produto, processo, método de marketing e método organizacional, porém que as atividades 

inovadoras são modificadas pelo porte e pelo setor de trabalho a que a empresas se dedicam. 

Klaus North (2010) citou a formulação do Bayer AG, empresa farmacêutica e química 

alemã, sobre a relação inovação/pesquisa da seguinte forma: “Pesquisa é a transformação de 

dinheiro em conhecimento. Inovação é a transformação de conhecimento e dinheiro”. 

Em congruência com o apresentado pelas definições da Cartilha Gestão da Inovação 

(2010), Klaus North discute a inovação como resultado da gestão do conhecimento que gera 

valor agregado à empresa. 

Freire e Henrique (2013) abordam a inovação como um com fenômeno oriundo do 

conhecimento, sendo esta prática modificada ao longo do tempo pelo modelo de 

gerenciamento de pessoas. “A inovação aqui é vista como um fenômeno sistêmico – 

interações contínuas entre diferentes atores permitem o desenvolvimento de processos 

inovativos.” (Freire e Henrique, 2013). 

Pesquisas do órgão Pesquisa de Inovação (PINTEC), feitas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e da “Sondagem da Inovação”, feitas pela Agência Brasileira 

do Desenvolvimento Industrial (ABDI), mostram que a inovação é medida tanto pela criação 

e melhoria de produtos e processos como também pela implementação de melhoria e 

concepção em novo marketing e gestão organizacional. 

Para o referente trabalho, o conceito que utilizamos é o que consta no Manual de Oslo 

(2008), cuja ideologia da inovação consiste na implementação de um produto ou serviço novo 

ou significativamente melhorado. “Mas não só isto, a inovação é vista em uma visão mais 

ampla, contemplando também um processo, novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios e relações internas e externas à empresa”. 

O Manual de Oslo é originado das publicações da OCDE e tem o objetivo de orientar e 

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

P&D de países industrializados. 

A Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) é um fórum 

no qual os governos de 30 democracias trabalham juntos para compreender os desafios 

econômicos, sociais e ambientais da globalização. Fazem parte da OCDE Austrália, Áustria, 

Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, 
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Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Países Baixos, Nova 

Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Eslovaca, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, 

Reino Unido e Estados Unidos. 

Inicialmente, nas primeiras edições do Manual de Oslo constava que a inovação era a 

introdução de um novo ou melhoramento de produto e processo. Contudo, em sua última 

publicação, a OCDE incluiu “dois novos tipos: inovação de marketing e inovação 

organizacional. Esses são certamente conceitos novos, mas eles já foram testados em vários 

países da OCDE, com resultados promissores.” (OCDE, 2008). 

Justifica-se, tal fato, à grande dimensão de mercado que o manual alcançou, tornando-se 

referência para diversas pesquisas que examinavam a natureza e os impactos da inovação, 

incluídos no setor comercial. Desta forma, ampliou-se o conceito de inovação para o âmbito 

não tecnológico. 

Sabendo-se que o público-alvo do Convênio CNI-SEBRAE são as micro e pequenas 

empresas e que há a inserção desse mercado no Manual de Oslo, além do vasto 

reconhecimento da OCDE, o conceito normalmente utilizado de inovação no núcleo tem por 

base os tipos propostos pela OCDE (2008). 

A Figura 2.1 descreve os tipos de inovação utilizados nesta pesquisa de inovação, 

obtendo como referência o proposto na 3ª edição do Manual de Oslo, utilizado pelo NUGI, 

instruído pela CNI. 

 

 

Figura 2.1: Conceito de Inovação 

Fonte: Elaboração própria a partir da 3ª edição do Manual de Oslo 

A Figura 2.1 objetiva facilitar o entendimento acerca dos tipos de inovação utilizados 

no NUGI. As empresas visitadas pelo núcleo são avaliadas pela metodologia MAPEL-R com 
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o intuito de averiguar a sistematização da empresa quanto à cultura de inovação. 

Paralelamente, há o trabalho de identificar potenciais melhorias para a empresa, sendo uma 

inovação no ambiente do próprio empreendimento ou o surgimento de novidade para o 

mercado, podendo ser através de um produto, processo produtivo, organizacional ou 

marketing. 

Visto que a preocupação central do trabalho é a inovação nas empresas de diversos 

setores, ação similar ao Manual de Oslo (OCDE, 2008), a caracterização da inovação é vista 

como uma melhoria ou criação de novidade para o mercado, ou seja, desconhecida no 

ambiente externo, ou para a empresa, ou seja, melhora no ambiente interno aplicada à 

realidade empresarial. 

Quanto à sua natureza, Figura 2.1, a inovação pode ser de produto, processo, 

organizacional e de marketing, os quais serão mais bem detalhados adiante com base na 

definição da terceira edição do Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 57-61). 

 Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais. 

 Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

 Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de 

marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de 

preços. 

 Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas. 

Kraus et al. (2012), objetivando entender a cultura de inovar entre pequenas e médias 

empresas em relação às empresas familiares, analisaram empresas Finlandesas, tendo 

observado que a prática de inovação é uma ferramenta indispensável em firmas 

empreendedoras, destacando-se as inovações organizacionais no ambiente das pequenas e 

médias empresas. 
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Alves et al. (2013), por outro lado, focaram seus estudos em inovações de processo 

como fonte comum entre as pequenas e médias empresas (PME), em geral. Apesar de o tema 

central do trabalho ser uma análise de empresas de serviço, os autores citam os diversos tipos 

e conceitos de inovação, possibilitando a inovação em processo como fonte principal de 

práticas inovadoras nas PME. 

Para ampliar e facilitar o entendimento sobre as formas da inovação na Cartilha de 

Gestão da Inovação (CNI, 2012), a Figura 2.2 divide os tipos de inovação quanto a 

determinadas características.  

 

 

Figura 2.2: Classificação da inovação 

Fonte: CNI ( 2010). 

A Figura 2.2 mescla diversas definições acerca dos tipos de inovação e autores. O 

intuito de introduzir tal figura na Cartilha de Gestão da Inovação da CNI e no presente 

trabalho foi apresentar as diversas formas pelas quais a inovação pode ser classificada. 

De forma similar ao apresentado no Manual de Oslo, a classificação quanto à natureza 

aborda o objeto final originado do processo para a inovação. Há autores que, para facilitar o 
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entendimento, preferem unir a inovação organizacional e marketing à inovação de negócio. 

“Essa aplicação deve ser realizada adaptando-se ao contexto específico de cada empresa, 

definido pelo setor de atuação, produto, tecnologia, entre outros fatores.” (ZANCUL, 2005). 

Quanto à forma, tecnológica ou organizacional, a inovação tecnológica é citada como “o 

resultado da aplicação de conhecimentos obtidos através da pesquisa científica aplicada a 

produtos ou processos de produção, com novas funcionalidades e efetivos ganhos de 

qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade” (MBC, 2008). 

“Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) 

compreendem as implantações de produtos e processos 

tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em 

produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se 

tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no 

processo de produção (inovação de processo). Uma inovação TPP 

envolve uma série de atividades científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora em 

TPP é uma empresa que tenha implantado produtos ou processos 

tecnologicamente novos ou com substancial melhoria tecnológica 

durante o período em análise.” (OCDE, 2004). 

“A abrangência, por sua vez, representa a amplitude ou extensão que a implementação 

da ideia pode atingir.” (CNI, 2012). A classificação quanto à abrangência, empresa, mercado 

ou mundo, está relacionada ao território que a melhoria ou criação de novidade atingiu, se em 

nível interno da organização, ou no mercado em que ela se encontra, ou se essa atividade pode 

ser aplicada em outros mercados também. 

A intensidade, por sua vez, refere-se à análise de amplitude que a inovação proporciona. 

No livro “Managing creativity and innovation”, da Harvard Bussiness Essentials, a definição 

de inovação é dividida em inovações incrementais e radicais (CORAL et al., 2011). 

“A inovação incremental é entendida como a melhoria de produto ou 

processo existente cujo desempenho tenha sido significativamente 

melhorado ou a reconfiguração de uma tecnologia já existente para 

outros propósitos. 

A inovação radical é entendida como produtos ou processos cujas 

características, atributos ou uso difiram significativamente, se 

comparados aos produtos e processos existentes. Tais inovações 
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podem envolver tecnologias radicalmente novas ou podem se basear 

na combinação de tecnologias existentes para novos usos.”  

(CORAL et al. 2011). 

 

Entretanto, “quando analisamos simultaneamente os aspectos tecnológicos e as 

características do modelo de negócio, surgem-se correlações que possibilitam a identificação 

de 3 grupos diferentes de inovações: as radicais, as semirradicais e as incrementais.” (CNI, 

2010). 

Segundo Davila, Epstain e Shelton (2007), a inovação pode ser dita radical quanto há 

introdução de uma nova tecnologia a um novo modelo de mercado, de forma que a introdução 

de uma nova tecnologia em uma estrutura organizacional, que vem sendo utilizada, seja 

caracterizada como uma inovação semirradical. 

 

 

Figura 2.3:Matriz da inovação 

Fonte: Elaboração própria com base em ( DAVILA et al. apud CNI, 2010). 

Por sua vez, a classificação quanto ao propósito, ocasional ou intencional, e ao nível de 

difusão da empresa, localizada ou sistêmica, refere-se ao que os próprios nomes sugerem. O 

surgimento da inovação, através de atividades da instituição, pode ser advinda de mecanismos 

organizados e sistematizados na empresa cujo foco é a atividade inovadora. Por outro lado, há 

casos em que o surgimento desta atividade é ocasional e em apenas determinados setores do 

empreendimento, ou seja, não é proposital. Relacionada a esta ideologia, está a classificação 

quanto ao uso de sistemas, métodos e ferramentas. 
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A partir das definições e classificações acima, pode-se compreender melhor o vasto 

ambiente em que a inovação pode se inserir. Desta forma, compreende-se que a inovação é 

advinda de certas ações e estruturada de diversas formas, e sua gestão dependerá do grau de 

sistematização da empresa quanto à cultura inovadora. 

2.1.2. A importância da inovação 

Historicamente, a participação da inovação, ou comumente chamada de tecnologia, em 

modelos de desenvolvimento econômico foi tomando proporções ao longo do tempo. Seu 

crescimento foi devido, além de vários outros fatores, às mudanças dos cenários econômicos, 

em que o estudo sobre inovação e sua gestão foram se desdobrando como tentativa de 

compreender o que antes não se tinha como dados para estudos.  

A partir do grande marco, a Revolução Industrial no século XVIII, surge a indústria tal 

como conhecemos e tem-se o “mais explícito exemplo da importância da tecnologia e da 

Engenharia para a mudança radical da forma como vive o homem”(CARMO, 2001). 

Alguns pensadores como Adam Smith, Karl Marx, Stuart Mill e Alex Toqueville 

estudaram de maneiras e pontos de vistas diversos os benefícios da inovação para o aumento 

da competitividade das empresas e para o progresso industrial e econômico (FIGUEIREDO, 

2012). Mas foi com Schumpeter que surgiram estudos sobre a importância e perspectivas 

ampliadas acerca do tema inovação. No seu trabalho Teoria do Desenvolvimento Econômico, 

Shumpeter aborda a temática inovação como “Fenômeno para o Fundamento para o 

Desenvolvimento Econômico”. 

Maria Sílvia Possas, em 1997, publicou na série “Os economistas” uma tradução do 

livro de Schumpeter, tendo em sua introdução o texto de Smithies, que menciona a grande 

contribuição de Schumpeter para o mundo da inovação. 

“A relação entre a inovação, a criação de novos mercados e a ação de 

empreendedor está claramente descrita por Schumpeter: “É, contudo, 

o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os 

consumidores, se necessário, são por ele ‘educados’; eles são, por 

assim dizer, ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem 

de alguma forma daquelas que têm o hábito de consumir””.(MARIA 

SÍLVIA POSSAS, 1997) 

Schumpeter trouxe ao debate a importância de uma empresa cultivar o conhecimento 

dentro da empresa e forneceu uma perspectiva ampliada da inovação, que foi além das 
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mudanças de produtos e processos produtivos, ampliando para as melhorias organizacionais e 

institucionais (FIGUEIREDO, 2012). 

Pode-se observar que a partir das citações acima verifica-se que Schumpeter esboçou o 

ciclo de demanda e oferta de inovação, colocando os consumidores como incentivadores de 

um processo produção mais dinâmico, que atendesse suas demandas e os produtores como 

responsáveis por essa mudança econômica, não só inserindo a inovação como fator para o 

desenvolvimento econômico. 

A importância da inovação pode também ser estabelecida, entre outros aspectos, com 

base no ciclo de vida do produto. De maneira geral, o ciclo de vida é a trajetória de demanda 

dos produtos. “Alguns autores preferem distinguir um produto em cinco fases, enquanto 

outros reconhecem apenas quatro” (MOREIRA, 2008) 

Moreira (2008) distingue as fases do ciclo de vida do produto em introdução, 

crescimento, maturidade, saturação e declínio. Chiavenato (2005), por sua vez, divide as fases 

em introdutória, crescimento, maturidade e declínio. Em ambos os casos, a trajetória de venda 

ao longo do tempo segue mais ou menos a mesma ideologia (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4:Ciclo de vida do produto 

Fonte: Elaboração própria com base em Moreira ( 2008). 

“Vale ressaltar que o ciclo não necessariamente é o mesmo para todos os produtos, 

havendo casos em que algumas etapas podem simplesmente desaparecer ou então desdobrar-

se em outras.” (MOREIRA, 2008). De modo geral, todos os produtos têm seu período de 

declínio, já que o mercado é competitivo, havendo outros produtos concorrentes e/ou 

substitutos. 
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Visto que inovar é, em outras palavras, a capacidade que o indivíduo empreendedor tem 

de inserir novas ideias, incrementais ou radicais, a implementação de uma inovação diferencia 

o produto, de forma a gerar valor ao negócio, gerando um novo ciclo. 

“Entretanto, para cada novo ciclo, seja pela mudança do próprio 

mercado ou pela existência de novas tecnologias. Com isso, é 

cada vez mais difícil inovar e a questão se transfere para quais 

são as novas oportunidades que podem ser desenvolvidas 

representando sucesso comercial para a empresa.” (CORAL, 

2007) 

Grandes empresas como a 3M, empreendimento de grande porte e com importante setor 

de P&D, utilizam a inovação como ativo importante no planejamento estratégico da empresa. 

Em entrevista com Gareth Bell, da Strategic Direction, o vice-presidente sênior da 3M, 

Patrick Deconinck, foi questionado sobre a estratégia utilizada para se manter no mercado em 

tempos turbulentos, como foi o caso dos últimos anos na Europa. 

“Externamente, através da inovação, estamos tentando criar valor para 

o cliente, vendo quais os custos adjacentes que podemos levar a fim de 

tornar nossos produtos mais competitivos. Internamente, precisamos 

conduzir a excelência operacional ao máximo, levando a 

produtividade.” (BELL, 2013) 

Em sua dissertação, Sá (2011) traçou o perfil de inovação de uma amostra de 09 (nove) 

MPE localizadas na Região Metropolitana de Pernambuco, através do projeto ALI. Seu 

trabalho concluiu que “A inovação surgiu como alternativa das empresas brasileiras de 

pequeno porte para competir de igual para igual com os produtos de outros países. A 

importância da inovação nas empresas e do espírito empreendedor dos empresários fica 

evidenciada” (SÁ, 2011). 

Atualmente, observamos inúmeros casos de projetos que objetivam incluir a cultura 

inovadora tanto em ambiente acadêmico, em universidades, como no ambiente empresarial, 

em indústrias, empresas de serviços, entre outros. 

2.1.3. Empresa e Inovação 

Historicamente, vários pensadores explanaram a necessidade de adequação das 

empresas às demandas do mercado. Lester Thurow (1996) apresentou seu conceito sobre o 

futuro do capitalismo, enunciando que no mundo moderno as questões econômicas, sociais e 
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políticas se comportam como “placas tectônicas dotadas de movimentos subterrâneos quase 

imperceptíveis, lentos e contínuos, que, em determinado momento, se manifestam em 

eclosões extraordinárias”. 

Sandroni (2012) cita que a crise de 2008 concretiza o pensamento de Thurow, em que 

os instrumentos financeiros e movimentações imperceptíveis, com a privação de elementos de 

controle, levaram o mundo a uma crise sem precedentes. 

Com referência a Sandroni (2012), outras movimentações, como as mudanças 

tecnológicas modernas, implicam uma era dominada por indústrias baseadas em capacidade 

cerebral, tituladas de indústrias do conhecimento. 

Klaus North (2010) apresentou o conceito de empresa inteligente, indústrias baseadas 

no conhecimento, em seu livro Gestão do Conhecimento – Um Guia Prático Rumo à Empresa 

Inteligente. Como fruto desta nova era industrial, “a nova geração de modelos de empresa 

enfatiza o significado dos conhecimentos para o êxito comercial”, defendendo que “as 

informações, como um fator de produção, não têm valor intrínseco, dado que este tem origem 

pela transformação e pelo emprego dos conhecimentos na empresa”. 

As empresas inteligentes são caracterizadas pelas condições básicas que permitem o 

fluxo de conhecimento e cujos valores fundamentais “são confiança, liberdade para as 

inovações e autenticidades” (NORTH, 2010). Esse fluxo de conhecimento é analisado pelas 

capacidades de vigilância, resposta, resolver problemas, apreender, exportar conhecimento, 

criar e inovar, memória organizacional e cultura e comportamento da empresa em relação ao 

mercado. 

Ogliari et al. (2011) apresentam uma série de práticas comuns às empresas que 

apresentam elevado potencial para a inovação: cultura que apoia a criatividade e a 

participação de colaboradores, mobilização das equipes, sistema de recompensa tendo por 

base resultados, entendimento do mercado e do consumidor, monitoramento constante de 

tecnologias, mobilização de recursos externos, gerenciamento de uma carteira de inovações 

equilibradas, fundamentada em critérios de priorização e planejamento amplo e orientado à 

solução de problemas. 

Terra (2012) dimensiona a intervenção nas empresas cujo foco é a gestão da inovação 

nos seguintes aspectos: estratégia e objetivos de inovação, modelo organizacional e 

governança para a inovação, recursos financeiros, pessoas, gestão do conhecimento e 

infraestrutura tecnológica, geração de ideias e insights, processos e estruturas para a 
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implementação de ações, mensuração e recompensas, cultura organizacional e colaboração 

interna e externa. 

CNI (2010) analisa a maturidade da indústria para a inovação pela metodologia 

MAPEL-R, que é dividida em análise de 06 (seis) dimensões, sendo 05 (cinco) ligadas aos 

processos estruturantes e uma voltada para avaliar os resultados obtidos. As dimensões são 

método, ambiente, pessoas, estratégia, liderança e resultados de práticas inovadoras. 

A maturidade pode ser entendida como “a extensão em que o processo é explicitamente 

definido, gerenciado, medido, controlado e eficaz” (ASSISA et al., 2012). 

“O Modelo de Maturidade de Processos é um referencial usado para: 

• avaliar a capacidade de processos na realização de seus objetivos; 

• localizar oportunidades de melhoria de produtividade e qualidade e 

de redução de custos; 

• planejar e monitorar as ações de melhoria contínua dos processos 

empresariais.” (ASSISA et al., 2012). 

 

Desta forma, a presente pesquisa visa a aplicar os questionários MAPEL-R, propostos 

pela CNI, e a metodologia que analisa se a empresa está voltada para o conhecimento, ou 

também conhecida como empresa dinâmica, de Klaus North, e verificar as maturidade das 

empresas quanto à prática da inovação, através de suas características empresariais. 

A metodologia proposta pela CNI objetiva auxiliar no processo de mapear a maturidade 

da empresa para implantar a gestão da inovação de forma estruturada e mais compatível com 

a cultura da organização. 

Conforme regulamento do Prêmio Nacional de Inovação de 2013, ação originalmente 

oriunda da MEI e realizada pela CNI, há uma etapa de autoavaliação para as empresas que 

desejem concorrer à modalidade de gestão da inovação, em que são feitas perguntas sobre as 

06 (seis) dimensões propostas pelo MAPEL-R. 

A informação oriunda dos dados do preenchimento do questionário MAPEL-R vai 

“possibilitar a identificação dos pontos fortes e oportunidades de melhorias no sistema de 

gestão da inovação vigente na empresa” CNI (2010), atingindo o objetivo da metodologia, ao 

identificar a maturidade da empresa quanto à gestão de inovação, fornecendo subsídio para 

uma implementação de inovação de forma mais eficiente. 

“Visando a padronizar a autoavaliação, denomina-se Gestão da 

Inovação o conjunto de atividades conduzidas pela liderança, voltadas 

à criação e ao desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro da 
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empresa. Esta iniciativa envolve, entre outras, as seguintes etapas: 

definição do posicionamento, elaboração e detalhamento do 

planejamento da inovação, escolha de plataformas, implantação de 

planos, projetos e processos, escolha e uso de metodologias e 

ferramentas, atração, desenvolvimento e manutenção de talentos, 

criação de ambiente favorável, comportamento da liderança e processo 

de avaliação dos resultados obtidos.” (CNI, 2010) 

 

A avaliação proposta pela CNI é composta por 06 (seis) eixos, “fruto da observação e da 

análise de experiências bem-sucedidas em empresas que gerenciam a inovação como 

processo” (CNI, 2010), os quais são divididos em 04 (quatro) perguntas, conforme Anexo y, 

que resultarão em um mapeamento da situação em gestão da inovação da empresa (Figura 

2.5). 

 

 

Figura 2.5: Resumo da Autoavaliação. 

Fonte: CNI (2010). 

Ao término, deve-se calcular a pontuação da empresa por dimensão, o subtotal mostrará 

quais área têm necessidade de melhoramento e no Desempeno total da avaliação ter-se-á o 

grau de inovação em que empresa se encontra, com valores em porcentagem. 
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A metodologia proposta por Klaus North se adapta à realidade proposta pelo projeto 

NUGI, visto que a técnica de mapeamento das características empresariais também é simples 

e se adapta à realidade das micro e pequenas empresas (MPE), considerando também que a 

alta competição, fragilidade de uma MPE, entre outros fatores, influencia consideravelmente 

na competitividade da empresa frente ao mercado. 

Com base nesse ambiente altamente inconstante, surge o conceito de “ambientes 

turbulentos, ambientes altamente mutáveis, em que a rapidez e o escopo da integração de 

informações são considerados parâmetros para a contínua renovação das fontes da vantagem 

competitiva” (EISENHARDT e SANTOS, 2006). 

É neste cenário de ambiente turbulento que Klaus North aplica em seu trabalho o 

conceito de novos modelos de empresa dinâmica, ou empresa inteligente, que “enfatiza o 

significado dos conhecimentos para o êxito comercial” (KLAUS, 2010). 

A base do trabalho de North (2010) é a empresa dinâmica, que tem a “habilidade de se 

adequar às competências essenciais com os recursos externos estratégicos e complementares, 

de forma sustentável” (TEECE, 2007). 

Figueiredo (2012) apoia o conceito de empresa dinâmica “na ideia de que as 

capacidades tecnologias (a base interna do conhecimento) são recursos vitais para distinguir a 

empresa de seus competidores no mercado local e mundial”. 

Em seu livro Gestão do Conhecimento – Um guia prático rumo à empresa inteligente, 

Klaus North apresenta um questionário que analisa se a uma empresa é orientada pelo 

conhecimento. 

Figueiredo (2012) defende que essa abordagem de empresas com foco no conhecimento 

“está vinculada à capacidade de inovação existente na empresa, tanto na definição de produtos 

inovadores, quanto na de processos e sistemas de gestão que levam à diferenciação”. 

Com base nestas questões, tem-se o questionário proposto por North (2010), que é 

dividido em 06 (seis) eixos, com quantidade de perguntas diversas entre eles, a fim de 

mensurar se a empresa se enquadra como empresa do conhecimento, ou dinâmica, conforme 

Anexo 1. 

Há muitos modelos de gestão da inovação, e “o desafio dos gestores consiste em 

encontrar quais ferramentas e métodos são mais compatíveis com a cultura da instituição” 

(CNI, 2010). Desta forma, a presente pesquisa estudará duas metodologias que visam a 

mapear o nível de inovação na empresa, para que assim seja possível, em uma segunda etapa, 

aplicar uma melhoria na empresa mais compatível com suas tradições. 
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2.2. Projeto NUGI – Incentivo à inovação 

Criado em julho de 2011 o Núcleo de Inovação do Sistema FIEPE, executado pelo IEL, 

é responsável pela sensibilização sobre gestão da inovação nas indústrias do estado, atuando 

como articulador entre empresas e atores estratégicos em um movimento catalisador para 

fortalecer a cultura da inovação no Estado de Pernambuco. 

O núcleo tem como missão a promoção da cultura inovadora e capacitação das 

indústrias estaduais para questões de inovação, com foco em sua gestão. Esta missão se 

concretiza pela participação e organização de eventos e cursos, como também consultoria com 

foco na inovação, com a elaboração do Plano de Gestão da Inovação (PGI), assessoria na 

implantação deste plano e elaboração de projetos de inovação. 

O marco da criação do núcleo de inovação foi a assinatura da proposta, encaminhada 

pelo IEL/PE à CNI, de executor do convênio CNI/SEBRAE em Pernambuco. Posteriormente, 

com a aprovação da CNI, tiveram início as ações do NUGI com o apoio previsto no convênio. 

2.2.1. Convênio CNI-SEBRAE 

O convênio de cooperação técnica e financeira nº48/2010, convênio CNI/SEBRAE, foi 

assinado em julho de 2010, dando início à criação dos núcleos de inovação dos estados 

brasileiros, com o objetivo de implantar planos de inovação nas micro e pequenas empresas 

(MPE) industriais através das ações de mobilização, capacitação, consultoria e assessoria, 

desenvolvidas pelos Núcleos Estaduais de Inovação da MEI/RNI (CONVÊNIO 48/2010). 

O recurso para a execução das atividades em todo o Brasil soma R$48.674.892,80 até 

2014. Este montante é dividido em 50% para o concedente Sebrae e 50% para o executor 

CNI, correspondendo a 50% de contrapartida financeira e 50% de contrapartida econômica. 

São previstos no arcabouço do convênio CNI/SEBRAE os seguintes eixos: 

Sensibilização, Capacitação, Elaboração do PGI, Implementação de Melhoria e Elaboração de 

Projeto de Inovação, cada qual com quantidade de horas definidas, conforme descrito no 

tópico “metodologia do projeto NUGI”. 

Para participar da chamada de projetos, os núcleos de inovação, coordenados pela 

Federação das Indústrias do seu estado, deveriam estar formalizados, mediante assinatura do 

Termo de Adesão do Núcleo à MEI/CNI. 
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2.2.2. Mobilização Empresarial pela Inovação – MEI 

A Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) é um movimento articulado pela 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI) que tem o objetivo de incorporar e aprimorar a 

Gestão da Inovação nas empresas brasileiras, além de ampliar os instrumentos públicos que 

buscam a inovação do país.  

Criada em 2008, durante o Encontro Nacional da Indústria (ENAI), a MEI surgiu 

juntamente com o compromisso de reforçar o desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação do país, para mudar o foco do mundo empresarial e tornar a temática da inovação 

presente nas agendas dos empresários, além das perspectivas voltadas para a academia. 

Stallbaum (2011), em seu artigo, publicou a importância da inclusão da cultura 

inovadora nas agendas empresariais, aliada à necessidade da intervenção do governo para 

incentivar as empresas. “Precisamos colocar um sentido de urgência para as indústrias 

brasileiras. Estamos trabalhando em um cenário de alto custo e o governo terá uma atitude 

firme”, disse o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, durante reunião da 

Mobilização Empresarial pela Inovação, na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 

junho de 2011, em São Paulo. 

Segundo a CNI (2010), o estado da inovação no Brasil será estimulado através de uma 

agenda composta dos seguintes pontos: Infraestrutura e cultura de propriedade intelectual, 

formação de recursos humanos qualificados, melhoria do marco legal de apoio à inovação, 

atração de centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de empresas estrangeiras, inovação 

e internacionalização das empresas brasileiras, política de inovação e política de comércio 

exterior, inovação nas pequenas e médias empresas, projetos estruturantes de P&D, 

programas setoriais de inovação e projetos de P&D pré-competitivos. 

Para atingir tal objetivo, foi criada uma rede de núcleos de inovação (RNI), composta 

por núcleos de inovação de cada federação da indústria dos estados brasileiros para 

disseminar a cultura inovadora, formando elos entre empresas e atores estratégicos para 

inovação. 

O portal da indústria (2013) informa que a MEI conta, atualmente, com 25 núcleos 

estaduais coordenados pelas federações das indústrias. Esses núcleos contam com a parceria 

das entidades regionais do Sistema Indústria (Ssei/DR, Senai/DR e IEL/NR), com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/UF), com os governos estaduais, 

universidades e institutos tecnológicos. 
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A estimativa de gastos ao longo dos anos foi de R$3 milhões para estruturação da rede e 

capacitação de seus gestores localizados em todo território nacional. Em Pernambuco, o 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL/PE) é responsável pela execução do núcleo de inovação do 

Sistema da Federação das Indústria de Pernambuco (Sistema Feipe). 

Após a idealização dos núcleos houve o lançamento de projetos para auxiliar a RNI na 

tarefa de implantar a cultura de inovação nas empresas e sistema local de inovação. Assim, 

todos os estados brasileiros poderiam participar das chamadas para editais do convênio 

CNI/Sebrae, Edital NAGI e disponibilização de uma bolsa de desenvolvimento tecnológico 

pelo CNPq. 

2.2.3. IEL/PE 

O Instituto Euvaldo Lodi, sede Pernambuco - IEL-PE, criado em 1969, constitui, 

juntamente com o Sesi, Ciepe e Senai, o sistema Fiepe, que tem como missão institucional 

promover a integração das instituições de ensino com o setor produtivo do estado de 

Pernambuco. 

Com vista`s à sua missão, o trabalho do IEL-PE é voltado para melhorar a 

competitividade das empresas, através do desenvolvimento de programas estratégicos, e ao 

programa de estágio supervisionado, o elo base do instituto entre as Empresas e as 

Universidades. 

Desde 2009, o IEL promove capacitações executivas, palestras, seminários, programas 

de desenvolvimento, programas de inovação, programas de qualificação de fornecedores, 

entre outras ações. 

As capacitações executivas visam a fortalecer negócios e desenvolver competências em 

temas prioritários como gestão empresarial, operacional e da qualidade, finanças, marketing, 

logística, custos, legislação, liderança, entre outros, nas empresas. 

Além de cursos, são oferecidas palestras, seminários e programas de desenvolvimento 

empresarial abertos ao público ou de forma in company, com objetivo de manter o quadro 

gerencial e operacional das empresas atualizado e preparado para as necessidades do mercado. 

Já o programa de estágio do IEL visa a permitir aos alunos vivenciar na prática do 

ambiente empresarial os conhecimentos adquiridos em suas instituições de ensino, além de 

oferecer oportunidades de aprendizado social e cultural. Por meio desse programa, o IEL-PE 

oferece às empresas apoio técnico, serviço de recrutamento e seleção, além de um banco de 

talentos atualizado junto a todas as instituições de ensino do estado, entre outros serviços. 
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O Programa de Desenvolvimento de Executivos visa a capacitar executivos a partir de 

um projeto empresarial que integre teoria e prática e contemple a formulação, a execução e o 

acompanhamento operacional e estratégico.  

No Programa de Inovação, o foco é fortalecimento de negócios das empresas a partir do 

apoio ao desenvolvimento da inovação na empresa. Para isso, o programa oferece capacitação 

em gestão da inovação, análise de capacidade interna para inovação, realização de diagnóstico 

e elaboração de planos de melhoria de processos internos para gestão da inovação, consultoria 

em inovação, estruturação interna para inovação e apoio necessário para articulação de planos 

de inovação de nível avançado. 

Neste programa, encontra-se o núcleo de inovação de Pernambuco, em que estão 

presentes o Convênio CNI/Sebrae, Edital NAGI, Programa Inova-PE, entre outros projetos 

visando à qualificação de fornecedores de grandes empresas brasileiras. Foi executado em 

2013 por uma equipe composta por 12 colaboradores, entre empregados, bolsistas, 

consultores e estagiários. 

Até meados de junho/2013, foram mobilizadas 805 pessoas, entre pessoas físicas e 

jurídicas, sendo 314 empresas; 141 pessoas capacitadas, sendo 26 empresas capacitadas e 12 

empresas que efetuaram adesão aos projetos que disponibilizam Planos de Gestão da 

Inovação (PGI). 

O Programa IEL de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores, por sua vez, visa 

a aumentar a competitividade de cadeias produtivas por meio do fomento à interação entre 

empresas de grande e médio porte e seus fornecedores. 

2.2.4. Metodologia do projeto NUGI 

A metodologia proposta pela CNI no convênio CNI/Sebrae tem por base 05 (cinco) 

eixos de atuação: eventos de sensibilização e motivação de empresários, cursos de capacitação 

em gestão da inovação, plano de inovação para empresa, suporte à implantação do plano na 

empresa e assessoria à elaboração de projetos de inovação (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Etapas do convênio CNI/Sebrae 

Fonte: CNI ( 2010). 

O objetivo principal do projeto NUGI é elaborar e implantar 100 (cem) PGI e elaborar 

40 (quarenta) projetos de inovação, com o intuito de obter recursos de financiamento de 

bancos públicos como Banco do Brasil, BNDES, ou órgãos de fomento como Facepe e Finep. 

Entretanto, primeiramente, necessita-se sensibilizar 450 MPE industriais e capacitar 300 MPE 

industriais. 

Para o alcance desta meta, são previstos eventos com duração máxima de 04 (quatro) 

horas, cursos em práticas inovadoras com duração máxima de 16 (dezesseis) horas e 92 

(noventa e duas) horas de consultoria por empresa para mapear, implementar e desenvolver 

projetos com foco em inovação, sendo estas etapas divididas conforme a Figura 2.6 e a Tabela 

2.1. 

Tabela 2.1 – Ações do Projeto 

Ação 
Quantidade de 

horas 

Sensibilização para Inovação 4h 

Capacitação em Práticas Inovadoras 16h 

Elaboração de PGI 40h 

Implementação do PGI 40h 

Elaboração de Projetos de Inovação 12h 

Fonte: Elaboração própria a partir do projeto NUGI do IEL/PE. 
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O PGI é um documento detalhado em que estão descritos os objetivos, as metas e a 

maneira como elas serão atingidas, isto é, quais projetos serão implantados para atingir os 

objetivos gerais do plano, e contém um estudo empresarial com foco no mapeamento 

estratégico da empresa quanto à temática da inovação, que visa a compreender os diversos 

setores da empresa. 

Conforme apresentado, as ações do núcleo vão além da elaboração do PGI, sendo ele 

responsável pela implantação de melhoria nas indústrias, podendo ser focado em uma 

inovação organizacional, marketing, produto ou processo. 

Por sua vez, o eixo de capacitação também tem carga horária definida, além dos 

módulos de cursos a serem implantados, conforme apresentado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Cursos Previstos no Projeto NUGI 

Tema Itens a serem apresentados 
Carga 

Horária 

Sensibilização de cultura inovadora 
– A inovação no Mercado 

Competitivo  

Aspectos gerenciais e estratégicos para 

a inovação na empresa. 

16h 

Estrutura de Processos para 

Inovação – Análise da Capacidade 

Interna para Inovação 

Definição da estrutura organizacional 

para fluxo de ideias e conceitos para 

aqueles que serão aproveitados para a 

criação e desenvolvimento de produtos. 

12h 

Estrutura de Processos para 

Inovação – Plano de Melhoria de 

Processos Internos para Gestão da 

Inovação 

Instrução para criar um plano 

estratégico de inovação para empresas 

bem como a estruturação da 

organização para gerir as atividades 

inovadoras. 

12h 

Inovação Tecnológica para 

desenvolvimento de produtos com 

alto valor agregado - Inovações 

tecnológicas e competitividade – 

upgrade tecnológico e articulação de 

ações com instituições de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD & 

I). 

Inserir nos empresários, não só os 

conceitos de inovação, mas fazê-los 

enxergar formas práticas para 

aproveitar mecanismos de inovação em 

curso no mercado e incentivos no país. 

8h 

Fonte: Elaboração própria a partir do projeto NUGI do IEL/PE. 

Observa-se, desta forma, que o núcleo de inovação do Sistema Fiepe (NUGI) procura 

sensibilizar as indústrias quanto ao conceito de inovação e transformar tal temática constante 
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na estratégia da empresa e tornar os processos de inovação não intencional em inovações 

planejadas. 

Para alcançar o objetivo de implantar a cultura de inovação nas empresas, são previstas 

na metodologia do projeto a elaboração de Plano de Gestão da Inovação (PGI), assessoria na 

implantação deste plano e elaboração de projetos de inovação, conforme apresentado na 

Figura 2.6. 

2.2.4.1. Elaboração de Planos de Gestão da Inovação 

Os Planos de Gestão da Inovação (PGI) têm como objetivo servir de base para estruturar 

estratégias internas e descrever projetos a serem desenvolvidos que possam melhorar ações de 

inovação na empresa. 

Estes planos deverão conter duas partes consideradas principais, conhecidas como Plano 

de Estruturação Interna para Inovação e Plano de Articulação para a inovação tecnológica. 

O Plano de Estruturação Interna para Inovação deverá, abordar principalmente como a 

empresa deverá organizar seus processos internos para construir um ambiente que 

proporcione à inovação acontecer de forma competitiva. Uma análise inicial, como já 

mostrada anteriormente, será essencial para formular as ações deste plano de Inovação. 

De acordo com o estabelecido, o plano deverá conter alguns itens  que podem ser 

expandido conforme a necessidade, porém os itens básicos que devem ser levantados são: 

 Formulação de estratégia de Inovação: Tópico responsável pela inserção de uma 

estratégia para inovação na empresa, estando esta alinhada à estratégia da organização; 

 Comitê interno para Inovação: Tal comitê é composto por funcionários da indústria 

participante, sendo eles estratégicos para o levantamento de dados e auxílio na execução de 

atividades na empresa; 

 Sistema de priorização de ideias: Após o diagnóstico das condições do 

estabelecimento atuais no que tange ao assunto de inovação, serão verificadas deficiências e a 

partir delas, estabelecidas ações prioritárias a serem realizadas na organização; 

 Formulação de indicadores internos de inovação: Tal atividade tem como função 

analisar se houve mudanças a curto prazo na instituição. Para isto, faz-se necessária a 

formulação de indicadores internos para medir se as atividades de inovação contribuíram para 

a instituição; 

 Métodos para Desenvolvimento de produtos inovadores: O conhecimento tático 

abordado por Schumpeter é um dos grandes influenciadores nesta etapa. Muitas vezes, os 
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funcionários da loja, principalmente os do chão de fábrica, têm conhecimento dos gargalos do 

processo produtivo, através dos quais podem ser levantados produtos ou processos 

inovadores. Outro funcionário com bastante visão para esta etapa é o funcionário de 

marketing, que tem constante relacionamento com o mercado externo, podendo ser analisadas 

opções para suprir o desejo dos “clientes” da empresa em questão; e 

 Formalização de reuniões para revisão e acompanhamento de indicadores de 

inovação: Para controle das ações mencionadas acima, fazem-se necessárias reuniões com os 

comitês para o acompanhamentos das ações. 

  

O Plano de articulação para Inovação tecnológica é uma estruturação interna, que, 

certamente, levará a empresa aproveitar melhor suas ideias e contribuições de colaboradores 

para inserir inovações em seus produtos, principalmente para inovação em um nível 

incremental, agregando melhorias aos produtos já existentes. 

No entanto, para criação de competências necessárias ao novo mercado, os consultores 

do projeto NUGI criam, se necessário, um plano para articulação das ações para as empresas, 

com instituições e parceiros, com vistas à promoção de inovações tecnológicas que promovam 

maior valor agregado.  

Grande parte destas competências pode ocorrer com atividades de PD&I (Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação), muito custosas para as empresas, mas que podem ser 

facilitadas com a criação de atividades em rede. 

Deste modo, a segunda ação de mobilização das empresas é crucial para o 

desenvolvimento das empresas em um nível avançado de competência posterior. Este plano 

deverá conter alguns dos itens: 

 Plano para articulação de redes de inovação locais e regionais; 

 Organização de equipe de inteligência competitiva interna, para submissão de inovações 

a editais de subvenção econômica; e 

 Participação de Rodadas de Inovação. 

2.2.4.2. Apoio à implantação dos Planos de Gestão da Inovação 

Após a estruturação interna da organização e a criação de possíveis parcerias, vem a 

etapa de execução das ações. Tal tópico tem como objetivo dar suporte necessário para 

consecução dos planos elaborados anteriormente. 

Estes tópicos deverão auxiliar da seguinte forma: 
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 Correção de ações no decorrer da implantação dos planos de inovação; 

 Auxílio Interno para formulação de planos; 

 Treinamento específico nas empresas; e 

 Apoio necessário para articulação de planos de inovação de nível avançado. 

2.2.4.3. Assessoria para elaboração de projetos de Inovação pelos consultores do Núcleo de 

Inovação 

Finalmente, na etapa de assessoria para elaboração de projetos de inovação, o objetivo 

central é dar suporte às MPE na submissão de projetos às instituições financiadores de 

projetos. Isso para manter a inovação de forma sustentável financeiramente. 

Essa ação tem como atividade o assessoramento às empresas na elaboração de projetos 

identificados em seus planos de inovação para submetê-los a órgãos de fomento a P&D. 

Porém, para a aplicação de todas essas etapas dentro de uma empresa, faz-se necessário 

garantir aos empresários uma visão ampla de suas necessidades e recursos que precisam obter, 

e assim, introduzir a Gestão da Inovação com foco na organização.  

2.3. MAPEAMENTO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO 

No mercado, há diversos setores produtivos, portes de empresas e estilos de liderança, 

todos estes fatores implicam diferentes planejamentos e posicionamento estratégico 

empresarial. 

As características de um empreendimento influenciam na implementação de um método 

adequado para a estruturação da gestão estratégica da inovação. Para tal, há metodologias que 

verificam a situação atual da empresa quanto à prática de inovação e gestão do conhecimento. 

2.3.1. Detalhamento da metodologia MAPEL-R 

Em 2010, com a criação da RNI, foi distribuída entre os núcleos uma cartilha visando a 

auxiliar a análise das Micro e Pequenas empresas quanto à gestão da inovação. Tendo por 

base esta cartilha, seria possível orientar os empresários que participam da MEI a entender os 

conceitos básicos da Gestão da Inovação (GI) e estimular a implantação de metodologias 

capazes de promover a inovação como um processo sistemático e sistêmico nas suas 

empresas. 



Capítulo 2   Fundamentação Teórica 

 

33 
 

Nesta cartilha, a metodologia indicada é a MAPEL-R, embasada em 06 (seis) 

dimensões distintas, “escolhidas por fruto de observação e da análise de experiências bem- 

sucedidas em empresas que gerenciam a inovação como processo” (CNI, 2010). 

As 06 (seis) áreas de gestão denominadas no MAPEL-R são divididas em 05(cinco), 

ligadas aos processos estruturantes da empresa e 01 (uma) voltada para avaliar os resultados 

obtidos, compreendidos entre Métodos, Ambiente, Pessoas, Estratégia, Liderança e 

Resultados.Para melhor conhecimento, será aqui detalhado o significado de cada eixo. 

A dimensão Método visa a analisar as ferramentas utilizadas pela empresa, adequadas a 

criar um sistema empresarial estruturado voltado para a arte de inovar de forma sistemática. 

“A inovação sistemática consiste na busca deliberada e organizada de mudanças e na análise 

estruturada das oportunidades que tais mudanças podem oferecer para que se possa gerar a 

inovação”. (CNI, 2010) 

O ambiente mais aberto e flexível, “em que amplas possibilidades de acesso a novas 

fontes de conhecimento e maior tolerância a diversidade sejam possíveis, atrai pessoas 

criativas e talentosas” (CNI, 2010), sendo um dos fatores de sucesso das empresas inovadoras 

estudadas pela CNI. Desta forma, procura-se neste critério levantar dados sobre o ambiente 

empresarial. 

Conforme comentado na última citação, há uma preocupação em atrair pessoas criativas 

e talentosas, pois elas trazem consigo um olhar diferente sobre determinadas situações, 

visando, desta forma, este critério, a analisar como a empresa estimula e gerencia o capital 

humano. 

O planejamento estratégico é compreendido como um “fator central na diferenciação 

que se estabelece entre os seres que criam pensamentos elaborados e complexos e os demais 

animais que a utilizam unicamente como ferramenta básica para a satisfação de suas 

necessidades mais urgentes” (CNI, 2010). Desta forma, procura-se analisar neste tópico a 

estruturação da estratégica da empresa quanto ao tema inovação. 

Outro fator analisado em tal metodologia é a liderança, visando a verificar como os 

lideres promovem a cultura inovação na empresa. “Na inovação, o papel da liderança é 

determinante. Sua visão de futuro, escolhas estratégicas, apetite ao risco e tolerância aos erros 

determinam como a empresa se comportará frente aos desafios e oportunidades que vão 

surgir” (CNI, 2010). 

Ao analisar o resultado, o presente método pretende verificar se há retorno por ações 

inovadoras, mesmo que estas tenham sido ao acaso. “Só existe inovação quando existem 
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resultados. Eles são fundamentais para a sobrevivência da empresa. Porém, nem sempre os 

resultados são consequência de um processo estruturado e sistemático” (CNI, 2010). 

Após compreender o que se entende por cada uma das dimensões escolhidas e definidas 

pela CNI, pode-se melhor entender o questionário elaborado pela Confederação. No anexo I, 

estão as perguntas referentes a cada dimensão, cada uma avaliada como nunca, 

eventualmente, poucas vezes, algumas, quase sempre e sempre, cada qual com sua pontuação, 

somando um total de no máximo 12 (doze) pontos cada (Tabela 2.3). No término, o máximo 

que uma empresa pode alcançar são 72 (setenta e dois) pontos, referentes aos 12 (doze) 

pontos das 06 (seis) dimensões. 

Tabela 2.3 – Escala MAPEL-R 

MÉTODO 
(12 pontos) 

Nunca 
Eventual
mente 

Poucas 
Vezes 

Algumas 
Vezes 

Quase 
Sempre 

Sempre   OBS 

(0 pt) (1 pt)  (1,5 pts) (2 pts) (2,5 pts) (3 pts) Total Evidência 

Fonte: CNI (2010). 

As dimensões Método, Ambiente, Pessoas, Estratégia, Liderança e Resultados obtêm 

um grupo de ações descritas que as representam. Desta forma, o entrevistado responde se 

nunca realizam a sempre realizam a atividade descrita. 

A escala utilizada pelo MAPEL-R contempla uma pontuação de 0 (zero) a 3(três) 

pontos, divididos por respostas sobre a rotina empresarial, de nunca realizar a ação descrita a 

sempre realizar (Tabela 2.3). 

As questões, normalmente, citam situações como “a empresa parabeniza igualmente 

todos os colaboradores quanto à criação de novas ideias”. Desta forma, o entrevistado 

analisará qual a frequência de realização desta ação na empresa, sendo cada resposta 

equivalente a uma pontuação. 

Após o levantamento de dados e o desempenho quanto às dimensões mencionadas, 

podem ser identificados os pontos positivos e as oportunidades de melhoria entre as grandezas 

acima. A partir desta ferramenta, poder-se-á verificar o nível de maturidade da empresa, 

através do cálculo da pontuação final da empresa, como também por um gráfico radar, que 

analisa se os grupos são compostos de forma distribuída. 

A maturidade da empresa será verificada pelo percentual de aproveitamento total da 

empresa e pelo nível em que a empresa se encontra no gráfico, visto que o ponto máximo que 
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uma empresa pode alcançar é de 12 (doze) pontos, obtidos por 4 (quatro) perguntas em cada 

eixo. 

2.3.2. Detalhamento da metodologia Empresa Inteligente 

Após 10 (dez) anos de coordenação do curso de pós-graduação em gestão de empresas 

na sociedade do conhecimento, o professor Klaus North, da Universidade de Administração 

de Empresas, da universidade de Wiesbaden (Alemanha), elaborou seu livro para estimular os 

leitores a refletir sobre sua realidade. 

O incentivo para este trabalho foi a observação dos diversos livros que prometem o 

alcance dos seus objetivos em apenas diversos passos. Desta forma, North elaborou um guia 

prático visando à reflexão dos empresários quanto à sua estrutura de gestão do conhecimento 

para implementar uma ação que se adapte à sua realidade. 

A gestão de conhecimento, baseando-se em Klaus North, é uma ferramenta para 

compreender as capacidades dos colaboradores, estudá-las e, através destes colaboradores, 

combiná-las de forma a criar um conhecimento corporativo, podendo alcançar o 

conhecimento sobre o potencial de criação de valor da empresa. 

Para alcançar tal objetivo, são propostos 02 (dois) diagnósticos em seu trabalho: um 

para classificar em empresa inteligente ou empresa insensível ao conhecimento e o outro para 

verificar a cultura empresarial. Utilizaremos no presente trabalho o primeiro questionário, que 

faz o mapeamento de diferentes setores de uma empresa, similar ao MAPEL-R, 

possibilitando, posteriormente, a análise dos resultados obtidos. 

O primeiro questionário proposto por North (2010) é dividido em 06 (seis) grandes 

grupos denominados por: Quais são nossos mercados?; Como desenvolvemos soluções para 

os problemas dos clientes?; Novos Investidores; Saber e Aprender: como funciona?; 

Condições Organizacionais Macro; Tecnologia da informação e da comunicação. No Anexo 

2, estão mais detalhadamente as perguntas utilizadas para mapear cada grande grupo. . 

Os 03 (três) primeiros grupos tentam responder se acionistas, trabalhadores e 

investidores estão sensibilizados com respeito à significação do recurso conhecimento para o 

êxito dos negócios. O resultado oriundo desta análise leva “à conclusão de que uma 

sistemática administração do recurso conhecimento coopera consideravelmente para o êxito 

dos negócios”. (NORTH, 2010) 

As perguntas relativas ao “Saber e Aprender: como Funciona?” visam a analisar como 

pessoas, redes, processos e unidades organizacionais, assim como também meios através dos 
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quais se pode transportar e armazenar a informação aplicam ao conceito de mercado do 

conhecimento, ou seja, como se estrutura o fluxo de conhecimento na empresa. 

A questão sobre as condições organizacionais macro visa a analisar a imagem 

corporativa, os princípios de gestão e os sistemas de estímulo refletidos nos valores da 

empresa. 

O quesito “tecnologia da informação e a comunicação” analisa a utilização dos 

softwares quanto ao fluxo do conhecimento na empresa. Essa análise se justifica pelo fato de 

ser “impensável construir uma empresa orientada ao conhecimento sem uma gestão eficiente 

da informação” (NORTH, 2010). 

O análise dos resultados é feita pelo cálculo das pontuações de cada tópico, mensurado 

no próprio questionário. Diferentemente do MAPEL-R, os grandes grupos não têm a mesma 

pontuação total, assim, a análise será feita pelo valor total adquirido (somatório dos valores de 

cada grupo) por cada empresa e sua porcentagem em relação ao máximo valor possível, que, 

neste caso, soma 150 pontos. 

O segundo questionário “Verificação da cultura empresarial” é composto por 12 (doze) 

perguntas sobre a rotina da empresa, características de gestão, ação de colaboradores e 

gestores da empresa, etc., com estes dados pretende-se gerar informação sobre o fluxo do 

conhecimento e atividade na empresa 

North (2010) apresenta em seu livro “Gestão do Conhecimento – Um guia prático rumo 

à empresa inteligente” a evolução de modelos de gestão, a inserção do conhecimento nas 

empresas, conceitos acerca do objeto de estudo, conhecimento, introduz os dois modelos 

citados e apresenta formas de utilizar o fluxo do conhecimento à agregar valor ao empresário. 

O conhecimento é considerado um dos grandes pilares para a criação de uma inovação. 

Com o questionário de “Empresa Inteligente”, juntamente com outros conceitos e sugestões 

de North, obtemos informações que nos permite analisar as empresas aderidas ao projeto por 

outra perspectiva. 

2.4. Considerações finais sobre o capítulo 

Neste capítulo, pode-se observar que há diversas abordagens sobre a temática inovação 

e sua importância para o mundo empresarial, como também a importância de conhecer a 

empresa antes de definir um modelo de gestão da inovação. 
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A inovação surgiu e tornou-se um diferencial competitivo para as empresas, agregando 

valor aos seus produtos e serviços. Entretanto, cada empreendimento tem suas características 

empresariais e necessita de ações distintas para a implantação da gestão da inovação. 

Por fim, as metodologias existentes para o diagnóstico da maturidade, entre elas a 

MAPEL-R, proposta pelo projeto NUGI, auxiliam no processo de implementação da cultura 

de inovação na empresa. Para tal, há o convênio CNI/Sebrae, em todo o território brasileiro, 

que subsidia as micro e pequenas empresas industriais na introdução da prática inovadora.
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3. METODOLOGIA 

O presente capítulo visa a caracterizar a pesquisa com referência ao seu tipo, amostra, 

instrumentos de coleta e análise de dados, correlacionando todas as propriedades para atingir 

o resultado pretendido. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se classifica como exploratória, compreendendo que 

este “tipo de concepção de pesquisa tem como principal objetivo ajudar a compreender a 

situação-problema enfrentada pelo pesquisador” (MALTHOTRA, 2010); e como descritiva, 

visto que “descreve, sistematicamente, fatos e características de uma determinada população 

ou área de interesse” (GRESSLER, 2004). 

Considerando a forma de abordagem da pesquisa, o presente trabalho utiliza a 

abordagem qualitativa, que, geralmente, permite “descrever a complexidade de um 

determinado problema e a interação entre certas variáveis, compreender e classificar os 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais e possibilitar maior profundidade no 

entendimento das particularidades” (DIEH; TATIM, 2004). 

Em relação às ferramentas para viabilizar este estudo, foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica, estudo de caso e a pesquisa de campo, com entrevistas pessoais, conforme 

descrito abaixo. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com revisão da literatura em 

teses, dissertações, livros, e outras fontes acadêmicas, visando a encontrar referências acerca 

dos temas de interesse da dissertação como Inovação, Características de Empresas Inovadoras 

e Rede de Núcleos de Inovação - CNI. 

Posteriormente, a partir de um acompanhamento das atividades e análise do convênio 

CNI/Sebrae e sua aplicação em Pernambuco, através do IEL/PE, foram realizadas entrevistas 

e aplicação dos questionários em 04 (quatro) empresas para levantamento de dados sobre os 

empreendimentos, com o estudo de caso das empresas participantes do projeto do NUGI. 

“o estudo de caso possibilita maior compreensão de fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos mais complexos, e 

pode ainda basear-se em casos simples ou múltiplos, com uma única 

unidade de análise ou com mais de uma unidade de análise”. (YIN, 

2010) 
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Para o levantamento das características das empresas analisadas, foi necessário realizar 

uma pesquisa de campo, através das ações previstas no projeto, para analisar como as 

primeiras micro e pequenas empresas participantes se distinguiam em seu caráter inovador. 

De acordo com Silva & Menezes (2001), os instrumentos de uma pesquisa vão 

depender dos objetivos que ela pretende alcançar. Com isso, foram utilizados para a pesquisa 

em campo os instrumentos propostos pela CNI: questionário MAPEL-R (Apêndice 1), que foi 

aplicado às primeiras 04 (quatro) empresas integrantes do projeto do NUGI e, posteriormente, 

essas mesmas empresas foram reavaliadas pela metodologia de Empresas Dinâmicas, 

proposta por North (2010). 

No IEL/PE, há diversos projetos, entre eles o NUGI e o NAGI, que são desenvolvidos 

por grupo de profissionais diferentes e por metodologia diferente. O NUGI tem como 

referência a metodologia indicada pela CNI, MAPEL-R, e o NAGI se baseia na ideologia e 

metodologia do Klaus North, Empresas Inteligentes. Desta forma, a escolha pela metodologia 

do Klaus North foi devida à utilização desta metodologia em outro projeto do IEL/PE para 

fins de análise dos resultados apresentados. 

Para mitigar a possibilidade do viés do pesquisador, as entrevistas foram conduzidas, 

primeiramente, com visita técnica às empresas para levantamento das práticas industriais e, 

posteriormente, o questionário, narrado pelo entrevistador aos empresários e/ou responsáveis 

pelo desenvolvimento das práticas da empresa, abordava questões que permitiram uma análise 

da estruturação da empresa quanto à temática inovação. 

A escolha das 04(quatro) empresas para elaboração da presente pesquisa foi feita a 

partir das ações de sensibilização do NUGI, realizadas pelo IEL/PE, com palestras e 

seminários, em que as empresas interessadas nas práticas inovadoras assinavam um termo de 

adesão ao projeto. Para fins e prazos necessários do presente estudo, as primeiras empresas 

foram selecionadas. 

O IEL/PE concedeu autorização para a utilização dos dados das empresas necessários à 

presente pesquisa, sendo necessária a assinatura de um termo de confidencialidade sobre 

nomes e particularidades das empresas. Assim, no texto, apresentamos as informações 

necessárias para a presente pesquisa das 04 (quatro) empresas. 

Na análise do estudo dos múltiplos casos, as informações obtidas nas entrevistas foram 

então confrontadas com as informações obtidas através do questionário sobre empresas 

dinâmicas, para verificar se o método da CNI tem resultado semelhante ou complementar ao 

adquirido na metodologia de Klaus North. 
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Para a presente pesquisa, foram realizadas as etapas apresentadas na Figura 3.1.  

 

 

 

Figura 3.1: Etapas para a realização desta pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

Espera-se, com base nas informações coletadas durante o estudo de caso e a pesquisa de 

campo, uma análise sobre a metodologia MAPEL-R da CNI em concordância com as 

características das empresas dinâmicas. 

3.1. Aplicação dos Questionários 

A coleta de informações necessárias para a análise dos resultados da metodologia 

sugerida pela CNI teve início com as aplicações dos questionários para avaliação da 

maturidade do empreendimento quanto à inovação, respondidos pelas empresas participantes 

do Projeto NUGI.  

Os prerrequisitos para participação do projeto NUGI são: empresa de micro e pequeno 

porte e empresa com atividade industrial. Para a presente pesquisa, temos 75% de empresa de 

pequeno porte e 25% de microempresas. 

O referido instrumento de coleta de dados, questionário MAPEL-R, será aplicado em 

todas as 100 (cem) empresas participantes do projeto NUGI, sendo 06 (seis) empresas a 

quantidade de empresas que integram o projeto até o presente momento.  
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O projeto NUGI encontra-se em execução desde 2011, porém, até meados de agosto de 

2013, apenas 06 (seis) empresas haviam aderido ao referido projeto, representando somente 

6% do objetivo pretendido para Pernambuco.  

Há vários fatores que influenciaram tal realidade: falta de capacitação dos gestores 

quanto à ação de elaboração de PGI, metas ousadas de mobilização e capacitação, sendo de 

450 (quatrocentos e cinquenta) e 300 (trezentas) empresas, respectivamente, mão de obra 

escassa para a realização dos trabalhos, ausência de consultores em gestão da inovação no 

mercado, necessidade de contrapartida para os micro e pequenos empresários, profissionais de 

difícil acesso e disponibilidade para investir em inovação, entre outros fatores observados na 

prática para a execução das atividades. 

Tendo por base o tempo para conclusão da pesquisa, do total das 06 (seis) empresas que 

aderiram ao projeto NUGI, foram utilizadas 04 (quatro) para o presente trabalho, o que 

corresponde a um percentual de 66,67%. Os outros 02 (dois) empreendimentos foram 

excluídos da pesquisa, visto que estes se localizam em Caruaru-PE, interior de Pernambuco, 

cidade distante do nosso local de trabalho, sendo encaminhado outro profissional para a 

execução das atividades, impossibilitando a concepção qualitativa das visitas técnicas. 

Em vista do número limitado, 04 (quatro) casos, frente ao total de 100 (cem) empresas 

definidas no projeto, as análises dos modelos e seus resultados serão realizados de forma 

qualitativa. Assim, algumas observações foram realizadas durante a aplicação dos 

questionários nas visitas técnicas aos empresários e responsáveis pela empresa. 

Segundo Alves e Silva (1992), a análise qualitativa visa a captar o caráter 

multidimensional dos fatores em sua manifestação natural, possibilitando a captação de 

informações através de uma experiência vivida, de forma a auxiliar a compreensão do objeto 

em estudo. 

A aplicação do questionário MAPEL-R e “Empresa Inteligente” foi feita através de 

visitas técnicas nas indústrias, com duração média de 02 (duas) horas para conhecimento dos 

departamentos das empresas, com entrevista semiestruturada aos proprietários ou 

responsáveis pela empresa. Na maioria dos casos, os proprietários consideravam-se 

suficientes para responder às questões da metodologia proposta pela CNI, porém, durante a 

visita, outros profissionais da empresa eram questionados acerca dos seus setores, atividades e 

visão da empresa. 

Durante este processo, tornou-se possível observar a reação dos entrevistados quanto às 

questões expostas e suas opções de resposta. A coleta de dados foi realizada de forma 
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individual, em cada empresa, da seguinte forma: uma reunião preliminar para levantamento 

da estrutura básica da empresa, com duração média de 1hora e 30 minutos, visita à empresa 

para conhecimento do parque fabril, com duração média de 3 horas, sendo realizado neste 

período, o preenchimento do questionário MAPEL-R, com duração em média de 30 (trinta) a 

45 (quarenta e cinco) minutos, Os entrevistados quais eram orientados pelos consultores do 

NUGI e pelo questionário “Empresa Inteligente”. 

Foram observadas, durante a coleta de dados, através dos questionários, diversas 

dúvidas quanto a seu preenchimento em relação à escala proposta pelo modelo MAPEL-R 

definida da seguinte forma: Nunca, Eventualmente, Poucas Vezes, Algumas Vezes, Quase 

Sempre e Sempre. 

Nos casos observados, 75% (setenta e cinco por cento) eram de empresas de base 

familiar, que desempenhavam maiores esforços no setor produtivo da indústria. Os demais 

departamentos e gestões obtinham um caráter intuitivo, e, muitas vezes, estavam em segundo 

plano. Desta forma, no preenchimento dos questionários, os entrevistados não tinham 

convicção das respostas acerca do gerenciamento dos métodos, pessoas e estratégia, por 

exemplo, conforme escala proposta pela metodologia. 

A aplicação do instrumento utilizado na metodologia proposta por Klaus North teve a 

duração de 30 (trinta) minutos, porém, a escala e as perguntas eram de melhor compreensão 

dos entrevistados, de forma a facilitar o preenchimento, tornando as respostas mais precisas. 

Em ambos os casos, foi possível verificar os aspectos da gestão e as ferramentas das 

empresas. Um aspecto do âmbito cujo tema central é a inovação, o MAPEL-R, e o outro, a 

metodologia de empresa inteligente, com a preocupação com a gestão do conhecimento, o 

principal insumo para a geração de inovações. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ao realizar a pesquisa bibliográfica, atividades práticas e estudo do projeto NUGI, 

surgiu a necessidade de analisar qualitativamente a metodologia utilizada pela CNI e a 

metodologia do Klaus North, referência no método do NAGI, também executado pelo 

IEL/PE. Desta forma, a pesquisa possibilitou uma avaliação sistemática do projeto e da 

metodologia MAPEL-R a partir da utilização e análise dos instrumentos de coleta de dados 

apresentados.  

4.1. Apresentação das empresas 

Visando a aprofundar os conhecimentos das empresas participantes do Projeto NUGI, 

serão aqui apresentadas as informações básicas das empresas e seus resultados referentes ao 

método MAPEL-R e à metodologia de empresas inteligentes de Klaus North. Por motivo de 

sigilo, os nome, dados financeiros e demais informações, que fogem o propósito da pesquisa, 

serão omitidos. 

As empresas foram selecionadas a partir dos eventos de sensibilização promovidos pelo 

NUGI, nos quais eram apresentados o projeto e suas etapas. Posteriormente, os empresários 

assinavam um termo de adesão ao projeto. Atualmente, há 06 (seis) empresas integrantes do 

projeto, sendo apresentados os casos das 04 (quatro) primeiras, com vistas ao prazo da 

presente pesquisa. 

4.1.1. Estudo de Caso A 

Setor de Atividade: Metal-Mecânica 

Cidade: Recife - PE 

Data de adesão ao projeto: 08/2012 

Porte: Micro 

 

Fundada em fevereiro de 1994 em Recife, Pernambuco, esta empresa é especialista na 

fabricação, manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais e 

tem como missão ser uma empresa solucionadora em serviços de usinagem de precisão, micro 

usinagem e serviços de caldeiraria. 
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A presente empresa apresenta as seguintes características:  carteira de clientes 

diversificada, carteira de produtos com alta qualidade técnica e atuação principal em 

Pernambuco. 

Os produtos oferecidos têm alto valor agregado, visto que o pedido de compra vai além 

da fabricação do produto, pois a empresa disponibiliza um técnico que estuda a situação da 

máquina ou transmissão da empresa e indica o serviço necessário para a solução do problema. 

I. Análise da empresa “A” quanto à metodologia MAPEL-R 

A partir da visita do consultor do NUGI, como parte do programa da MEI, foi feito o 

mapeamento da empresa quanto à sua estruturação para a inovação, com o objetivo de 

verificar os pontos fortes e oportunidades de melhoria das dimensões apresentadas na 

metodologia do MAPEL-R (Tabela 4.01). 

Tabela 4.1 – Resultado MAPEL-R da Empresa A 

DIMENSÃO SUB-TOTAL 
Total da 

dimensão 
Desempenho na 

dimensão (%) 

Método 5,5 12 45,83% 

Ambiente 4 12 33,33% 

Pessoas 5 12 41,67% 

Estratégia 8 12 66,67% 

Liderança 6,5 12 54,17% 

Resultados 4,5 12 37,50% 

TOTAL 33,5 72 46,53% 

Fonte: A pesquisa, 2013. 

Com base na Tabela 4.1 e na metodologia proposta pela CNI, observa-se que a empresa 

atingiu 46,53% da pontuação máxima referente à sua maturidade quanto à inovação. Ao 

analisar os subtotais das dimensões, verifica-se que a “estratégia” é o ponto forte da empresa e 

o “ambiente” é o ponto de melhoria. 

O ponto de estratégia “visa a facilitar o entendimento de como se pode definir um 

posicionamento estratégico, capaz de gerar a diferenciação necessária para levar a empresa a 

um estágio de competitividade sustentada pela inovação.” CNI (2010). 

O ambiente, por outro lado, “visa a facilitar o entendimento de como se podem criar as 

condições necessárias para se gerar um ambiente propício para que a inovação aconteça na 

empresa” CNI (2010). 

A partir das informações acima, além de compreender o status da gestão da inovação da 

empresa, poder-se-á, posteriormente, realizar uma ação ponderando e utilizando melhor as 
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dimensões mencionadas para a elaboração da estratégia de implementação de melhoria na 

gestão da inovação na empresa. 

Adicionada a esta análise, verifica-se, de modo geral, que as dimensões se dispersam de 

forma homogênea, obtendo picos quanto à “liderança” e à “estratégia”, conforme o Gráfico 

4.1. 

Gráfico 4.1: Gráfico Radar do MAPEL-R da empresa A 

 

  Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 

II. Análise da empresa “A” quanto à metodologia NORTH. 

Tendo por base o método de levantamento de dados feito pelo NUGI, esta análise foi 

fundamentada nas visitas feitas pela autora da pesquisa, tendo sido mapeada a posição da 

empresa quanto ao gerenciamento do conhecimento, classificando-a como empresa inteligente 

e empresa insensível ao conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4   Análise dos Resultados 

 

46 
 

Tabela 4.2 – Resultado Empresa Inteligente da Empresa A 

TÓPICOS 
SUB-

TOTAL 
Total 

Dimensão 

Desempenho 
da dimensão 

(%) 

Quais são nossos mercados 9 15 60,00% 

Como desenvolvemos soluções para os 
problemas dos clientes? 13 20 65,00% 

Novos Investidores 1 5 20,00% 

Saber e Aprender: como funciona? 31 60 51,67% 

Condições Organizacionais Macro 10 20 50,00% 

Tecnologia da informação e a 
comunicação 13 30 43,33% 

TOTAL 77 150 51,33% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

A avaliação da empresa pela metodologia proposta por North (2010) mostra que a 

empresa “A” está em um estágio entre empresas inteligente e insensível ao conhecimento, 

com cerca de 50% de aproveitamento, pendendo para o conceito de empresa inteligente 

(Tabela 4.2). 

4.1.2. Estudo de Caso B 

Setor de Atividade: Metal-Mecânica 

Cidade: Recife - PE 

Data de adesão ao projeto: 02/2013 

Porte: Pequena 

 

Fundada em novembro de 1997 em Recife, Pernambuco, a empresa se encontra no 

mercado com atividade econômica de Instalação e manutenção elétrica, com foco em 

manutenção de redes de média e alta tensão. Ela tem como missão “Executar serviços de 

Manutenção Eletromecânica, em tempo mínimo, sempre com qualidade e segurança, 

atendendo as exigências e requisitos técnicos necessários, proporcionando, assim, satisfação 

aos clientes e maior confiabilidade aos equipamentos em operação no Sistema Elétrico.” 

A presente empresa apresenta as seguintes características empresariais: carteira de 

clientes centralizada; carteira de produtos com alta qualidade técnica, porém limitada a 

poucos produtos; mercado de difícil penetração, pouco competitivo e com ciclo de vida dos 

produtos bastante intenso; e grande atuação em todo o nordeste. 
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Reflete-se neste cenário de poucos produtos com alta qualidade técnica e mercado 

oligopolista uma oferta de serviços com elevado valor agregado, porém com poucas ações 

inovadoras. 

III. Análise da empresa “B” quanto à metodologia MAPEL-R 

A partir da visita do consultor do NUGI, como parte do programa da MEI, foi feito o 

mapeamento da empresa quanto à sua estruturação para a inovação, com o objetivo de 

verificar os pontos fortes e oportunidades de melhoria das dimensões apresentadas na 

metodologia do MAPEL-R  

Tabela 4.3 – Resultado MAPEL-R da Empresa B 

DIMENSÃO SUB-TOTAL 
Total da 

dimensão 
Desempenho na 

dimensão (%) 

Método 2 12 16,67% 

Ambiente 6 12 50,00% 

Pessoas 2,5 12 20,83% 

Estratégia 0 12 0,00% 

Liderança 0 12 0,00% 

Resultados 0 12 0,00% 

TOTAL 10,5 72 14,58% 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 

Com base na Tabela 4.3 e na metodologia proposta pela CNI, observa-se que esta 

empresa atingiu 14,58% da pontuação máxima referente à sua maturidade quanto à inovação. 

Ao analisar os subtotais das dimensões, verifica-se que o “ambiente” é o ponto forte da 

empresa e “estratégia, liderança e resultado” são os pontos de melhorias. 

Como explanado anteriormente, o ambiente analisa as condições ambientais necessárias 

para gerar uma atmosfera propícia à inovação, e a estratégia se reflete no posicionamento 

estratégico da empresa quanto ao tema inovação, o que influencia na cultura inovadora.  

O eixo liderança “visa a facilitar o entendimento de como se pode garantir o 

engajamento intelectual e emocional da liderança e de sua alta administração na promoção e 

implementação da Gestão Estratégica da Inovação como fator determinante da 

competitividade dos negócios.” (CNI, 2010) 

Por sua vez, o resultado “visa a facilitar o entendimento de como se devem mensurar os 

resultados obtidos com a implantação da gestão de inovação na empresa.” (CNI, 2010). Como 
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neste caso a empresa e seu nicho de mercado não têm a prática de inovação embutida na 

cultura organizacional, o resultado zero pode ser justificado nestas questões. 

Com base nas informações acima, podemos compreender o status da gestão da inovação 

da empresa, ratificando a informação preliminar que se tem ao conhecer seu mercado e suas 

características empresariais. Desta forma, a abordagem de implantação da cultura de inovação 

será adequada a essas características. 

Diferentemente da análise do caso “A”, as dimensões nesta empresa se apresentam com 

alguns picos e nos pontos cujos focos são de estruturação da empresa quanto à temática da 

inovação, o valor é o mínimo (Gráfico 4.2). 

Gráfico 4.2: Gráfico Radar do MAPEL-R da empresa B 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

IV. Análise da empresa “B” quanto à metodologia NORTH. 

Ao analisar a empresa B pela ótica de North (2010), conclui-se que ela também se 

encontra no estágio entre empresa insensível ao conhecimento e empresa inteligente, em que 

o fator mercado é o que apresenta menor desempenho na dimensão (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4 – Resultado Empresa Inteligente da Empresa B 

TÓPICOS 
SUB-

TOTAL 
Total 

Dimensão 

Desempenho 
da dimensão 

(%) 

Quais são nossos mercados 3 15 20,00% 

Como desenvolvemos soluções para os 
problemas dos clientes? 14 20 70,00% 

Novos Investidores 3 5 60,00% 

Saber e Aprender: como funciona? 30 60 50,00% 

Condições Organizacionais Macro 8 20 40,00% 

Tecnologia da informação e a 
comunicação 11 30 36,67% 

TOTAL 69 150 46,00% 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 

Conclui-se, através desta análise, que a empresa B está em um nível de 46% de 

estruturação quanto à gestão do conhecimento, diferentemente do apresentado pelo MAPEL-

R, que estabelece um aproveitamento de 14,58% quanto à estruturação da empresa frente à 

inovação. 

4.1.3. Estudo de Caso C 

Setor de Atividade: Produtos Químicos 

Cidade: Recife - PE 

Data de adesão ao projeto: 03/2013 

Porte: Pequena 

 

Fundada em outubro de 1991, em Olinda, Pernambuco, a empresa está no mercado com 

atividade econômica de fabricação de sabões e detergentes sintéticos, com foco em clientes 

industriais. Ela tem como missão estabelecer parceria com os clientes, visando a identificar e 

solucionar suas necessidades diárias, atribuindo aos nossos produtos tecnologia e eficiência 

nas aplicações, proporcionando bem-estar, conforto e segurança. 

Esta empresa apresenta as seguintes características: carteira de clientes diversificada; 

carteira de produtos com alta qualidade técnica e com elevada variedade de produtos; e 

atuação em Pernambuco. 

Nesta empresa, os produtos têm menor valor agregado que os demais casos acima, 

apesar de o serviço de venda dos produtos ser similar ao caso “A”, em que a empresa 
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disponibiliza um técnico até o cliente (indústria) para estudo do serviço a ser realizado e 

indica o melhor produto para solucionar o caso. 

V. Análise da empresa “C” quanto à metodologia MAPEL-R 

A partir da visita do consultor do NUGI, como parte do programa da MEI, foi feito o 

mapeamento da empresa quanto à sua estruturação para a inovação, com o objetivo de 

verificar os pontos fortes e oportunidades de melhoria das dimensões apresentadas na 

metodologia do MAPEL-R. 

Tabela 4.5 – Resultado MAPEL-R da Empresa C 

DIMENSÃO SUB-TOTAL 
Total da 

dimensão 
Desempenho na 

dimensão (%) 

Método 4 12 33,33% 

Ambiente 4 12 33,33% 

Pessoas 3 12 25,00% 

Estratégia 4 12 33,33% 

Liderança 3,5 12 29,17% 

Resultados 7 12 58,33% 

TOTAL 25,5 72 35,42% 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

Com base na Tabela 4.5 e na metodologia proposta pela CNI, observa-se que esta 

empresa atingiu 35,42% da pontuação máxima referente à sua maturidade quanto à inovação. 

Ao analisar os subtotais das dimensões, verifica-se que “resultado” é o ponto forte da empresa 

e “pessoas” é o ponto de melhoria. 

Como mencionado anteriormente, o resultado analisa o impacto do retorno obtido pela 

empresa por suas práticas de inovação. Visto que o mercado de produtos químicos tem 

necessidade de constante pesquisa e melhorias, inúmeros são os projetos de produtos 

existentes nesta empresa, refletindo potencial retorno pelos esforços despendidos nas práticas 

inovadoras. 

O eixo pessoas “visa a facilitar o entendimento de como se pode estruturar um processo 

de atração, desenvolvimento, retenção, reconhecimento e recompensa de pessoas, cujo talento 

é responsável pela geração de inovações na empresa.” (CNI, 2010) 

Com base nas informações acima, podemos compreender o status da gestão da inovação 

da empresa. Adicionada a esta análise, obtemos o Gráfico 4.3, que informa que a empresa se 
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estrutura de forma homogênea quanto à inovação, cujo pico de resultados pode ser justificado 

por essa boa estrutura da prática de inovação. 

Gráfico 4.3: Gráfico Radar do MAPEL-R da empresa 

C  

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 

VI.  Análise da empresa “C” quanto à metodologia NORTH. 

A empresa C, conforme técnica proposta por North (2010), está no estágio de empresa 

inteligente, porém de maneira não estruturada, podendo desenvolver melhor a “tecnologia da 

informação e a comunicação”, que representa o fluxo de conhecimento na empresa. O autor 

afirma que “é impensável construir uma empresa orientada ao conhecimento sem uma gestão 

eficiente da informação” (NORTH, 2010). 

Tabela 4.6 – Resultado Empresa Inteligente da Empresa C 

TÓPICOS 
SUB-

TOTAL 
Total 

Dimensão 
Desempenho da 

dimensão (%) 

Quais são nossos mercados 12 15 80,00% 

Como desenvolvemos soluções para os 
problemas dos clientes? 14 20 70,00% 

Novos Investidores 4 5 80,00% 

Saber e Aprender: como funciona? 37 60 61,67% 

Condições Organizacionais Macro 15 20 75,00% 

Tecnologia da informação e a comunicação 18 30 60,00% 

TOTAL 100 150 66,67% 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 
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No que concerne à presente metodologia, a empresa C está no estágio de empresa 

inteligente, apesar de não estruturada, atingindo um aproveitamento de 66,67% quanto à 

gestão do conhecimento. 

4.1.4. Estudo de Caso D 

Setor de Atividade: Moveis 

Cidade: Recife - PE 

Data de adesão ao projeto: 02/2013 

Porte: Pequena 

 

Fundada em maio de 2004, em Recife, Pernambuco, esta empresa tem como atividade 

econômica a fabricação de móveis, predominantemente de madeira, com foco nos clientes 

finais. 

As características desta empresa são: carteira de clientes diversificada; carteira de 

produtos com poucas especificações técnicas e elevada variedade de produtos; e atuação em 

Pernambuco; mercado competitivo. 

I. Análise da empresa “D” quanto à metodologia MAPEL-R 

A partir da visita do consultor do NUGI, como parte do programa da MEI, foi feito o 

mapeamento da empresa quanto à sua estruturação para a inovação, com o objetivo de 

verificar os pontos fortes e oportunidades de melhoria das dimensões apresentadas na 

metodologia do MAPEL-R. 

Tabela 4.7 – Resultado MAPEL-R da Empresa D 

DIMENSÃO SUB-TOTAL 
Total da 

dimensão 
Desempenho na 

dimensão (%) 

Método 2 12 16,67% 

Ambiente 1 12 8,33% 

Pessoas 2 12 16,67% 

Estratégia 2 12 16,67% 

Liderança 2 12 16,67% 

Resultados 1,5 12 12,50% 

TOTAL 10,5 72 14,58% 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 
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Com base na Tabela 4.7 e na metodologia proposta pela CNI, observa-se que esta 

empresa atingiu 14,58% da pontuação máxima referente à sua maturidade quanto à inovação. 

Ao analisar os subtotais das dimensões, verifica-se um nivelamento dos valores, mas se 

observa o campo “ambiente” como um ponto de melhoria. 

Tendo por base a definição da dimensão ambiente, compreendemos que essa dimensão 

analisa as condições básicas organizacionais da empresa para criar um ecossistema favorável 

para a inovação. 

O Gráfico 4.4 oferece uma visão ampliada de como se estrutura a inovação na empresa. 

Observa-se que a empresa se comporta de maneira homogênea, porém numa escala muito 

aquém dos outros casos aqui apresentados. 

Gráfico 4.4: Gráfico Radar do MAPEL-R da empresa D 
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Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 

I. Análise da empresa “D” quanto à metodologia NORTH. 

Segundo a abordagem de North (2010), a empresa D está no estágio de empresa 

insensível ao conhecimento, entretanto ela se posiciona frente a outras como insensível ao 

conhecimento por se classificar com 7% anteriormente ao equilíbrio entre empresa inteligente 

e insensível ao conhecimento. 
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Tabela 4.8 – Resultado Empresa Inteligente da Empresa D 

TÓPICOS 
SUB-

TOTAL 
Total 

Dimensão 
Desempenho da 

dimensão (%) 

Quais são nossos mercados 5 15 33,33% 

Como desenvolvemos soluções para os 
problemas dos clientes? 5 20 25,00% 

Novos Investidores 1 5 20,00% 

Saber e Aprender: como funciona? 21 60 35,00% 

Condições Organizacionais Macro 8 20 40,00% 

Tecnologia da informação e a 
comunicação 10 30 33,33% 

TOTAL 50 150 33,33% 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 

4.2. Análise dos modelos 

A análise dos modelos é feita com base nos questionários propostos pelos modelos, 

através de comparação entre os valores e os resultados obtidos em cada, com uma análise 

qualitativa deles. 

As observações obtidas para a análise tiveram como base as respostas dos questionários 

e as visitas técnicas do consultor do NUGI, executadas pelo IEL/PE. Para melhor 

acompanhamento das análises, os questionários MAPEL-R e o de Klaus North, encontram-se 

nos Anexos I e II, respectivamente. 

A partir dos dados apresentados no tópico anterior, Análise das Empresas, foi elaborada 

a Tabela 4.9, que objetiva mostrar visualmente o resultado das empresas para cada modelo 

para fins de comparação dos resultados dos modelos. 

Tabela 4.9: Comparação dos Resultados entres as metodologias. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013). 

 

EMPRESA MAPEL-R North 

Caso "A" 46,53% 51,33% 

Caso "B" 14,58% 46% 

Caso "C" 35,42% 66,67% 

Caso "D" 14,58% 33,33% 
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Com base na Tabela 4.9, podem ser feitas algumas observações: algumas empresas 

tiveram maior dispersão entre os resultados do MAPEL-R e North, empresas “B” e “C”, e as 

empresas obtiveram maior pontuação na metodologia de Klaus North. 

As metodologias MAPEL-R da CNI e Empresa Inteligente de Klaus North analisam a 

gestão da inovação e conhecimento, respectivamente, através de grupos de perguntas 

diferentes. O campo “mercado”, por exemplo, está presente na metodologia do Klaus North e 

não é descriminado no questionário do MAPEL-R. 

O distanciamento dos resultados, no caso “B”, pode ser justificado pelos tópicos “Como 

desenvolvemos soluções para os problemas dos clientes?” e “Novos Investidores” propostos 

no método de Klaus North e ausentes no MAPEL-R. 

A empresa “B” trabalha com um mercado muito específico, o qual necessita, 

constantemente, de soluções para os problemas do cliente, tanto que a empresa é dita como 

serviço e indústria, em suas ações. Aliado a esta realidade, eles têm constantes investidores 

para a solução destes problemas. 

Através da visita técnica, foi possível identificar que a atividade de inovação está 

presente na empresa, o que se observa pelo serviço que ela desenvolve, conforme mostrado no 

questionário de North, porém, a criação da novidade não se apresenta como fator sistemático 

e gerenciado na empresa. 

Desta forma, a empresa tem um ambiente de mercado propício e desenvolve trabalhos 

inovadores, mas eles são centralizados e não sistemáticos na empresa, diferenciando-se os 

resultados de gestão estratégica da inovação, analisada pelo MAPEL-R, da gestão do 

conhecimento e criação de inovação, analisada pela “Empresa Inteligente”. 

A discrepância observada no caso “C” pode ser justificada pelo mercado em que a 

empresa está atuando. Conforme mencionado anteriormente, o modelo de North analisa o 

nicho do mercado da empresa, diferentemente do que consta no questionário do MAPEL-R. 

O tópico “Quais são nossos mercados?” pode influenciar nesta divergência dos 

resultados, pelo fato de a empresa “C” se encontrar em um mercado altamente técnico, o qual 

tem clientes diversificados, obtém diversos produtos e o ciclo de vida dos produtos é 

relativamente curto, potencializando o valor correspondente à metodologia “Empresas 

Inteligente”. Apesar de a empresa ter uma gama de produtos e clientes, sua estruturação para a 

inovação, como fonte sistemática da empresa, não é bem definida e exercida. 
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Desta forma, temos que os questionários e as metodologias estão conectados pelo 

objetivo e podem ser complementares, pois analisam a gestão da inovação e conhecimento de 

forma a adicionar perspectivas. 

4.2.1. Análise do MAPEL-R 

Outras análises foram realizadas a partir das observações adquiridas nas entrevistas com 

os empresários e responsáveis da empresa acerca de algumas limitações quanto à 

aplicabilidade da ferramenta MAPEL-R., conforme mencionado no tópico “aplicação de 

diagnóstico”. 

As perguntas definidas em cada dimensão, por exemplo, foram elaboradas por técnicos 

nos assuntos e suas experiências empresariais, mas na realidade dos micro e pequenos 

empresários de Pernambuco as questões elaboradas tinham nomenclaturas de difícil 

entendimento. 

Por exemplo, na primeira dimensão, Método, em 2 (duas) das 4 (quatro) perguntas, 

questiona-se se a empresa tem a cultura de gestão estratégica da inovação, porém, em três das 

quatro micro e pequenas empresas atendidas atualmente pelo NUGI, a introdução da cultura 

da inovação é novidade, sendo tratada como consequência e não como um pilar para a 

empresa. 

Vale ressaltar que em todas as 4 (quatro) empresas, foi feita uma breve apresentação do 

conceito amplo de inovação, produto, processo, marketing e organizacional, para nivelar o 

conhecimento e, em todas os empreendimentos, ,a inovação é entendida como um importante 

diferencial para o mercado. 

Compreende-se que nem toda empresa integrante do projeto NUGI tem a cultura 

inovadora incluída em sua dinâmica e planejamento estratégico. Desta forma, entende-se que 

não há um método estruturado utilizado para a gestão da inovação de forma sistêmica, 

implicando baixos valores no campo “método’. Campo este previsto no questionário MAPEL-

R como ferramenta de análise para difusão da prática da inovação na empresa e uso de 

sistemas, métodos e ferramentas, com foco na criação de novidades de forma sistêmica. 

Desta forma, o baixo valor no campo “Método” pode ser justificado pelo fato de, 

metodologicamente, algumas empresas participantes não terem a gestão da inovação integrada 

à metodologia utilizada pela empresa. Apesar disso, foi possível identificar a criação de novos 

produtos, melhores processos produtivos, possibilitando identificá-los como uma inovação 

empírica, mas não sistemática. 
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Assim, para as perguntas sobre metodologia, o resultado tenderá a 0 (zero). Porém, em 

algumas empresas, verificou-se existência de outros métodos e ferramentas para outras ações, 

como, por exemplo, ferramentas de qualidade. Desta forma, para a inclusão do método para 

gerir a inovação, ela se encontra mais próxima do que outras que reproduzem apenas ações 

ocasionais em sua prática de trabalho, sem o auxílio de ferramentas e métodos. 

Pode-se compreender, através das informações apresentadas, que o campo “Método”, 

por exemplo, retrata a situação da empresa apenas em métodos voltados à inovação, e não 

quanto à estruturação da empresa global e/ou para outros objetivos. 

A escala utilizada nos questionários também é um ponto de melhoria, pois ela dificulta 

o julgamento dos entrevistados quanto às perguntas do método MAPEL-R. As questões, de 

modo geral, se referem à existência de metodologias, ferramentas, entre outros métodos para a 

gestão integrada da inovação, cujas escalas são “nunca, eventualmente, poucas vezes, 

algumas, quase sempre e sempre”, conforme exemplificado na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Parte do questionário do MAPEL-R, dimensão ambiente 

 

Fonte: CNI (2010). . 

A segunda dimensão, ambiente, possibilita obter uma visão geral de como a empresa é 

estruturada no que tange ao clima organizacional, oportunizando o conhecimento sobre o 

espaço de participação de colaboradores, fornecedores e clientes para a gestão da inovação. 

A relação perguntas e as escalas de resposta, nesta dimensão, apresentam-se de forma 

mais intuitiva, compreendendo entre os conhecimentos extremos, nunca e sempre e seus 

adjacentes os quesitos sobre a ação de melhoria do ambiente e das condições de trabalho, a 

disponibilização de parte do tempo de trabalho dos colaboradores para projetos inovadores e 
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contribuição de colaboradores, parceiros estratégicos, clientes e fornecedores para melhorias 

na empresa. 

Apenas no último quesito desta dimensão, que avalia se a empresa pressupõe que a 

inovação “seja uma atividade de risco, aceitando bem os fracassos quando eles ocorrem e 

aproveitando estas oportunidades para aprender com os erros” (CNI, 2012), observou-se uma 

dificuldade de preenchimento, tendendo a resposta para sempre e nunca. 

A terceira dimensão, pessoas, de modo geral, apresentou um bom entendimento entre os 

entrevistados. Nesta dimensão, as questões analisam os sistemas de promoção e remuneração 

de talentos quanto à valorização do comportamento empreendedor, a capacidade de assumir 

riscos e habilidade de trabalhar em equipe; a capacitação dos colaboradores para que estes 

gerem valor; a existência de um sistema de distribuição de resultados para todos os 

colaboradores; a habilidade de respeitaras individualidades e promoção da diversidade entre 

raças, gêneros, religião, opção sexual, idade, entre outros. 

Nesta dimensão, a questão da escala apresentou-se com boa relação com as perguntas. 

Mesmo quanto à questão de existência de sistema de distribuição de resultados as respostas 

não apresentaram tanto viés para sempre ou nunca. 

Conforme comentado anteriormente, as empresas participantes do NUGI, de modo 

geral, não obtêm políticas claras de gestão, pois o foco de atenção é o setor produtivo da 

indústria. Assim, quanto à distribuição de resultados, há o intermediário, entre o nunca e o 

sempre, que representa a frequência destas atividades nas empresas. 

A quarta dimensão, estratégia, tem como foco a análise do posicionamento da alta 

dimensão quanto ao posicionamento de assumir a responsabilidade de definir os riscos e 

investimentos necessários para as equipes de projeto e se estes percebem o grau de 

contribuição da inovação para o negócio. 

O preenchimento desta dimensão não apresentou muitas dificuldades, porém em 01 

(uma) das 04 (quatro) perguntas, houve dúvidas quanto ao preenchimento na escala proposta.  

Na questão sobre desdobramento da estratégia quanto aos objetivos, indicadores, metas 

e sistemas de acompanhamento para a identificação de como e quanto a inovação pode 

contribuir para o negócio, a resposta oral foi pontual entre sim e não, mas na escala proposta 

de nunca e sempre, observou-se um pouco de dúvida. Como a maioria das empresas visitadas 

não tinha objetivos de inovação específico, a resposta nunca era a opção mais escolhida. 

Outro ponto de melhoria quanto à mesma pergunta citada no parágrafo anterior é que há 

uma pergunta similar na dimensão método, que questionava a existência de estratégia para a 
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identificação de como e quanto a inovação pode contribuir para a sobrevivência do 

empreendimento. Desta forma, esta questão é potencializada, pois a resposta foi a mesma em 

ambos os casos. 

A quinta dimensão, liderança, objetiva compreender o posicionamento dos líderes da 

empresa quanto à gestão de pessoas e ao estímulo a práticas inovadoras. Seu preenchimento 

foi bastante intuitivo, não apresentando dificuldades por parte dos entrevistados. 

O resultado desta dimensão é oriundo de questões sobre como a principal liderança 

conduz reuniões de definições de visão do futuro, objetivos, escopo e orçamentos, como 

divulga, estimula e apoia a inovação e o uso de sistemas, metodologias e ferramentas 

específicas, analisa também se há promoção e apoio à criação de ambientes que visem à 

promoção da criatividade e se a liderança colabora, divulga, pratica e reconhece o uso de 

sistemas e ferramentas específicas voltados à geração de inovação na empresa. 

A sexta dimensão, resultados, de modo geral, visa a analisar a rotina em que a empresa 

lucra, decorrente de práticas inovadoras. Sabendo-se que as empresas participantes do projeto 

NUGI, em geral, não têm métodos sistemáticos para a inovação, esperava-se que o resultado 

neste tópico fosse próximo a 0 (zero). Porém, as empresas, em questão, tinham atividades não 

estruturadas para a inovação, implicando resultado maior que 0 (zero) em alguns casos. 

4.2.2. Análise do questionário Empresa Inteligente 

A metodologia proposta por Klaus North objetiva determinar se a empresa não é 

sensibilizada para o conhecimento ou é orientada ao conhecimento, também chamada de 

empresa inteligente. 

O método apresentado por Klaus North vai além do questionário de “Empresa 

Inteligente”. Este tem como por objetivo compreender o potencial da empresa para a criação 

de valor, através do conhecimento do fluxo do conhecimento no empreendimento. 

Desta forma, a metodologia visa a diagnosticar a estruturação da empresa quanto ao 

fluxo de conhecimento, através de 2 (dois) questionários: “Verificação da cultura 

empresarial” e “Empresa Inteligente”, foco deste trabalho, o qual é dividido em 06 (seis) 

grupos, cada qual com uma quantidade diferente de perguntas , com uma escala de 1 a 5. 

Os grupos são divididos com perguntas acerca das características do mercado da 

empresa, como o empreendimento desenvolve soluções para os problemas dos clientes, sobre 

a rentabilidade junto a investidores, sobre o fluxo de conhecimento na empresa, acerca das 

condições organizacionais e sobre a utilização de tecnologia da informação e comunicação. 
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A escala, por sua vez, promove o preenchimento de forma intuitiva, pois, em cada 

pergunta, há textos explicativos para as respostas extremas, facilitando a escolha da opção que 

melhor representa o empreendimento em análise. 

Tabela 4.11 – Parte do questionário da Empresa Inteligente, grupo sobre mercado 

Empresa não sensibilidade 
para o conhecimento 

1 2 3 4 5 
Empresa orientada ao 

conhecimento 

Quais são nossos mercados 

Mercado pouco diferenciados           
Necessidade dos clientes 
muito diferenciadas? 

São oferecidos produtos 
padrões 

          

Os preços dos produtos 
padrão estão caindo e o 
mercado está remunerando 
produtos de maior valor 
agregado? 

Baixa velocidade de inovação 
e ciclo de vida longo para os 
produto 

          
Alta velocidade de inovação e 
clico de vida curtos para os 
produtos 

Fonte: Elaboração própria com base em North ( 2012). 

A Tabela 4.11 se refere ao primeiro grupo de perguntas da metodologia “Empresa 

Inteligente”, formulada por Klaus North, que visa a analisar o nicho de mercado em que o 

empreendimento está inserido.  

Observa-se que os textos explicativos facilitam o entendimento do que o método se 

propõe analisar. No decorrer do questionário, verifica-se que esta característica se mantém. 

Entretanto, o campo “observação” não existe, limitando a declaração de informações. 

O campo mercado pontua, com maiores valores, empresas cujo mercado é vasto, com 

alta velocidade de inovação e ciclo de vida curto para os produtos. Tal fato limita a pontuação 

de uma empresa com caráter inovador em um mercado tradicional. 

Verifica-se que os campos não têm a mesma quantidade de perguntas: o grupo de 

perguntas sobre o fluxo do conhecimento tem doze questões, enquanto o campo análise de 

investidores tem apenas uma. Como a análise é feita, além das observações, com uma 

pontuação, haverá um viés quanto à determinação do fluxo do conhecimento. 

4.2.3. Conclusão da análise dos questionários 

Neste tópico, foi feita a comparação dos resultados entre os dois métodos e a análise 

qualitativa de cada questionário. Em geral, as duas metodologias apresentaram uma boa 
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aceitação pelos entrevistados, que conseguiram identificar pontos comuns quanto ao 

mapeamento da maturidade empresarial e ao tema inovação e conhecimento. 

Quanto à comparação dos resultados, observa-se que as empresas se mantiveram em 

ranking similares e sua pontuação teve correlação positiva. Entretanto, há pontos positivos e 

oportunidades de melhoria em ambos os questionários. A tabela 4.12 apresenta uma 

comparação qualitativa dos métodos.  

Tabela 4.12 – Comparação Qualitativa dos Métodos 

Método Pontos Positivos Oportunidades de Melhoria 

MAPEL-R  Campo de Observação – Opção 

ao entrevistado de expressar 

questões de seu 

empreendimento, além do 

proposto no questionário; 

 Dimensões bem elaboradas – As 

dimensões são bem definidas, 

cada qual com a mesma 

quantidade de perguntas, 

diminuindo o viés da dimensão. 

 Escala – O preenchimento do 

questionário não é o intuito; 

 Análise das perguntas –

Perguntas de difícil 

compreensão e, às vezes, 

repetidas. 

Empresa 

Inteligente 
 Escala – A utilização de textos 

explicativos nas respostas 

extremas facilita o 

preenchimento do questionário; 

 Perguntas – Questões bem 

elaboradas, de fácil 

entendimento, principalmente 

por micro, pequena e média 

empresa. 

 Campo de Observação – 

Questionário bem elaborado, 

porém não tem campo para 

informação qualitativa, 

adicionais, do entrevistado; 

 Ponderação das questões – 

Grupos com quantidades de 

perguntas distintas e sem a 

utilização de pesos para o 

cálculo do resultado final da 

empresa 

Fonte: Elaboração própria. 

A metodologia MAPEL-R proporcionou uma facilidade na análise dos resultados, 

entretanto o preenchimento do questionário, na maioria dos casos, apresentou dificuldades 

para os entrevistados. A metodologia de Klaus North, “Empresa Inteligente”, apresentou 

maior facilidade no preenchimento do questionário, porém limita a análise às respostas citadas 

nos questionários. 

Ambos os métodos analisam a gestão e as características das importantes vertentes para 

a cultura de inovação na empresa, a ação dos líderes, o fluxo do conhecimento e o 
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posicionamento da alta direção, sendo complementares em seus pontos fortes e oportunidades 

de melhoria. 

4.3. Implicações da metodologia para as empresas 

As metodologias estudadas no presente trabalho, MAPEL-R e Empresa Inteligente, 

visam a examinar a gestão da inovação e a gestão do conhecimento, ambas para empresas de 

pequeno porte. 

Através da metodologia MAPEL-R, é possível identificar o nível de maturidade da 

gestão da inovação na empresa, o desempenho em cada uma das 06 (seis) dimensões – 

Método, Ambiente, Pessoas, Estratégia, Liderança e Resultados, os pontos fortes e 

oportunidades de melhorias da empresa. 

Com base nessas informações, poder-se-á planejar como a inovação estará presente na 

estratégia da empresa, qual será visão de futuro e o perfil empresarial desejado, quais os 

planos para implantar a gestão da inovação na empresa e quais serão as atividades prioritárias. 

A metodologia do Klaus North, por sua vez, analisa a estruturação da empresa quanto à 

gestão do conhecimento. Por meio dela também é possível identificar o comportamento em 

cada um dos grandes grupos – Mercados, Desenvolvimento de soluções para os clientes, 

Novos Investidores, Saber e Aprender, Condições Organizacionais Macro e Tecnologia da 

informação e a comunicação. 

Fundamentada no conhecimento dos dados acima, pode-se compreender como ocorrem 

o fluxo do conhecimento na empresa, seus pontos fracos e oportunidade de melhoria nas 

presentes dimensões e elaboração de estratégia para melhoramento dos índices. 

Desta forma, as presentes metodologias implicarão para as empresas maior 

conhecimento do seu status quanto à questão do seu potencial inovador e do seu fluxo do 

conhecimento, de forma a analisar se o conhecimento técnico e o potencial inovador estão 

sendo devidamente utilizados. 

4.4. Sugestões de melhorias 

Apesar de as ações previstas no NUGI (sensibilização, capacitação, elaboração, 

implementação e elaboração de Projetos, todos estes com foco em inovação) terem sua 

significativa importância e investimento, a análise bibliográfica nos mostra que não há uma 

padronização para a implementação de cultura de inovação em uma empresa. Para tal, faz-se 
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necessária uma adequação da realidade da empresa, necessitando de um mapeamento das 

características empresariais. 

Sugerem-se também ajustes na metodologia proposta pela CNI, MAPEL-R com o fim 

de facilitar seu preenchimento e também no que tange à abrangência e interpretação dos 

resultados. 

Assim, são elencadas algumas sugestões para melhorias nos projetos:  

 Adequação dos eixos “elaboração e implementação de PGI e elaboração de projetos de 

inovação” para um eixo único para que as 92 (noventa e duas) horas possam ser 

divididas de acordo com a característica empresarial e estadual; 

 Elaboração de pré-diagnostico, com base na própria metodologia da CNI, MAPEL-R, 

a ser disponibilizado, gratuitamente, em site e eventos realizados pelo núcleo, para que 

possa inserir a ideia de reflexão sobre a estrutura da empresa quanto à inovação em 

mais empresas; 

 Implantação de questões quando ao fluxo do conhecimento e capacidade de resposta 

das empresas frente às demandas do mercado na metodologia que avalia a maturidade 

da empresa quanto à gestão da inovação; 

 Elaboração de ações que visem a alinhar a capacidade técnica das universidades com o 

timing do setor empresarial, na medida em que estas ações estão ausentes na 

estruturação do projeto NUGI; 

 Elaborar ações que visem a inserir a cultura de inovação em cidades além da região 

metropolitana; 

 Ampliar o trabalho de marketing do NUGI; e 

 Análise da eficiência da implementação de PGI e projetos de inovação. 

 

Acerca do método utilizado pelo projeto MAPEL-R, foram observados pontos de 

melhoria, desta forma, serão feitas algumas sugestões de melhoria.  

 Revisar as perguntas e inserir uma linguagem apropriada para o público-alvo, visto 

que há empresas do interior e da capital mais ou menos estruturadas, entre outras 

características; 

 Adequação da escala utilizada no diagnóstico. Como referência, poderia ser 

empregado o método constante no questionário “Empresa Inteligente”, proposto pelo 

Klaus North; 
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 Ampliar as questões visando a determinar a característica da empresa, entre ofensiva, 

defensiva ou tradicional; e 

 Adicionar questões sobre o mercado para ter conhecimento das ações dos concorrentes 

e assim poder definir uma estratégia mais adequada à empresa e ao seu nicho de 

mercado. 
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5. CONCLUSÃO 

No que se refere ao objetivo da presente pesquisa, analisar o projeto NUGI e a 

metodologia de análise da maturidade da empresa em gestão da inovação, proposta pela CNI, 

MAPEL-R, em comparação com a proposta por Klaus North, diagnóstico da “Empresa 

Inteligente”, verificou-se que o projeto e o método MAPEL-R têm grande potencial, porém há 

pontos que devem ser melhorados. 

O projeto NUGI, inicialmente, teria o prazo de 24 meses para sensibilizar 450 MPE 

industriais, 300 MPE indústrias, elaborar e implantar 100 MPE industriais e assessorar na 

elaboração de 100 projetos de inovação, uma meta ousada, visto a equipe inicial ser de 2 

pessoas. 

Respalda-se, nesta situação, a necessidade de adição de mais tempo no projeto, o qual 

foi aceito pela CNI/SEBRAE. Porém, alguns quesitos como ampliação da equipe, 

reestruturação da estratégia da equipe foram observados como sugestão de melhoria. 

A inovação é um ativo em crescente atuação no universo empresarial, entretanto, com 

maior frequência, em médias e grandes empresas. Visto ter como ação implantar a gestão da 

inovação em micro e pequenas empresas industriais, faz-se necessário um estudo preliminar 

sobre o empreendimento a ser trabalho, compreendendo os métodos de análise da maturidade 

da empresa quanto ao tema inovação. 

O método MAPEL-R objetiva mapear as práticas de inovação da empresa e, assim, 

verificar a maturidade da empresa quanto à utilização da inovação na rotina empresarial. De 

forma similar, a metodologia proposta por Klaus North, “Empresa Inteligente”, visa a analisar 

se a empresa é orientada ao conhecimento. 

Observa-se que ambos os modelos utilizam questionários com perguntas sobre a 

estruturação básica do empreendimento para a inovação. Porém, durante sua aplicação, foram 

verificados pontos de melhoria: para o MAPEL-R, reestruturação da escala e linguagem 

utilizada, e para o “Empresa Inteligente”, introdução de campos para observações extras para 

os entrevistados e ponderação das respostas, visto que os campos não têm a mesma 

quantidade de respostas, não ficando claro se tal ação é proposital. 

A reação dos entrevistados aos questionários foi de boa aceitação ao MAPEL-R, porém 

este necessita de adequações. Os pontos positivos e oportunidade de melhoria dos dois 

métodos, apresentados na análise do objeto de análise, são complementares. Assim, para um 
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melhor entendimento para os entrevistados, seria interessante rever o vocabulário utilizado 

nas perguntas do questionário MAPEL-R e a escala, podendo esta ser aprimorada adequando-

a à utilizada pelo questionário de “Empresas Inteligentes”. 

Compreende-se, em modo geral, que a ferramenta MAPEL-R apresentou um satisfatório 

resultado. Apesar de algumas necessidades de aperfeiçoamento, a metodologia conseguiu 

representar a estrutura da gestão da inovação dentro das empresas avaliadas, conforme 

observado pela prática, visita às indústrias visitadas e pela similaridade com o resultado 

obtido pela aplicação da metodologia proposta por Klaus North. 

5.1. Limitações da pesquisa e dificuldades 

Uma das limitações desta pesquisa está no fato de o entrevistado poder interpretar o 

questionário da pesquisa erroneamente, devido à complexidade das questões e à escala não 

intuitiva. 

Tendo em vista que os objetivos de pesquisa, projeto NUGI e os questionários, não 

foram elaborados para esta dissertação, há restrição de análise dos projetos quanto às ações do 

núcleo, empresas participantes e entrevistadas. O resultado desta limitação se restringe à 

quantidade de amostra, quatro empresas, e à quantidade de empreendimentos atendidos pelo 

projeto até setembro de 2013. 

Como se trata de um estudo de caso em que a questão tempo e espaço se reflete nos 

resultados da pesquisa, não é possível a generalização para outros casos, principalmente pela 

quantidade restrita de empresas. 

Visto que o projeto teve um atraso e não foi possível a concretização em 24 meses, a 

análise da eficiência do método MAPEL-R e a implantação do plano de gestão da inovação só 

serão possíveis a partir, em média, de 1 (um) ano após da implantação. 

5.2. Sugestões para trabalhos futuros 

Com referência às limitações, recomenda-se aos novos trabalhos um estudo mais 

aprofundado em um número maior de empresas, visando também à observação do resultado 

após um ano de aplicação dos planos de gestão da inovação nas empresas participantes do 

projeto NUGI. 

Visto o convênio CNI/Sebrae ser de extensão nacional, sugere-se uma análise da 

situação dos núcleos no território brasileiro. O núcleo de gestão da inovação do sistema Fiepe 
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necessitou de mudanças ao longo da execução do trabalho, e em outros estados houve também 

questionamentos. 

O ajuste do MAPEL-R com a introdução de outra escala e a adequação do vocabulário e 

área para gestão do conhecimento podem resultar em um novo método, mais bem 

compreendido pelos empresários. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO MAPEL-R 

 

Nunca
Eventual

mente

Poucas 

Vezes

Algumas 

Vezes

Quase 

Sempre
Sempre OBS

(0 pt) ( 1 pt)  (1,5 pts) (2 pts) (2,5 pts) (3 pts) Total Evidências

Existe uma metodologia 

implantada, devidamente 

sistematizada, de Gestão 

Estratégica da Inovação que 

possibilite identificar 

oportunidades, gerar e 

selecionar ideias e implantar 

processos e projetos voltados 

para a geração de valor via 

Inovação?
O planejamento estratégico da 

empresa permite identificar 

como a inovação pode 

contribuir para a 

competitividade do negócio no 

curto, médio e longo prazos, 

através da análise dos 

objetivos, indicadores de 

desempenho, metas e 

sistemas de 

acompanhamentos?
As metodologias de avaliação 

de desempenho da empresa 

proporcionam 

reconhecimentos e 

recompensas financeiras para 

as pessoas que promoveram a 

Inovação?
A metodologia implantada da 

Gestão Estratégica da 

Inovação prevê um processo 

de avaliação de erros e um 

sistema de aprendizado, 

individual e coletivo, a partir 

dos equívocos cometidos por 

pessoas e equipes?

Desempenho da dimensão 0

MÉTODO (12 pontos)
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Nunca
Eventual

mente

Poucas 

Vezes

Algumas 

Vezes

Quase 

Sempre
Sempre OBS

(0 pt) ( 1 pt)  (1,5 pts) (2 pts) (2,5 pts) (3 pts) Total Evidências

São criados espaços de 

contribuição, devidamente 

sistematizados, para que os 

colaboradores e os parceiros 

estratégicos, clientes e 

fornecedores contribuam no 

processo de Gestão 

Estratégica da Inovação da 

empresa e estes processos 

são avaliados pela alta direção 

visando sua implementação?

A melhoria do ambiente e das 

condições de trabalho, visando 

gerar mais qualidade de vida 

para todos, é devidamente 

avaliada e gerenciada?

A empresa garante que parte 

do tempo de trabalho dos 

colaboradores fique disponível 

para que eles atuem em 

projetos inovadores que 

estejam sendo desenvolvidos 

por eles, por equipes de outros 

setores e em atividades 

comunitárias e sociais,  sem 

prejuízo de sua remuneração?

O ambiente vigente na 

empresa pressupõe que a 

inovação é uma atividade de 

risco, aceitando bem os 

fracassos quando eles ocorrem 

e aproveitando estas 

oportunidades para aprender 

com os erros cometidos?
Desempenho da dimensão

AMBIENTE (12 pontos)
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Nunca
Eventual

mente

Poucas 

Vezes

Algumas 

Vezes

Quase 

Sempre
Sempre OBS

(0 pt) ( 1 pt)  (1,5 pts) (2 pts) (2,5 pts) (3 pts) Total Evidências

O sistema de promoção e de 

remuneração prevê a 

valorização dos talentos, do 

comportamento 

empreendedor, da capacidade 

de se assumir riscos e da 

habilidade de trabalhar em 

equipes recompensando 

financeiramente os 

colaboradores em função do 

valor gerado?
As pessoas são treinadas e 

capacitadas para gerar valor 

para o negócio através da 

inovação, usando métodos e 

ferramentas devidamente 

sistematizados?
Existe um sistema de 

distribuição de resultados para 

todos os colaboradores, em 

função do desempenho do 

negócio?

A empresa respeita as 

individualidades e promove a 

diversidade de gênero, raça, 

religião, orientação sexual, 

idade e cultura de tal forma a 

promover um ambiente aberto 

que potencialize a criatividade 

e a inovação?
Desempenho da dimensão

PESSOAS (12 pontos)
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Nunca
Eventual

mente

Poucas 

Vezes

Algumas 

Vezes

Quase 

Sempre
Sempre OBS

(0 pt) ( 1 pt)  (1,5 pts) (2 pts) (2,5 pts) (3 pts) Total Evidências
A alta administração assume a 

responsabilidade de definir os 

riscos e a disponibilização de 

investimentos necessários 

para as equipes de projetos?
A alta administração consegue

perceber o grau de

contribuição da inovação

(econômico, financeiro,

imagem, market share, etc)

para o negócio e

constantemente avalia o grau

de maturidade da sua gestão

estratégica da inovação?
O desdobramento da 

estratégia é feito de forma a 

se identificar como e quanto a 

inovação pode contribuir para 

a sobrevivência do negócio no  

curto, médio e longo prazos, 

através da análise  dos 

objetivos, indicadores de 

performance, metas e 

sistemas de 

acompanhamento?
A inovação, como fonte 

geradora de valor para o 

negócio, é priorizada e 

desdobrada até o nível de 

plataformas, de projetos e de 

planos, no planejamento 

estratégico do negócio?
Desempenho da dimensão

ESTRATÉGIA (12 pontos)
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Nunca
Eventual

mente

Poucas 

Vezes

Algumas 

Vezes

Quase 

Sempre
Sempre OBS

(0 pt) ( 1 pt)  (1,5 pts) (2 pts) (2,5 pts) (3 pts) Total Evidências
A liderança divulga, estimula e 

apoia a inovação e o uso de 

sistemas, metodologias e 

ferramentas específicas 

voltadas para a geração de 

inovação na empresa, bem 

como implementa processos e 

projetos voltados para a 

geração de valor?
A principal liderança conduz 

pessoalmente as reuniões de 

definição da visão de futuro, 

dos objetivos, do escopo, da 

escolha de plataformas, da 

disponibilização de 

orçamentos, bem como de 

desdobramentos em planos e 

projetos?
A principal liderança promove 

e apoia a criação de 

ambientes que visem a 

promoção da criatividade, o 

estímulo da diversidade e um 

ambiente favorável à inovação 

na empresa?

A principal liderança colabora, 

divulga, pratica e reconhece o 

uso de sistemas, metodologias 

e ferramentas específicas 

voltadas à geração de 

inovação na empresa?
Desempenho da dimensão

LIDERANÇA (12 pontos)
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Nunca
Eventual

mente

Poucas 

Vezes

Algumas 

Vezes

Quase 

Sempre
Sempre OBS

(0 pt) ( 1 pt)  (1,5 pts) (2 pts) (2,5 pts) (3 pts) Total Evidências

Os resultados relativos aos 

produtos, processos e demais 

inovações são decorrentes 

das práticas/projetos de 

inovação implantados
Os resultados relativos  ao 

mercado e cliente são 

decorrentes das práticas/ 

projetos de inovação 

implantados
Os resultados relativos ao 

desempenho  econômico-

financeiro são decorrentes 

das práticas/projetos de 

inovação implantados 
Os resultados  relativos ao 

desempenho socioambiental 

são decorrentes de 

práticas/projetos de inovação 

implantados
Desempenho da dimensão

RESULTADOS (40 pontos)
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO EMPRESA INTELIGENTE 

Empresa não sensibilidade 
para o conhecimento 

1 2 3 4 5 
Empresa orientada ao 

conhecimento 

Quais são nossos mercados 

Mercado pouco diferenciados           
Necessidade dos clientes 
muito diferenciadas? 

São oferecidos produtos 
padrões 

          

Os preços dos produtos 
padrão estão caindo e o 
mercado está remunerando 
produtos de maior valor 
agregado? 

Baixa velocidade de inovação 
e ciclo de vida longo para os 
produto 

          
Alta velocidade de inovação e 
clico de vida curtos para os 
produtos 

Como desenvolvemos soluções para os problemas dos clientes? 

Intensivo em trabalho e capital           Intensivo em conhecimento 

Produtos facilmente imitáveis? 
          

Produtos dificilmente 
imitáveis? 

Produtos substituíveis? 
          

Produto atualmente não 
substituível? 

Grande dificuldade para gerar 
novos campos de negócio? 

          

Novos negócios são criadas de 
forma maius eficaz que a 
concorrência 

Novos Investidores 

Existe interesse na 
rentabilidade em curto prazo? 

          

Interesse maior no aumento 
sustentável do valor da 
empresa? 

Saber e Aprender: como funciona? 

Informação é tratada como 
conhecimento? 

          

O conhecimento é 
desenvolvido a partir das 
informações 

Apreende-se lentamente com 
outras empresas?           

Aprende-se rapidamente com 
outras empresas 

O conhecimento não é 
compartilhado e transferido? 

          

O conhecimento é 
compartilhado e transferido 
de forma efetiva 

Não existe transparência das 
informações e do 
conhecimento 

          

A transparência é assegurada 
por meio de páginas amarelas, 
mapas de competência e de 
conhecimento? 

Se faz pouco para proteger o 
conhecimento           

Se protege o conhecimente de 
forma sistemática 
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As melhores práticas e 
especialistas não são 
registradas 

          

As melhores práticas e 
especialistas são 
sistematicamente 
documentadas 

A formação e o 
aperfeiçoamento profissional 
(aprendizagem) é feita de 
forma individual 

          

O aperfeiçoamento e 
aprendizagem acontecem de 
forma coletiva, com equipes 
multifuncionais e 
multidepartamentais 

Os trabalhadores são 
"obrigados" a fazerem 
treinamento           

Os trabalhadores dirigem seu 
processo de aprendizagem 

Não existe um responsável 
pelo processo de transferência 
e estruturação do 
conhecimento           

A estruturação e transferência 
do conhecimento é um 
processo organizdo, com 
responsáveis definidos 

Não existe projetos 
cooperativos           

Os projetos cooperaticos são 
estimulados 

Não existe benchmarking 
sistemático 

          

O benchmarking (externo e 
interno) identifica as melhores 
práticas 

Os escritórios e espaços 
sociais dificultam a 
comunicação           

Os escritórios e espações 
sociais estimulam a interação 
e o trabalho em equipe 

Condições Organizacionais Macro 

Os valores existentes na 
organização fomentam a 
desconfiança, o ceticismo 
frente às inovações e o 
formalismo excessivo 

          

Os valores existentes na 
organização estimulam a 
confiança, a abertura mental 
frente às inovações, a 
autenticiadde e os contatos 
informais 

O modelo empresarial não 
contém nenhuma referência 
aos conhecimentos 

          

O modelo empresarial enfatiza 
a importância dos 
conhecimentos para o êxito 
empresarial 

Os princípios diretivos e os 
sistemas de incentivos estão 
dirigidos aos rendimentos 
individuais ou das unidades, 
separadamente 

          

Os princípios diretivos e os 
sistemas de incentivos 
integram os rendimentos 
individuais e a contribuição ao 
êxisto conjunto da empresa 

Não existem indicadores para 
a estruturação e a 
transferência de 
conhecimentos           

Os indicadores medem a 
estruturação e a transferência 
de conhecimentos referentes 
aos objetivos comerciais 

Tecnologia da informação e a comunicação 



 

79 
 

O sistema não está à 
disposição de todos os 
trabalhadores           

O sistema conecta todos os 
membros da organização 

O sistema se orienta somente 
para uso interno 

          

O sistema põe em, contato 
clientes relevantes, 
fornecedores e outros 
suportes externos do 
conhecimento 

As informações armazenadas 
não se atualizam e são 
incompletas           

Pode-se ter acesso, a qualquer 
momento, a informações 
completas e atualizadas 

Existem diversas soluções tipo 
ilhas na configuração do 
sistema, o que dificulta sua 
interconexão 

          

Dispõe-se de uma plataforma 
integrada que possibilita o 
acesso a informações 
relevantes sobre s unidades de 
negócio. 

Não existem redes de apoio 
aos fóruns de discurssão 

          

Os fóruns de discussão na 
intranet são muito úteis para a 
transferência do 
conhecimento 

Os sistemas existentes são 
pouco amigáveis, portanto, 
não são aceitos pelos 
trabalhadores           

Os sistemas são amigáveis e 
intensivamente utilizados 
pelos trabalhadores 

 

 

 

 

 


