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RESUMO 

 

A importância da inovação para a sobrevivência e a sustentabilidade das empresas já pode ser 

vista como um consenso. Dada a importância da inovação para as empresas, a discussão que 

cresce é como fazer gerir a inovação, e, especialmente, mensurá-la. Nesse contexto, esta 

pesquisa aplica o método DSR (design science research) com o objetivo de propor um 

framework de indicadores para gerenciar a inovação em empresas de base tecnológica. Para 

tanto, 871 indicadores foram compilados da literatura, sintetizados, e analisados por seis 

especialistas acadêmicos e 40 profissionais de empresas de base tecnológica de Santa Catarina. 

Na sequência, foram selecionados para o framework, especificados por meio da ferramenta 

5W2H e, por fim, verificados por quatro especialistas corporativos. O framework segue cinco 

premissas baseadas em recomendações da literatura: (1) é multidimensional, abrangendo 

fatores determinantes, o processo de inovação e os resultados da inovação; (2) contém 

indicadores quantitativos e qualitativos; (3) contém indicadores financeiros e não financeiros; 

(4) contém indicadores de curto e longo prazo; e (5) é de fácil implementação e utilização. O 

framework foi estruturado em sete categorias (Cultura Inovadora, Estratégia de Inovação, 

Estrutura Organizacional, Gestão do Conhecimento, Recursos para Inovação, Processo de 

Inovação e Desempenho Inovativo), 30 indicadores e 203 boas práticas. Cada um dos 

indicadores tem sua descrição (o quê?), método de mensuração (como?), período para 

mensuração (quando?), atores envolvidos (quem?), frequência de mensuração (quanto?) e 

ferramentas recomendadas (onde?). Ainda, o “por quê?” do 5W2H foi apresentado por meio de 

boas práticas para gestão da inovação, extraídas da literatura e recomendadas por especialistas 

corporativos. O framework foi estruturado de modo que as especificações dos indicadores 

fossem padronizadas e alinhadas com atividades, ferramentas e cargos comuns às empresas, e 

a linguagem e a terminologia utilizadas fossem naturais ao público-alvo. Ainda, um aplicativo 

foi desenvolvido para apresentar o conteúdo do framework aos profissionais das empresas de 

forma concisa e clara. Em suma, o framework serve como base para as empresas iniciarem o 

seu processo de mensuração da inovação, por meio da utilização de indicadores mapeados na 

literatura e avaliados por especialistas acadêmicos e corporativos. A aplicação do framework 

deve ter um responsável e pode precisar ser adaptada ao contexto específico da empresa, de 

acordo com sua realidade e necessidades. Para o meio acadêmico, a pesquisa contribui com 

uma revisão sistêmica da literatura sobre gestão da inovação em empresas, com o fomento da 

DSR e com o processo de garimpagem, especificação e apresentação dos indicadores para 

gestão da inovação. Ainda, são abertas diversas lacunas para o desenvolvimento de trabalhos 

futuros. Alguns exemplos são a ponderação e o benchmark dos indicadores; a adaptação às 

normas ISO 56000; o desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas para aplicação do 

framework; a realização de estudos de caso longitudinais para validação do framework; a 

diversificação e o aumento da amostra de especialistas acadêmicos e corporativos envolvidos 

na seleção dos indicadores; o aprofundamento do estudo da relação entre as boas práticas, as 

categorias e os indicadores; e o desenvolvimento de um sistema de indicadores para gestão da 

inovação. 

 

Palavras-chave: Inovação. Gestão da Inovação. Framework. Indicadores. Empresas de Base 

Tecnológica. 



 

ABSTRACT 

 

The importance of innovation for the survival and sustainability of companies can already be 

seen as a consensus. Given the importance of innovation for companies, the growing discussion 

is how to manage innovation, especially how to measure it. In this context, this research applies 

the DSR (design science research) method to propose a framework of indicators to manage 

innovation in technology-based companies. To this end, 871 indicators were compiled from the 

literature, synthesized, and analyzed by six academic experts and 40 professionals from 

technology-based companies in Santa Catarina. Then, they were selected for the framework, 

specified using the 5W2H tool, and verified by four corporate experts. The framework follows 

five premises based on literature recommendations: (1) it is multidimensional, covering 

determinants, the innovation process, and innovation outcomes; (2) it contains quantitative and 

qualitative indicators; (3) it contains financial and non-financial indicators; (4) it contains short- 

and long-term indicators; and (5) it is easy to implement and use. The framework was structured 

into seven categories (Innovative Culture, Innovation Strategy, Organizational Structure, 

Knowledge Management, Innovation Resources, Innovation Process, and Innovation 

Performance), 30 indicators, and 203 best practices. Each of the indicators has its description 

(what?), measurement method (how?), measurement period (when?), actors involved (who?), 

measurement frequency (how much?), and recommended tools (where?). In addition, the 

"why?" of the 5W2H tool was presented through best practices for innovation management, 

taken from the literature, and recommended by corporate experts. The framework was 

structured so that the indicator specifications were standardized and aligned with activities, 

tools, and roles typical to companies, and the language and terminology used were natural to 

the target audience. In addition, a web application was developed to present the framework's 

content to the companies' professionals concisely and clearly. In short, the framework serves as 

a basis for companies to begin their innovation measurement process by using indicators 

mapped in the literature and evaluated by academic and corporate experts. It must be a person 

responsible for applying the framework. It may need to be adapted to its specific context, 

according to its reality and needs. For academia, the research contributes to a systemic review 

of the literature on innovation management in companies, the promotion of DSR, and the 

process of mining, specifying, and presenting indicators for innovation management. 

Furthermore, several gaps are opened for the development of future work. Some examples are 

the weighting and benchmarking of the indicators; the adaptation to ISO 56000 standards; the 

development of methods, techniques, and tools for the application of the framework; the 

conduct of longitudinal case studies to validate the framework; the diversification and increase 

of the sample of academic and corporate experts involved in the selection of indicators; the 

deepening of the study of the relationship between good practices, categories, and indicators; 

and the development of a system of indicators to manage innovation. 

 

Keywords: Innovation. Innovation Management. Framework. Indicators. Technology-Based 

Companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta seção é composta pela contextualização e abordagem geral do presente trabalho. 

Ela é iniciada pela contextualização do trabalho (item 1.1) complementada pela apresentação 

do problema de pesquisa (item 1.2), seguidos do objetivo geral e específicos (item 1.3) e a 

justificativa para a pesquisa (item 1.4). De modo a enquadrar a pesquisa em um contexto 

científico é abordada sua aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (item 1.5). Por fim, o trabalho é definido quanto à sua delimitação (item 1.6) e 

sua estrutura é apresentada (item 1.7). 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

VUCA. Esse acrônimo descreve o mundo atual. A volatilidade, a incerteza, a 

complexidade e a ambiguidade (do inglês volatility, uncertainty, complexity e ambiguity, que 

formam VUCA) modificaram o ambiente de negócios e romperam o status quo (BENNETT; 

LEMOINE, 2014). Se antes a inovação era um dos pilares da vantagem competitiva, atualmente 

é fator primordial e imperativo para a sobrevivência e sustentabilidade das empresas, em um 

mercado dinâmico e complexo (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; CROSSAN; 

APAYDIN, 2010; DANNEELS, 2002; DU PREEZ; LOUW, 2008; HIDALGO; ALBORS, 

2008; ISO, 2020; PRAJOGO; AHMED, 2006; QUINTANE et al., 2011). 

As empresas precisam inovar continuamente para satisfazer às demandas do 

consumidor e explorar as oportunidades advindas da evolução tecnológica, novos mercados e 

dinâmica da sociedade, competindo assim no mercado local e global (BAREGHEH; 

ROWLEY; SAMBROOK, 2009; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; ISO, 2020; KEUPP; 

PALMIÉ; GASSMANN, 2012; PRAJOGO; AHMED, 2006). Para Bessant e Tidd (2015), 

aqueles que não mudarem o que oferecem ao mundo, no caso, seus produtos, bem como o modo 

com que os criam e entregam, correm o risco de serem ultrapassados por outros que o fazem. 

Por isso, a inovação, e como gerenciá-la, é questão estratégica primordial, e se tornou um dos 

temas de maior destaque tanto para executivos quanto para pesquisadores de uma ampla gama 

de áreas de estudo (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; BIRKINSHAW; HAMEL; 

MOL, 2008; HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Inovar afeta positivamente a sustentabilidade e melhora o desempenho das empresas, 

incluindo aumento de receita e rentabilidade, reduzindo custos e melhorando a satisfação dos 

clientes. Mais do que isso, rege a capacidade de geração de riquezas não só da empresa, mas 
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também de uma região ou um país, impactando a sociedade e satisfazendo necessidades do 

ponto de vista individual e coletivo (BESSANT; TIDD, 2013; CROSSAN; APAYDIN, 2010; 

ISO, 2020; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; OECD; EUROSTAT, 2018; QUINTANE 

et al., 2011). É por meio da inovação que os produtos têm maior valor agregado, maior 

qualidade e menor preço, aumentando a qualidade de vida das pessoas (HAUSER; TELLIS; 

GRIFFIN, 2006; ISO, 2020; TEECE, 2010). Ademais, é um dos principais contribuintes para a 

prosperidade social, afetando questões como produtividade e empregos, e apoiando a solução 

de problemas como mudança climática e desenvolvimento sustentável (GALANAKIS, 2006; 

GAULT, 2018; OECD; EUROSTAT, 2018). A inovação é fator-chave do crescimento 

econômico e desenvolvimento social (ISO, 2020; OECD; EUROSTAT, 2018), portanto é uma 

questão política, econômica e social, sendo estratégica também para o poder público 

(BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; GALANAKIS, 2006). 

No contexto da macroeconomia, lembra-se do conceito de destruição criativa de 

Schumpeter (SCHUMPETER, 2017). Por meio da inovação, os mercados se renovam, setores 

desaparecem e surgem, empresas gigantes perdem seu monopólio e empresas pequenas têm 

oportunidade de competir, mantendo assim o ciclo contínuo da dinâmica econômica 

(HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). Em uma economia em que o conhecimento se tornou o 

recurso mais valioso, a inovação permite que o “estoque” de conhecimento da sociedade seja 

constantemente expandido e renovado (NEELY; HII, 1998). 

A inovação trabalha com as competências de uma empresa, tanto potencializando as 

existentes quanto desenvolvendo novas, estimulando a aprendizagem e tornando a empresa 

cada vez mais adaptável às mudanças do mercado (DANNEELS, 2002; NEELY; HII, 1998). 

Inovação de produto é vital para o desenvolvimento de competências e recursos da empresa. 

Estes, por sua vez, estabelecem a trilha que a empresa seguirá, se desenvolvendo e adaptando 

ao longo do tempo. Há, portanto, uma relação sinérgica entre recursos, competências e inovação 

(DANNEELS, 2002). 

Segundo o renomado relatório “The Global Innovation Index 2019”, mesmo em um 

momento de instabilidade econômica, a inovação segue em ascensão, tanto de modo “formal” 

(investimentos em P&D e patentes) quanto “informal”. Os investimentos em inovação, como 

com ecossistemas e redes de inovação, cresceram nos últimos anos, tendo como objetivo o 

desenvolvimento econômico e social. Em especial, agora há entendimento de que a inovação 

ocorre em todos os setores da economia, não apenas nas empresas de base tecnológica e setores 

afins (CORNELL UNIVERSITY; INSEAD; WIPO, 2019). 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A competitividade e dinamicidade marcam o contexto atual dos negócios, diretamente 

influenciado pela globalização da economia, empoderamento dos consumidores, instabilidade 

econômica e o acelerado ritmo de evolução tecnológica. Estes fatores afetam diretamente o 

ciclo de vida dos produtos, cada vez mais curtos. Neste cenário, as empresas precisam de 

vantagens competitivas para que sobrevivam (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; TIDD; 

BESSANT, 2015). 

Surge, então, a necessidade constante de aprendizagem e adaptação às condições do 

mercado e às novas tecnologias. Em razão disto, a inovação se tornou fonte primordial de 

vantagem competitiva, aumentando a qualidade e reduzindo custos (BRITO; BRITO; 

MORGANTI, 2009; CORNELL UNIVERSITY; INSEAD; WIPO, 2019; EDISON; BIN ALI; 

TORKAR, 2013; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Imersas nesse contexto estão as 

empresas de base tecnológica que, por serem intensivas em conhecimento e impulsionadas pela 

tecnologia, são diretamente afetadas por esse ciclo de vida encurtado de produtos e tecnologias, 

sendo a inovação fator crítico de sucesso e central para rentabilidade e produtividade dessas 

empresas (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

Inovar implica na geração de valor de algum modo, não necessariamente apenas com 

a oferta de novos produtos no mercado, mas também por meio do aperfeiçoamento dos produtos 

existentes, otimização de processos organizacionais, criação de novas formas de marketing e 

renovação de modelos de negócio, por exemplo (OECD; EUROSTAT, 2018). Mesmo que não 

haja consenso sobre o melhor modo de realizar inovação, nem garantia do sucesso de iniciativas 

inovadoras, as empresas que inovam têm melhores índices de sobrevivência no mercado 

(ALMEIDA; SANTOS; MONTEIRO, 2017; MORRIS, 2008). 

A relação entre inovação e desempenho das empresas é tema constante de pesquisas, 

e a gestão da inovação surge como ponto determinante do sucesso ou fracasso de uma empresa 

nas atividades de inovação (ALMEIDA; SANTOS; MONTEIRO, 2017; BRITO; BRITO; 

MORGANTI, 2009). É importante que a inovação seja gerenciada, o que inclui medi-la. 

Mensurar é essencial para a sustentabilidade e o êxito de uma empresa nesse campo, e essa 

mensuração é feita por meio de indicadores e métricas (BRATTSTRÖM et al., 2018; DAVILA; 

EPSTEIN; SHELTON, 2009; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

Conforme afirmam Dewangan e Godse (2014) e Dziallas e Blind (2019), as empresas 

fazem a mensuração da inovação para verificar a validade do investimento, usando, muitas 

vezes, os indicadores como critérios decisivos para a tomada de decisão. Estes mesmos autores, 
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assim como Brito, Brito e Morganti (2009) e Almeida, Santos e Monteiro (2017), ressaltam a 

dificuldade desta mensuração, tanto na prática quanto no campo da pesquisa, muito em virtude 

da complexidade do processo de inovação e da falta de conhecimento sobre o que e como medir, 

o que prejudica a gestão da inovação e a avaliação do desempenho das atividades inovativas. 

A mensuração da inovação é uma crescente e destacada temática de pesquisa, com 

diretas e efetivas implicações práticas. No campo teórico, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e 

Speroni et al. (2015) destacam a numerosa quantidade de pesquisas sobre indicadores para 

gestão da inovação e formas de medi-los, e a relação disto com a dificuldade da gestão da 

inovação. Edison, Bin Ali e Torkar (2013) e Dziallas e Blind (2019) ressaltam a crescente 

importância da mensuração da inovação no mundo corporativo, que vivencia, na prática, as 

dificuldades de como realizá-la. Muitas empresas escolhem poucos ou equivocados 

indicadores, ou até mesmo não fazem nenhuma mensuração. Os indicadores são essenciais para 

a análise e tomadas de decisões da inovação em geral, e envolvem a gestão das ideias e projetos 

inovadores, alocação de recursos, assim como avaliação da capacidade inovadora e do processo 

de inovação da empresa (DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

Segundo a pesquisa “ACE Innovation Survey 2019: O Estado da Inovação no Brasil”, realizada 

com 20.000 empresas brasileiras, a definição de indicadores de desempenho de inovação é um 

dos cinco principais desafios no que tange à inovação nas empresas (ACE, 2019). 

Para Adams, Bessant e Phelps (2006), um framework de mensuração da inovação, 

focado no nível organizacional, forneceria uma base útil para o monitoramento e avaliação dos 

processos de inovação, diagnóstico de limitações e prescrição de soluções para essas limitações. 

Dziallas e Blind (2019) ressaltam que, além da inexistência de tal framework, os indicadores e 

métricas apresentados no meio acadêmico tendem a ser muito teóricos, sem aplicabilidade 

prática para as empresas. Em suma, embora haja entendimento crescente sobre a importância 

da mensuração da inovação na academia e nas empresas, a prática ainda está defasada 

(DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

A literatura enfatiza ser preciso estabelecer indicadores, e sistemas para mensuração, 

consistentes e relacionem teoria e prática. As próprias empresas demonstram descontentamento 

com seus sistemas atuais, sendo necessário que os revisem para fortalecer o resultado de seus 

esforços de inovação (DEWANGAN; GODSE, 2014). Alguns dos destacados problemas é a 

mensuração de poucos ou insignificantes dados e discordância sobre o que deve ser medido 

(DZIALLAS; BLIND, 2019). Indicadores inadequados podem resultar na inibição das 

competências de inovação de uma empresa, ao invés de apoiá-las (LAKIZA; DESCHAMPS, 

2018). 
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São indicados estudos para validar e adequar indicadores para gestão da inovação às 

empresas de base tecnológica, considerando o perfil e contexto da empresa. Com isto, seria 

possível embasar as tomadas de decisões, bem como realizar benchmarkings (DEWANGAN; 

GODSE, 2014; DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

Por meio de sua pesquisa com empresas de software, Edison, Bin Ali e Torkar (2013) 

observaram que, embora numerosos indicadores para gestão da inovação tenham sido 

propostos, as empresas alegam a ausência de indicadores para serem aplicados em suas rotinas 

práticas, em virtude da necessidade de validação empírica, confiabilidade e usabilidade 

daqueles propostos em estudos. Os autores destacam, ainda, a falta de frameworks abrangentes 

que englobem os mais variados aspectos da inovação, além do fato de que os frameworks 

existentes não relacionam quais indicadores e métricas de inovação podem ser usados para 

medir quais aspectos, possível razão pela qual programas e sistemas de mensuração da inovação 

são subutilizados pelas empresas. 

Observando este cenário atual da inovação, gestão e mensuração da inovação, surge 

então uma lacuna de pesquisa com grande potencial a ser explorado. A proposição de um 

framework de indicadores para gestão da inovação que combine aspectos teóricos e práticos é 

uma demanda latente. Como visto, existem inúmeros indicadores, a questão é quais utilizar e 

como fazê-lo. Este fato ressalta o distanciamento entre teoria e prática, que precisam e devem 

estar alinhadas para serem efetivas. Em virtude dessa lacuna observada, esse trabalho tem como 

problema de pesquisa a seguinte questão: 

De que forma um conjunto de indicadores pode ser utilizado para gerenciar a 

inovação em empresas de base tecnológica? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor um framework de indicadores para gerenciar a inovação em empresas de base 

tecnológica. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

A partir do objetivo geral são estabelecidos alguns objetivos específicos para delinear 

a pesquisa de modo a atingir o resultado esperado: 
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a) Analisar os indicadores para gestão da inovação identificados na literatura; 

b) Definir categorias de indicadores para gestão da inovação; 

c) Analisar os indicadores para gestão da inovação utilizados em empresas de 

base tecnológica; 

d) Especificar os indicadores para gestão da inovação; 

e) Verificar a aplicabilidade do framework concebido, junto a especialistas 

corporativos de empresas de base tecnológica; 

f) Identificar boas práticas para a gestão da inovação. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Seguindo a quadruple hélice de Carayannis e Campbell (2009), pode-se justificar a 

presente pesquisa sob a ótica das quatro principais áreas apresentadas pelos autores: o meio 

corporativo, o meio acadêmico, o poder público e a sociedade civil. 

Para o meio corporativo, como visto na apresentação do problema de pesquisa, a 

inovação é primordial para a sustentabilidade das empresas (BAREGHEH; ROWLEY; 

SAMBROOK, 2009; CROSSAN; APAYDIN, 2010; DANNEELS, 2002; DU PREEZ; LOUW, 

2008; HIDALGO; ALBORS, 2008; ISO, 2020; PRAJOGO; AHMED, 2006; QUINTANE et 

al., 2011). Por sua vez, para que a inovação seja efetiva, é imprescindível que se faça a sua 

gestão (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; FONTANA; MUSA, 2017; KEUPP; PALMIÉ; 

GASSMANN, 2012). Um dos elementos de maior importância da gestão da inovação é 

justamente a mensuração (BOLY et al., 2014; DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009; 

QUINTANE et al., 2011; SAUNILA; UKKO, 2012; SPERONI et al., 2015; TRIZOTTO; 

GEISLER, 2008). Todo e qualquer avanço nesse campo é, portanto, interesse das empresas e 

refletem no seu desempenho. 

A maioria das empresas que medem a inovação faz isso de maneira equivocada 

(LAKIZA; DESCHAMPS, 2018), o que acaba por gerar um descontentamento com os sistemas 

de mensuração da inovação (DEWANGAN; GODSE, 2014). Inclusive, um dos maiores 

desafios das empresas brasileiras em relação à inovação é a definição de indicadores (ACE, 

2019). 

A ISO 56000, que estabelece diretrizes para a gestão da inovação em empresas, cita a 

necessidade de indicadores em vários momentos, como quando do alinhamento da inovação 

com a direção estratégica da empresa; da avaliação de desempenho da inovação; da análise de 

captura e geração de valor; monitoramento, avaliação e reconhecimento da equipe; 
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monitoramento, avaliação e redução de incertezas e riscos; e captura de aspectos críticos do 

sistema de inovação (ISO, 2020). 

Portanto, o estabelecimento de um conjunto de indicadores para gestão da inovação 

representa uma necessidade latente, trazendo a oportunidade de gerenciar melhor a inovação e, 

consequentemente, extrair mais valor e obter melhores resultados. Nesse sentido, é importante 

a proposição de um framework de indicadores que sirva como base para as empresas medirem 

a inovação. 

No meio acadêmico, muitos frameworks para mensuração da inovação foram 

propostos (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; FRISHAMMAR et al., 2019; NEELY; HII, 

1998; SAUNILA; UKKO, 2012), comprovando a relevância desse campo de pesquisa. 

Entretanto, como visto, as proposições advindas da literatura não resultam em êxito e 

contentamento na prática. O principal motivo para isso é a divergência e a desconexão entre 

teoria e prática, destacado como um grande desafio no que tange à inovação e sua mensuração 

(CROSSAN; APAYDIN, 2010; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; NEELY; HII, 1998; 

TIDD; BESSANT, 2018). As pesquisas seguem fragmentadas, pouco validadas empiricamente 

e inconsistentes (CROSSAN; APAYDIN, 2010; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; 

NEELY; HII, 1998; TIDD; BESSANT, 2018). Isso acaba por gerar falta de clareza em relação 

aos indicadores e sua aplicabilidade para as empresas. 

Os resultados das pesquisas encontram barreiras no meio corporativo. Dziallas e Blind 

(2019) e Edison, Bin Ali e Torkar (2013) destacam especialmente o fato dos frameworks 

propostos não explicitarem de onde os indicadores que o compõe vieram (se foram inventados 

pelo pesquisador, retirados da literatura ou são efetivamente aplicados por alguma empresa) e 

se são destinados para uso apenas em pesquisas ou no cotidiano das empresas. É criticada 

também a proposição de indicadores de maneira abstrata, sem validação empírica, e 

desconsiderando sua aplicabilidade na rotina corporativa e consequente efetividade como 

ferramenta para gestão da inovação (DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; 

TORKAR, 2013). Portanto, o alinhamento entre o meio acadêmico e o corporativo é essencial 

para o avanço das pesquisas na área. 

Em relação ao poder público, quando as empresas conseguem gerenciar e mensurar a 

inovação, por meio do uso de indicadores, é possível mapear e entender o cenário atual, o que 

possibilita o desenvolvimento do ecossistema de inovação, bem como políticas públicas e 

programas de fomentos adequados (DZIALLAS; BLIND, 2019). 

Já em relação à sociedade, o investimento em inovação de forma sistemática e eficiente 

move a economia, gerando empregos e melhorando a qualidade de vida, além de ser vital para 
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a solução de problemas ambientais e de desenvolvimento sustentável (BESSANT; TIDD, 2013; 

CROSSAN; APAYDIN, 2010; GALANAKIS, 2006; GAULT, 2018; HAUSER; TELLIS; 

GRIFFIN, 2006; ISO, 2020; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; OECD; EUROSTAT, 

2018; QUINTANE et al., 2011). 

Por fim, o foco em EBTs é justificado pela sua importância na economia, bem como a 

importância da inovação para as próprias empresas. As EBTs são caracterizadas por seu foco 

em inovação e investimento em P&D (BITTARELLO, 2014; CAMISÓN-HABA; 

CLEMENTE-ALMENDROS; GONZALEZ-CRUZ, 2019; CONFORTO; AMARAL, 2016; 

DIAS, 2012; GRANSTRAND, 1998; IACONO; ALMEIDA; NAGANO, 2011; LÖFSTEN; 

LINDELÖF, 2002). Segundo o “ACATE Tech Report 2020”, relatório que analisa o setor de 

tecnologia de Santa Catarina, o faturamento dessas empresas representou 5,9% do PIB do 

Estado e o setor emprega mais de 56,5 mil pessoas. Inclusive, Florianópolis possui a maior taxa 

de empresa de tecnologia por habitante do Brasil (ACATE, 2020). Ainda, das 50 empresas mais 

inovadoras do mundo, a maioria são EBTs, incluindo as 10 primeiras (RINGEL et al., 2020). 

Dito isso, o framework proposto nessa dissertação serve como base para que as 

empresas possam mensurar e, consequentemente, gerir a inovação de forma efetiva, conectando 

os conhecimentos da literatura e da prática de modo a avançar o conhecimento na área. Não 

obstante, o êxito nesse trabalho gera impacto não apenas nos meios acadêmico e corporativo, 

mas também na sociedade, pela importância da inovação e das EBTs no contexto geral. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 

A presente dissertação, que objetiva a proposição de um framework de indicadores 

para gerenciar a inovação em EBTs, se enquadra na linha de pesquisa “Empreendedorismo, 

Inovação e Sustentabilidade” da área de Gestão do Conhecimento do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC). A pesquisa foi desenvolvida 

no Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias para Inovação (IGTI). 

Segundo o PPGEGC, o conhecimento, objeto central do programa, é definido como 

“conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos ou artificiais em atividades de geração 

de valor” (EGC, 2016, p. 8). A inter-relação entre inovação e conhecimento é constante, sendo 

o conhecimento insumo e produto do processo de inovação, além da gestão do conhecimento 

ser um fator determinante para a inovação dentro de uma empresa (CARNEIRO, 2000; 

QUINTANE et al., 2011). Edison, Bin Ali e Torkar (2013) destacam que a inovação é vista 

como uma criação de conhecimento, por meio da aplicação, combinação e extensão dos 
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conhecimentos existentes. Tanto o conhecimento, como demonstrado na definição do 

PPGEGC, quanto a inovação têm como objetivo primordial a geração de valor (MORRIS, 2008; 

TABAS; BERANOVÁ; POLÁK, 2012).  

Ao analisar o banco de teses e dissertações do PPGEGC, é possível verificar que a 

inovação é tema constante de pesquisas do programa, resultando em cerca de 125 teses e 

dissertações quando se pesquisa pelo termo “inovação”. O Quadro 1 destaca os principais 

trabalhos, gerados no contexto do PPGEGC, que se relacionam ao tema da presente pesquisa. 

Além das colunas de título, autor e ano, o quadro contém uma coluna “T/D”, indicando se o 

trabalho é uma dissertação (D) ou tese (T), e uma coluna “IGTI?”, indicando se o trabalho foi 

realizado no grupo de pesquisa IGTI ou não. 

Quadro 1 - Trabalhos do PPGEGC relacionados a esta pesquisa 

Título Autor Ano D/T IGTI? 

Uma abordagem de engenharia do 

conhecimento à gestão estratégica da inovação 
Érika Suzuki 2008 D SIM 

A gestão da inovação tecnológica: um estudo 

de caso na indústria farmacêutica nacional 

Leila Cavalheiro 

Violin 
2011 D NÃO 

Relações entre a estrutura organizacional, a 

gestão do conhecimento e a inovação, em 

empresas de base tecnológica 

Adriano Júnior 

Dias 
2012 D NÃO 

O fluxo de conhecimento no ambiente das 

redes de empresas de base tecnológica 

Kamila Patricia 

Bittarello 
2014 D NÃO 

Adoção de métodos, técnicas e ferramentas 

para inovação: um levantamento em 

organizações catarinenses 

Gustavo Tomaz 

Buchele 
2015 D SIM 

Indicadores para avaliação da influência dos 

ambientes de empreendedorismo inovador na 

geração de capital social 

Deborah Bernett 

Leal da Silva 
2015 T NÃO 

Modelo de avaliação da maturidade do 

processo de inovação como estratégia 

competitiva empresarial 

Alexandre 

Takeshi Ueno 
2016 T NÃO 

Modelo de referência para indicadores de 

inovação regional suportado por dados ligados 

Rafael de Moura 

Speroni 
2016 T NÃO 

A capacidade absortiva no processo de gestão 

da inovação: análise em empresas consideradas 

inovadoras 

Roseli Jenoveva 

Neto 
2016 T NÃO 



27 

Processo de seleção de ideias em empresas 

inovadoras 

Aline de Brittos 

Valdati 
2017 D SIM 

Framework conceitual para o processo de 

identificação de oportunidades do front end da 

inovação 

Roberto Fabiano 

Fernandes 
2017 T SIM 

Políticas públicas que subsidiam o 

desenvolvimento de empresas de base 

tecnológica: um estudo de multicasos. 

César Panisson 2017 D NÃO 

Front end da inovação: fatores que 

caracterizam o FEI incremental e radical 
Fabrício Burger 2018 D SIM 

Adoção de métodos, técnicas e ferramentas 

para inovação: estudo de casos múltiplos em 

projetos realizados por organizações 

inovadoras 

Gustavo Tomaz 

Buchele 
2018 T SIM 

Fatores determinantes da adoção de métodos, 

técnicas e ferramentas para inovação 
Pierry Teza 2018 T SIM 

Capacidade absortiva e desempenho inovador 

em pequenas empresas da Grande 

Florianópolis 

Marcelo Henrique 

Otowicz 
2018 D NÃO 

Relação entre a gestão e o desempenho da 

inovação em organizações inovadoras do setor 

industrial brasileiro 

Fernando Luiz 

Freitas Filho 
2019 T SIM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), baseado no Banco de Teses e Dissertações (PPGEGC, 2019). 

Os trabalhos apresentados no Quadro 1 são tomados como base para enquadrar a 

pesquisa dentro do PPGEGC, mas essa dissertação estende a abrangência dos estudos sobre 

inovação. Essa pesquisa trata de forma inédita no programa o estudo de indicadores a serem 

utilizados internamente por empresas para mensuração da inovação, uma das atividades-chave 

da gestão da inovação. 

Quando analisados especificamente os trabalhos do grupo de pesquisa IGTI, observa-

se a ênfase na gestão da inovação. Inclusive, já foram abordados indicadores de inovação, 

porém, não com foco em empresas, mas sim sob uma ótica mais macro, abrangendo o ambiente 

(região, no caso). 

A tese de Freitas Filho (2019), que trabalha com fatores que ligam a gestão e o 

desempenho da inovação, é utilizada como uma base estruturante para o framework de 

indicadores para gestão da inovação da presente dissertação. Essa tese analisa a relação entre a 

gestão e o desempenho da inovação em organizações inovadoras do setor industrial brasileiro. 
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Primeiramente, os seis fatores corporativos, os sete fatores de processo e as três dimensões do 

desempenho da inovação utilizadas na tese embasaram a categorização dos indicadores do 

framework proposto. Ainda, os itens do instrumento de pesquisa utilizado podem ser 

considerados indicadores para gestão da inovação. Inclusive, vários desses itens fizeram parte 

do processo de seleção de indicadores do framework dessa dissertação, ou até mesmo o compõe. 

Em virtude disto, essa dissertação pode ser vista, de certa forma, como uma extensão do 

trabalho de Freitas Filho (2019), também realizado no IGTI, e evidencia a continuidade e 

sinergia dos trabalhos do grupo de pesquisa e do programa de pós-graduação. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

Essa pesquisa propõe um framework de indicadores para gestão da inovação voltada à 

inovação de produto, não abrangendo inovações de outras naturezas. A temporalidade do estudo 

é cross-sectional (transversal), apesar de que uma potencial aplicação e validação dos 

indicadores deva ser longitudinal, mapeando os resultados dos indicadores ao longo do tempo. 

Como diversos autores destacam, os indicadores para gestão da inovação dependem 

da empresa e do setor analisado (ex: Dziallas e Blind, 2019), portanto a análise da presente 

dissertação foca na realidade das empresas estudadas, com as particularidades do segmento a 

qual pertencem. O framework proposto é para aplicação nas próprias empresas, avaliando a 

gestão da inovação organizacional, não tendo foco em projetos específicos ou mesmo em um 

sistema regional ou nacional de inovação. 

Quanto ao perfil das unidades analisadas, são empresas de base tecnológica do Estado 

de Santa Catarina, focando naquelas que participam das Verticais de Negócios (grupos de 

empresas de tecnologia que atuam em determinado setor) da ACATE (Associação Catarinense 

de Tecnologia), totalizando uma população de mais de 300 empresas em 13 verticais 

(Agronegócio, Construtech, Economia Criativa, Educação, Energia, Fintech, IoT, Manufatura, 

Peopletech, Saúde, Segurança, Smart Cities e Varejo). 

Por fim, vale ressaltar que a proposição é de um framework e não um sistema completo. 

Para Dewangan e Godse (2014), um sistema de mensuração de desempenho de inovação 

abrangeria os seguintes itens: (1) definição e agrupamento dos principais indicadores nas 

categorias apropriadas; (2) benchmarks (comparação com concorrentes) para cada indicador e 

categoria; (3) formatos de relatórios apropriados conforme as necessidades da empresa; (4) 

método adequado e infraestrutura de suporte para permitir a coleta, análise, interpretação e 

divulgação de dados na forma de relatórios.Mendonça e Basili (2000) definem, em um contexto 
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de EBTs, que um framework para mensuração envolve um conjunto de indicadores ou métricas, 

mecanismos para coleta de dados e o uso desses dados. Por uma abstração dessas ideias, o autor 

da presente pesquisa ressalta que o framework proposto foca no item 1 de um sistema de 

mensuração, mesmo que possa tangenciar os demais. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado nos seguintes cinco capítulos, além das referências e 

apêndices ao final do documento: 

▪ Capítulo 1: introdução da pesquisa, abrangendo a contextualização, o 

problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa, a 

aderência do tema ao PPGEGC, a delimitação e, por fim, a estrutura. 

▪ Capítulo 2: principais bases teóricas da pesquisa, surgidas da revisão narrativa 

da literatura relacionada à temática dessa dissertação, considerando os 

principais artigos, livros e materiais empíricos que vão ao encontro dos 

objetivos da pesquisa. São abordadas as temáticas: inovação, gestão da 

inovação, mensuração da inovação e indicadores para gestão da inovação. 

▪ Capítulo 3: procedimentos metodológicos utilizados para a operacionalização 

da pesquisa. Aborda a caracterização e as etapas da pesquisa. 

▪ Capítulo 4: apresentação do framework de indicadores para gestão da 

inovação, suas premissas, discussões do processo de verificação, categorias, 

indicadores, boas práticas e o aplicativo de apoio desenvolvido. 

▪ Capítulo 5: considerações finais, incluindo as contribuições da pesquisa, suas 

limitações e sugestões para futuras pesquisas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica narrativa abrange publicações como artigos, livros, guias, 

relatórios e normas relacionados à inovação, de autoria de renomados especialistas na área e 

publicadas em fontes reconhecidas no meio. 

Quando se aborda o constructo “indicadores para gestão da inovação”, outros 

importantes constructos adjacentes precisam também ser abordados para o entendimento da 

cadeia de conceitos relacionados. Em primeira instância, é preciso definir o que é efetivamente 

a inovação, suas principais classificações, as barreiras e desafios existentes, bem como sua 

relação com empresas de base tecnológica. Seguindo na cadeia de constructos, a gestão da 

inovação precisa ser abordada, não abrangendo apenas a definição, mas também as 

gestões/modelos da inovação, o processo de inovação propriamente dito e os fatores 

determinantes para a inovação. Dentre as atividades da gestão da inovação, o foco é justamente 

na mensuração da inovação, terceiro constructo central desta pesquisa. A mensuração da 

inovação é definida, sua importância é ressaltada, as barreiras e os desafios da sua realização 

são ponderados e, por fim, alguns frameworks são apresentados, bem como relevantes 

indicadores e métricas. 

Considerando que o escopo deste trabalho são empresas de base tecnológica, a revisão 

da literatura é realizada com essa premissa em evidência. A definição de empresa de base 

tecnológica é apresentada, junto à contextualização e abordagem dos demais tópicos desta 

revisão sob a ótica de empresas, especialmente as de base tecnológica. 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

A inovação sempre existiu. A evolução da humanidade e do planeta Terra só foi 

possível pelas mudanças e transformações que agregaram valor de alguma forma. O ritmo e 

papel vital da inovação, entretanto, foi potencializado com o advento do capitalismo, trazendo 

consigo a globalização e a concorrência. 

Neste contexto, em seu livro “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, de 1942, 

Joseph Schumpeter, tido como um dos baluartes do empreendedorismo e da inovação, trouxe o 

importante conceito de destruição criativa. Esse conceito se baseia na premissa de renovação 

recorrente das empresas e produtos em um mundo capitalista. Os ciclos formados são a base do 

processo evolutivo deste sistema político-econômico. Segundo o autor, as inovações são a força 

motriz do desenvolvimento, em que novos produtos, empresas e modelos de negócios surgem 
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e se consolidam no mercado, em detrimento daqueles anteriormente estabelecidos. Para 

Schumpeter (2017), esse processo de destruição (dos monopólios ou oligopólios anteriores) 

criativa (em virtude do advento de novidades) é o fator essencial do capitalismo e move o 

mundo. 

A sobrevivência e o crescimento podem ser problemáticos para empresas já 

estabelecidas, mas uma oportunidade para empresas ascendentes ditarem novas regras para o 

mercado. Inovação e empreendedorismo estão no cerne desse ciclo (BESSANT; TIDD, 2015). 

 

2.1.1 Definição 

 

Apesar de ser um fenômeno de vasto volume e gama de pesquisas, a complexidade e 

multidimensionalidade da inovação pode ser observada desde o momento da definição do 

constructo, abrangendo as mais diversas disciplinas (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 

2009; CROSSAN; APAYDIN, 2010; QUINTANE et al., 2011). A dificuldade de uma 

conceituação universal, ou algo próximo disso, do termo “inovação” gera inúmeras e diversas 

definições, sem haver clareza nem autoridade (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; 

DZIALLAS; BLIND, 2019; NEELY; HII, 1998; QUINTANE et al., 2011). Os pesquisadores, 

em geral, partem do princípio que deve se entender o processo de desenvolvimento de inovação, 

não dando tanta importância aos termos utilizados. Esta inconsistência conceitual acaba por 

gerar problemas de entendimento por parte não apenas de outros pesquisadores, mas também 

dos profissionais de empresas (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; GARCIA; 

CALANTONE, 2002; QUINTANE et al., 2011). 

Mesmo que a inovação possa ter vários significados, dependendo do contexto em que 

é aplicada, existem algumas características essenciais que a definem, como mudança, novidade, 

utilidade e geração de valor (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; BESSANT; 

TIDD, 2015; CROSSAN; APAYDIN, 2010; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; ISO, 2020; 

NEELY; HII, 1998; OECD; EUROSTAT, 2018; QUINTANE et al., 2011). 

A inovação pode ser definida tanto como um produto quanto como um processo 

(CROSSAN; APAYDIN, 2010; ISO, 2020; NEELY; HII, 1998; OECD; EUROSTAT, 2018; 

QUINTANE et al., 2011). Quando vista como um processo, abrange as atividades de 

desenvolvimento, financeiras e comerciais que resultam em uma inovação (produto), como, por 

exemplo, criação, produção, implementação e aplicação (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006; 

OECD; EUROSTAT, 2018; QUINTANE et al., 2011). Já a inovação como um produto é 

justamente o resultado (saída) desse processo, algo novo e que tenha valor, seja um produto 
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(bem ou serviço), processo, método, sistema ou modelo (CHESBROUGH, 2010; NEELY; HII, 

1998; QUINTANE et al., 2011). 

Conceituando a inovação tanto como um produto quanto como processo, Crossan e 

Apaydin (2010, p. 2) definem que inovação é “produção ou adoção, assimilação e exploração 

de uma novidade de valor agregado nas esferas econômica e social; renovação e ampliação de 

produtos, serviços e mercados; desenvolvimento de novos métodos de produção; e 

estabelecimento de novos sistemas de gestão”. Os autores ponderam que a inovação como um 

processo e a inovação como um produto não são igualmente importantes, sendo a segunda de 

maior destaque, e, por isso, mais utilizada nas pesquisas da área. A inovação como produto 

sempre será precedida por um processo de inovação, portanto a inovação como processo é 

necessária, mas não suficiente (CROSSAN; APAYDIN, 2010; QUINTANE et al., 2011). 

Para Baregheh, Rowley e Sambrook (2009), a inexistência de uma definição comum 

para inovação prejudica a colaboração para uma investigação mais holística da área, sendo de 

grande valia uma definição multidisciplinar e que abranja diferentes aspectos da inovação. Os 

autores realizaram uma vasta análise de 60 definições de diferentes disciplinas e buscaram a 

essência do termo “inovação” para gerar uma conceituação integrativa e interdisciplinar. Essa 

conceituação é embasada em seis atributos básicos: 

• Natureza da Inovação: forma da inovação (ex: algo novo ou aprimoramento); 

• Tipo da Inovação: saída ou resultado da inovação (ex: produto ou processo); 

• Etapas da Inovação: passos do processo de inovação, geralmente iniciando com 

a geração de ideia e finalizando com a comercialização (ex: criação, geração, 

implementação, desenvolvimento e adoção); 

• Contexto Social: entidade, sistema ou grupo de pessoas envolvidos com o 

processo de inovação ou fatores ambientais que o afetam (ex: organização, 

empresa, cliente, colaborador e cidade); 

• Meios de Inovação: recursos necessários para a ocorrência da inovação (ex: 

criatividade, ideia, invenção, tecnologia e mercado); 

• Objetivo da Inovação: resultado esperado da inovação (ex: sucesso, 

diferenciação e competitividade). 

Visando abranger as diversas definições disciplinares anteriores e abranger os atributos 

básicos da inovação, Baregheh, Rowley e Sambrook (2009, p. 12) pontuam que: “A inovação 

é o processo de várias etapas em que as organizações transformam ideias em produtos, 

serviços ou processos novos/aprimorados, a fim de avançar, competir e se diferenciar com 
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sucesso em seu mercado”. Os autores afirmam ainda que uma definição unificada e mais 

genérica se torna ainda mais importante quando observado que o mundo, tanto na área 

acadêmica quanto corporativa, vem se tornando mais inter e multidisciplinar. 

A definição de inovação como um resultado do Manual de Oslo, mundialmente 

renomado documento que fornece diretrizes para coletar e interpretar dados sobre inovação, de 

autoria da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD; 

EUROSTAT, 2018, p. 22), é: “produto ou processo novo ou melhorado (ou combinação 

deles) que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade e 

que foi disponibilizado a usuários em potencial (produto) ou colocado em uso pela unidade 

(processo)”. O termo “unidade” se refere a qualquer responsável pela inovação, seja um país, 

organização ou indivíduo. Quando a unidade for uma empresa, escopo da presente pesquisa, o 

“disponibilizado a usuários em potencial” deve ser alterado para “introduzido ao mercado” 

(OECD; EUROSTAT, 2018). 

Essa definição adotada pelo presente trabalho, advinda do Manual de Oslo, é 

corroborada pela ISO 56000, que define a inovação como “entidade nova ou alterada, 

realizando ou redistribuindo valor”, sendo a novidade e o valor uma percepção relativa e 

determinada pela empresa e stakeholders (partes interessadas). Esse termo “entidade”, presente 

na definição, se refere a qualquer coisa perceptível ou concebível. Segundo a ISO a inovação 

pode ser um produto, serviço, processo, modelo, método ou qualquer outra coisa. Já o “valor” 

são ganhos com a satisfação das necessidades e expectativas, em relação aos recursos utilizados 

(ISO, 2020). 

Sob a ótica do conhecimento, a inovação pode ser entendida como o resultado de 

interações sistemáticas entre indivíduos e organizações, que, por meio da criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, geram resultados de alto valor agregado, sejam 

novas ideias, combinações de conhecimento, produtos ou processos (NEELY; HII, 1998; 

QUINTANE et al., 2011; ROTHWELL, 1994). Em suma, a inovação é criação, (re)combinação 

e (re)uso de conhecimentos, sejam eles novos ou existentes, para explorar novas ideias ou 

oportunidades, gerando assim novas aplicações para esses conhecimentos. É possível, portanto, 

considerá-la tanto insumo (entrada) como resultado (saída) do processo de gestão do 

conhecimento (ALEGRE; SENGUPTA; LAPIEDRA, 2013; QUINTANE et al., 2011). 

Habitualmente, quando se fala em inovação, é comum que se imagine um ambiente de 

tecnologia ou algo moderno, entretanto, isso é uma falácia, pois ela ocorre nos mais diversos 

setores e das mais diversas maneiras (BESSANT; TIDD, 2013; NEELY; HII, 1998). Contudo, 

sob uma visão mais voltada à abordagem tecnológica, escopo da presente pesquisa, Garcia e 
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Calantone (2002) definem a inovação como um processo interativo iniciado pela percepção de 

uma nova oportunidade para uma invenção de base tecnológica que leva à atividade de 

desenvolvimento, produção e marketing buscando o sucesso comercial. Alinhados com a visão 

de que a inovação deve gerar valor, os autores ratificam a necessidade da introdução no mercado 

e adoção por parte de usuários. Há certo consenso, portanto, que, no contexto das empresas, a 

comercialização é muito importante para algo ser considerado inovação (EDISON; BIN ALI; 

TORKAR, 2013). 

Salienta-se também a diferença entre inovação e invenção. Muitas vezes confundidos, 

os termos tratam de conceitos distintos. Como bem ressaltam Freeman e Soete (1997) e 

Quintane et al. (2011), essa diferenciação é abordada por Schumpeter desde o início do século 

XX, quando o termo inovação passou a ter mais destaque. Enquanto que a invenção é pura e 

simplesmente uma ideia, um rascunho ou um conceito de algo novo ou aprimorado, a inovação 

agrega a exploração ou implementação prática dessa novidade. Sob o viés econômico, por 

exemplo, a geração de valor se dá quando é feita a primeira transação comercial envolvendo a 

inovação, e ela é difundida no mercado. Portanto, a invenção não necessariamente gera uma 

inovação, e muitas vezes isso realmente não ocorre (FREEMAN; SOETE, 1997; 

GALANAKIS, 2006; GARCIA; CALANTONE, 2002; ISO, 2020; NEELY; HII, 1998; 

QUINTANE et al., 2011). Aliando estes dois conceitos, alguns autores definem a inovação 

como a soma entre a invenção e a exploração (DEWANGAN; GODSE, 2014; DZIALLAS; 

BLIND, 2019). 

Outros conceitos muito conectados com a inovação são o de oportunidade, ideia e 

conceito. Seguindo as definições de Koen, Bertels e Kleinschmidt (2014b), a oportunidade é 

uma lacuna de negócios ou tecnologia existente entre o momento atual e um futuro previsto; a 

ideia é a forma embrionária de uma potencial inovação; e o conceito é uma forma mais definida 

dessa potencial inovação, já com a identificação das principais características, recursos e 

benefícios (valor). Por fim, seguindo o Manual de Oslo: “as atividades de inovação incluem 

todas as atividades de desenvolvimento, financeiras e comerciais realizadas por uma empresa 

que se destinam a resultar em inovação para a empresa” (OECD; EUROSTAT, 2018, p. 22). 

A presente pesquisa adota a definição de Baregheh, Rowley e Sambrook (2009, p. 

12) para inovação como um processo e do Manual de Oslo (OECD; EUROSTAT, 2018, p. 

22) para inovação como um resultado. A opção por ambas se deu por serem genéricas, 

abrangentes e difundidas. 

Para a completude do entendimento da inovação, existem algumas classificações que 

são essenciais. Apesar dos diversos modos e classificações possíveis para a inovação, é 
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importante que essas diferentes formas sejam compiladas de modo a padronizar o estudo da 

área, evitando a abundância de denominações que, no fim, tratam de um mesmo fenômeno 

(GARCIA; CALANTONE, 2002). O Quadro 2 apresenta, de forma resumida, as principais 

classificações, que serão descritas na sequência dessa seção. 

Quadro 2 - Principais classificações da inovação 

Tipo Magnitude Difusão Grau de Controle 

Produto (bem ou serviço) Incremental Nova para a empresa Fechada 

Processo Radical Nova para o mercado Aberta 

Organizacional - Nova para o mundo - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Em relação ao tipo, dentre as mais diversas possíveis classificações existentes, a 

inovação pode ser de produto ou de processo (CROSSAN; APAYDIN, 2010; NEELY; HII, 

1998; OECD; EUROSTAT, 2018). Sob a ótica de empresas, foco da presente pesquisa, uma 

inovação de produto é um bem ou serviço novo ou melhorado que é introduzido no mercado. 

Já uma inovação de processo é a adoção de um processo novo ou melhorado para uma ou mais 

funções empresariais (CROSSAN; APAYDIN, 2010; NEELY; HII, 1998; OECD; 

EUROSTAT, 2018; PRAJOGO; AHMED, 2006). Uma inovação que tem como saída um 

processo difere da inovação vista como processo (CROSSAN; APAYDIN, 2010). Vários 

autores também consideram a inovação organizacional como um terceiro tipo, sendo algo novo 

em relação a produtos, processos e pessoas, ou mesmo um novo modelo de negócios 

(BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009; CHESBROUGH, 2010; CROSSAN; 

APAYDIN, 2010). Ainda, é possível que seja qualificada como produto, serviço, processo, 

modelo, método ou qualquer outra coisa que seja percebível ou concebível (ISO, 2020). 

Segundo o “Manual de Oslo”, as inovações de produto devem prover melhorias 

significativas em uma ou mais especificações, seja característica ou desempenho. Isso inclui 

funcionalidades como eficiência, conveniência e usabilidade, atributos financeiros ou mesmo 

design. Tal inovação deve ser disponibilizada para os usuários potenciais, entretanto, não 

necessariamente, precisa gerar vendas. Uma inovação pode fracassar comercialmente ou 

mesmo gerar valor de outras formas. Quanto a inovações de processo em uma empresa, o 

“Manual de Oslo” indica que devem prover melhorias significativas, como, por exemplo, 

eficácia, eficiência, confiabilidade e usabilidade, a uma ou mais funções da empresa. Essas 

funções incluem tanto a produção de bens e serviços, ou seja, o cerne do negócio, quanto as 

funções complementares de apoio, como distribuição e logística, marketing e vendas, sistemas 
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de comunicação e informação, administração e gestão, e atividades de desenvolvimento de 

produtos e processos (OECD; EUROSTAT, 2018). 

As inovações de produto, especialmente as tecnológicas, se tornaram o grande desejo 

e foco das organizações e das pesquisas (CHESBROUGH, 2010; TEECE, 2010; TIDD; 

BESSANT, 2018), entretanto, as inovações de processo e organizacionais, muitas vezes 

menosprezadas, são de suma importância. As inovações de processo são fonte de significativas 

vantagens competitivas e mais difíceis de serem observadas e replicadas por concorrentes do 

que as de produto (TIDD; BESSANT, 2018). Já as inovações organizacionais são vitais para 

que as inovações de produto e de processo sejam efetivamente bem-sucedidas, especialmente 

quando se trata do modelo de negócios da empresa (CHESBROUGH, 2010; TEECE, 2010). 

Uma inovação de modelo de negócios influencia diretamente em como a empresa cria valor 

para os usuários (inovação de produto) e em como os produtos são produzidos, trazidos para o 

mercado ou precificados (inovações de processo) (OECD; EUROSTAT, 2018). 

Em diversos casos, é difícil enquadrar uma inovação em apenas um tipo, podendo ela 

também ser uma mistura deles, ainda mais considerando que a implantação de uma inovação 

não ocorre de forma isolada, mas sim com outras inovações associadas (CARVALHO; REIS; 

CAVALCANTE, 2011; ISO, 2020; OECD; EUROSTAT, 2018). Por exemplo, uma inovação 

de processo pode melhorar a qualidade de um produto, por outro lado, uma de produto pode 

requerer inovações de processo (OECD; EUROSTAT, 2018). 

A inovatividade é considerada o grau de “novidade” ou magnitude de uma inovação 

(GARCIA; CALANTONE, 2002). Neste aspecto, a classificação mais difundida é radical e 

incremental (CROSSAN; APAYDIN, 2010; GARCIA; CALANTONE, 2002; ISO, 2020; 

NEELY; HII, 1998). Entretanto, ainda não há consenso sobre o modo como a magnitude da 

inovação é qualificada, sendo esta avaliação dependente do referencial, seja ele a unidade de 

análise adotada ou mesmo quem classifica a inovação. Ou seja, uma mesma inovação pode ser 

radical para a empresa e incremental para o mercado, setor, mundo ou até mesmo outra empresa 

(CROSSAN; APAYDIN, 2010; GARCIA; CALANTONE, 2002; QUINTANE et al., 2011). 

Apesar dessa inconsistência, a inovatividade de uma inovação é a medida do potencial de 

descontinuidade que ela pode gerar no cenário mercadológico e/ou tecnológico, podendo ser 

desde uma pequena novidade na empresa até uma quebra de paradigma mundial, o que alguns 

autores chamam de inovação descontínua ou disruptiva (GARCIA; CALANTONE, 2002). 

Inovações radicais, ou com alta inovatividade, são mudanças consideráveis 

caracterizadas por um alto grau de incerteza, que envolvem uma nova tecnologia, novo modelo 

de negócios e novo mercado, geralmente criando uma demanda que anteriormente não existia. 
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Enquanto que as incrementais, ou com média e baixa inovatividade, são aquelas variações 

dentro do que já existe, não são revolucionárias em termos de mercado e tecnologia, podendo 

ser novas tecnologias um mercado já existente, novos mercados com tecnologias já existentes 

ou mesmo melhorias menores (CROSSAN; APAYDIN, 2010; GARCIA; CALANTONE, 

2002). Em termos de recorrência, a quantidade de inovações incrementais é consideravelmente 

superior à de radicais (GARCIA; CALANTONE, 2002). 

Existem outras possíveis classificações para uma inovação. Quanto à difusão e 

impacto, pode ser nova para a empresa, nova para o mercado ou nova para o mundo 

(CROSSAN; APAYDIN, 2010; ISO, 2020; OECD; EUROSTAT, 2018). Quanto ao grau de 

controle da inovação, ela pode ser classificada como fechada (quando restrita à empresa) ou 

aberta (quando realizada em rede). Quanto ao nível, pode ser uma inovação individual, grupal 

ou organizacional. Há ainda uma classificação que diferencia a inovação técnica e 

administrativa. As inovações técnicas abrangem produtos, processos e tecnologias diretamente 

relacionados à atividade básica da empresa, enquanto as administrativas têm relação indireta 

com o negócio principal, sendo mais ligadas a aspectos gerenciais, como estrutura 

organizacional, processos administrativos e recursos humanos (CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

 

2.1.2 Barreiras e Desafios 

 

A inovação também apresenta barreiras e desafios a serem superados. O fato do 

processo de inovação ser complexo, interativo, iterativo, multidisciplinar e específico para cada 

contexto, aumenta seu grau de imprevisibilidade, de incerteza e de dificuldade (GALANAKIS, 

2006; MCADAM et al., 2010; NEELY; HII, 1998; TIDD; BESSANT, 2015). 

Um dos maiores desafios, cuja presente pesquisa visa atenuar, é a divergência e a 

desconexão entre teoria e prática. Tanto no meio corporativo quanto acadêmico, a inovação 

vem recebendo crescente destaque, porém existe certo distanciamento entre estes dois 

universos. As pesquisas da área seguem fragmentadas, pouco validadas empiricamente e 

inconsistentes (CROSSAN; APAYDIN, 2010; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; 

NEELY; HII, 1998; TIDD; BESSANT, 2018). A inovação é um tópico amplo e variadas 

disciplinas estudam-na sob diversos aspectos, contudo, a interconexão entre esses diferentes 

campos e pontos de vista segue incompleta (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006; NEELY; 

HII, 1998; TIDD; BESSANT, 2018). 

Partindo para a prática, a inovação tem barreiras internas e externas à empresa. 

Internamente, algumas barreiras relevantes a serem consideradas são estruturas organizacionais 
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rígidas, inflexibilidade, excesso de burocracia, hierarquização, conservadorismo, falta de visão 

e aversão ao risco (HIDALGO; ALBORS, 2008; NEELY; HII, 1998; TROTT, 2016). Além 

disso, demanda investimento financeiros para a sua operacionalização e desenvolvimento de 

novos produtos, recurso este muitas vezes difícil de se obter, tanto internamente quanto por 

financiamento público (HIDALGO; ALBORS, 2008). 

Do ponto de vista externo, falta de infraestrutura, sistemas educacionais falhos, 

legislação inapropriada, indisponibilidade de informações e ecossistema adverso às novidades 

são grandes dificuldades (NEELY; HII, 1998; TROTT, 2016). Para inovar, a empresa deve 

balancear o caos e a ordem, a eficiência operacional e a criatividade, precisando motivar os 

líderes, treinar a equipe, criar uma cultura de inovação, realizar o presente e pensar no futuro, 

formular uma estratégia e implementar o processo de inovação (HIDALGO; ALBORS, 2008; 

TROTT, 2016). 

Partindo do pressuposto de que as pessoas são o elemento mais importante da inovação 

(TIDD; BESSANT, 2015), reconhecê-las e recompensá-las é um dos maiores desafios de uma 

empresa. Para tal, pesquisadores sugerem a utilização de indicadores e métricas, foco principal 

da presente pesquisa. Ocorre, entretanto, que esses devem ser bem estruturados antes da sua 

implementação. Medidas quantitativas para avaliar o sucesso podem gerar efeitos 

contraproducentes, induzindo os colaboradores a trabalhar com inovações mais simples, com 

poucos riscos e maior garantia, de modo a serem bem avaliados, em detrimento de inovações 

radicais que, naturalmente, trazem maior risco de falhas e insucesso. Junto a isso, recompensar 

os colaboradores de maneira individual pode gerar competição interna, individualismo e 

desintegração (DE BES; KOTLER, 2012; HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Há debates sobre a forma de recompensa, sendo importantes tanto aquelas extrínsecas 

(tangíveis) quanto as intrínsecas (intangíveis). Pesquisadores sugerem que recompensas 

monetárias não necessariamente são a única nem mesmo a melhor maneira. O reconhecimento 

de conquistas, por exemplo, motiva e incentiva as pessoas a inovar (DE BES; KOTLER, 2012; 

PRAJOGO; AHMED, 2006). A empresa também deve se preocupar com a integração sinérgica 

das redes de relacionamento formais e informais com parceiros internos e externos, que 

envolvem pessoas com diferentes atitudes, pensamentos, culturas e formações (HIDALGO; 

ALBORS, 2008). 

O modelo de negócios da empresa é um dos grandes desafios a serem trabalhados 

quando se fala de inovação. Conforme anteriormente explanado, a inovação precisa agregar 

valor de alguma forma, normalmente na forma de comercialização no mercado. Para tanto, o 

modelo de negócios tem papel crucial. Por meio da união bem-sucedida entre uma inovação e 
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um modelo de negócios é que a empresa pode gerar valor, tanto para ela quanto para a 

sociedade. De fato, uma potencial inovação que fica “presa” na empresa acaba por nunca ter 

seu valor explorado e, por consequência, não gera vantagem competitiva, ficando no campo da 

invenção e não propriamente sendo uma inovação (BESSANT; TIDD, 2015; CHESBROUGH, 

2010; TEECE, 2010). Uma inovação medíocre atrelada a um modelo de negócio excelente 

tende a ter mais sucesso do que uma inovação excelente atrelada a um modelo de negócios 

medíocre. Nesse contexto, reside o desafio não apenas de se criar um modelo de negócios 

apropriado para a inovação, mas também de trocar o modelo anteriormente estabelecido e 

trabalhar com os dois durante o período de transição (BESSANT; TIDD, 2015; 

CHESBROUGH, 2010). 

Com o sucesso de uma inovação e sua difusão no mercado, a empresa pioneira terá 

que se preocupar em defender sua posição diante de concorrentes. Nesse cenário em que a 

empresa obtém sucesso e se estabelece no mercado, há também a tendência de perder a 

capacidade inovadora e se acomodar na execução de tarefas rotineiras (LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018). Essas empresas costumam conviver com o dilema do “não inventado 

aqui”, no qual as competências que fizeram ela ser bem-sucedida se tornam barreiras para 

enxergar e aceitar a necessidade de mudança. O sucesso anterior gera uma “soberba”, em que 

as ideias posteriores são até reconhecidas como boas, mas não o bastante (BESSANT; TIDD, 

2015). Novos entrantes no mercado trarão inovações com novos benefícios para o consumidor. 

Neste momento, a empresa pioneira deve ajustar o posicionamento do produto e estratégias de 

mercado para otimizar seu resultado, como reduzir o preço, melhorar a distribuição do produto, 

fazer campanhas de divulgação ou mesmo lançar novas gerações do produto (HAUSER; 

TELLIS; GRIFFIN, 2006). O rápido desenvolvimento de novas tecnologias também exige que 

a empresa esteja em constante monitoramento e atualização, de modo a se manter competitiva 

(HIDALGO; ALBORS, 2008). 

Por fim, em recente artigo sobre os desafios da inovação, Tidd e Bessant (2018) 

lamentam que muitos trabalhos não contribuem para aumentar a base de conhecimento da área, 

nem resultam em um campo de pesquisa mais coerente e delimitado. Isso é influenciado pela 

tendência de seguir “modas” cíclicas e acabar “reembalando” pesquisas, sem expandir o 

conhecimento, muitas vezes até sem reconhecer essas pesquisas anteriores. Desse modo, um 

dos grandes desafios para os pesquisadores da área é fundamentar melhor seu trabalho na base 

de conhecimento existente ao invés de enquadrá-lo como novo, em modismos contemporâneos 

(TIDD; BESSANT, 2018). 
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Do ponto de vista da prática, os grandes desafios da inovação, segundo Tidd e Bessant 

(2018), são: identificação e criação de oportunidades; novas formas de atender a mercados 

existentes; aprimoramento de processos e operações; criação de novos mercados; repensar o 

setor de serviços; e atender demandas sociais. Esses desafios não necessariamente são novos, 

mas o contexto em que estão inseridos segue em constante mudança. Em relação ao contexto, 

os autores destacam os seguintes desafios: aceleração da produção e distribuição global do 

conhecimento; expansão, fragmentação e virtualização do mercado; crescimento de usuários 

ativos; preocupação crescente com a sustentabilidade; e desenvolvimento de infraestrutura 

tecnológica e social. Ainda, os autores enfatizam que o entendimento da inovação segue em 

evolução por meio de pesquisas, experimentações e práticas, com aprendizado constante. É um 

crescente desafio se manter no estado da arte e da prática nesse campo interdisciplinar de rápido 

e constante desenvolvimento (TIDD; BESSANT, 2018). 

O Quadro 3 resume as barreiras e desafios comentados nessa seção. 

Quadro 3 - Barreiras e desafios da inovação 

Barreiras 

Estrutura organizacional 

inadequada 

Cultura organizacional 

inadequada 
Falta de recursos financeiros 

Falta de infraestrutura 
Falta de recursos humanos 

capacitados 
Ecossistema de inovação ruim 

Desafios 

Complexidade do processo 
Desconexão entre teoria e 

prática 

Balanceamento 

de Caos e Ordem 

Recompensas e incentivos para 

colaboradores 

Integração das redes de 

relacionamento 

Adequação do modelo de 

negócios com a inovação 

Manutenção do posicionamento 

e da capacidade inovadora 

Consolidação de base de 

conhecimento sobre inovação 

Identificação e criação de 

oportunidades 

Novas formas de atender 

mercados existentes 

Aprimoramento de processos e 

operações 
Criação de novos mercados 

Atendimento de demandas 

sociais 

Aceleração da produção e 

distribuição global do 

conhecimento 

Expansão, fragmentação e 

virtualização do mercado 

Crescimento de usuários ativos 
Preocupação com 

sustentabilidade 

Desenvolvimento de 

infraestrutura tecnológica e 

social 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Por fim, segundo a pesquisa “ACE Innovation Survey 2020: O Estado da Inovação no 

Brasil”, realizada com empresas de diversos tamanhos e mais de 30 segmentos diferentes, as 

restrições que mais impedem as empresas de serem inovadoras são: a cultura organizacional, 
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fatores políticos e regulatórios, uma fraca governança/liderança, recursos financeiros, 

tecnologia inadequada e a falta de talentos (ACE, 2020). 

 

2.1.3 Inovação em Empresas de Base Tecnológica (EBTs) 

 

Os estudos sobre empresas de base tecnológica (EBTs), também conhecidas como 

empresas de tecnologia ou high tech, vêm crescendo desde a década de 1990 (CAMISÓN-

HABA; CLEMENTE-ALMENDROS; GONZALEZ-CRUZ, 2019). Como o próprio nome 

indica, as EBTs são empresas que desenvolvem e comercializam tecnologias (DIAS, 2012). 

Como essa pesquisa foi realizada junto a empresas associadas à Associação Catarinense de 

Tecnologia (ACATE), a conceituação dessa associação é tida como base. Para a ACATE, uma 

empresa de tecnologia é “aquela que gera, adapta ou aplica intensivamente conhecimentos 

científicos e técnicos avançados e inovadores em seus processos, produtos ou serviços” 

(ACATE, 2019, p. 2). 

Essas empresas têm como características: 

• Contratação de profissionais altamente qualificados, com especialidades 

científicas e técnicas (BITTARELLO, 2014; CAMISÓN-HABA; 

CLEMENTE-ALMENDROS; GONZALEZ-CRUZ, 2019; DIAS, 2012; 

IACONO; ALMEIDA; NAGANO, 2011; LÖFSTEN; LINDELÖF, 2002); 

• Foco em inovação e desenvolvimento de novos produtos (BITTARELLO, 

2014; CONFORTO; AMARAL, 2016; IACONO; ALMEIDA; NAGANO, 

2011; LÖFSTEN; LINDELÖF, 2002); 

• Geração, renovação e exploração de conhecimentos (CAMISÓN-HABA; 

CLEMENTE-ALMENDROS; GONZALEZ-CRUZ, 2019; YLI-RENKO; 

AUTIO; SAPIENZA, 2001); 

• Investimento em P&D, especialmente em parceria com universidades e centros 

de pesquisa (BITTARELLO, 2014; CAMISÓN-HABA; CLEMENTE-

ALMENDROS; GONZALEZ-CRUZ, 2019; CONFORTO; AMARAL, 2016; 

DIAS, 2012; GRANSTRAND, 1998; IACONO; ALMEIDA; NAGANO, 

2011; LÖFSTEN; LINDELÖF, 2002); 

• Relacionamento próximo com clientes e foco na resolução de seus problemas 

(DIAS, 2012; YLI-RENKO; AUTIO; SAPIENZA, 2001); 
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Especialmente por serem intensivas em conhecimento e centralizadas na tecnologia, 

as EBTs são especialmente afetadas pelo cenário de negócios vigente, no qual o ciclo de vida 

de produtos e tecnologias costuma ser mais curto (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

Em relação à inovação, as EBTs costumam fazê-la de forma incremental, com 

melhorias para atender às necessidades dos clientes (DIAS, 2012). Apesar de ser mais frequente 

que ocorram inovações incrementais, isso não implica que o foco das EBTs sejam elas. A 

relevância e papel de destaque da inovação para essas empresas pode ser comprovada 

considerando o ranking das empresas mais inovadoras do mundo da pesquisa “The Most 

Innovative Companies 2020”, do Boston Consulting Group, empresa de consultoria líder 

mundial em estratégia de negócios. A maioria das 50 empresas do ranking são EBTs, incluindo 

todas as 10 primeiras, consideradas as mais inovadoras do mundo (RINGEL et al., 2020). 

Como visto, as EBTs são orientadas para o desenvolvimento tecnológico e criação de 

produtos inovadores, devendo, para isso, serem receptivas a mudanças e oportunidades, ao 

mesmo tempo em que lidam com a incerteza, os riscos e a complexidade dos projetos de 

inovação. EBTs são, portanto, empresas que identificam continuamente oportunidades com 

potencial e enfrentam incertezas ao desenvolver produtos inovadores e novas tecnologias sob 

estruturas e recursos limitados (CONFORTO; AMARAL, 2016; IACONO; ALMEIDA; 

NAGANO, 2011). 

Se por um lado essas empresas, por meio do sucesso na introdução dessas inovações 

no mercado, conseguem crescer de forma rápida e exponencial, por outro são vulneráveis em 

virtude da escassez de recursos, primordialmente os financeiros (IACONO; ALMEIDA; 

NAGANO, 2011). É esperado que uma EBT tenha desempenho melhor que a média das 

empresas em geral, mas o sucesso e crescimento repentino gera problemas para a EBT, em 

especial no que se refere à gestão (LÖFSTEN; LINDELÖF, 2002). Incluída nesses problemas 

está a gestão da inovação, essencial para a sustentabilidade e competitividade dessas empresas. 

 

2.2 GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

A importância da inovação é reconhecida, como demonstrado na seção anterior, e as 

empresas gradativamente investem mais nela. Entretanto, muitos desses investimentos acabam 

por não obter resultados satisfatórios em termos financeiros e de vantagem competitiva, em 

virtude da ineficiência na gestão da inovação (DU PREEZ; LOUW, 2008). A questão não é 

mais inovar ou não, mas sim como fazê-lo com sucesso (PRAJOGO; AHMED, 2006). Toda 

organização, independentemente de tamanho, setor ou região, deve inovar de forma sistemática 
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e contínua (CARVALHO; REIS; CAVALCANTE, 2011). O desempenho da inovação não é 

resultado apenas de quais iniciativas são tomadas, mas também de como elas são 

implementadas. Os problemas que as empresas enfrentam durante a implementação do processo 

de inovação são causa fundamental da incapacidade de muitas delas em alcançar os benefícios 

pretendidos (KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012). 

Apesar da proliferação de pesquisas sobre o tema, o campo da gestão da inovação teve 

avanços limitados pelo fato de muito desse trabalho não ser coerente e nem cumulativo. Ainda 

não há um “modelo” claro para a gestão da inovação, mas sim muitas inconsistências e lacunas 

de conhecimento (KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; TIDD; BESSANT, 2018). Décadas 

de pesquisa em gestão da inovação não conseguiram fornecer resultados claros e consistentes. 

E, com isso, gerenciar a inovação tornou-se uma "tarefa assustadora" (KEUPP; PALMIÉ; 

GASSMANN, 2012). 

A gestão da inovação é um componente importante da estratégia da empresa e um dos 

principais fatores que contribuem para a sua competitividade e sucesso (ADAMS; BESSANT; 

PHELPS, 2006; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012). O objetivo é garantir que a empresa 

consiga inovar continuamente para manter sua competitividade (FONTANA; MUSA, 2017). 

Essa gestão engloba todas as áreas-chave que precisam ser dominadas para inovar com sucesso, 

de forma eficiente e sistemática (HIDALGO; ALBORS, 2008). Inclui o estabelecimento de 

uma visão, estratégia, política e objetivos para inovação; estruturas organizacionais e processos 

para iniciar, desenvolver e obter resultados com a inovação, abrangendo o planejamento, a 

operação, a administração e o controle dos recursos; os papeis e as responsabilidades 

relacionados à inovação na empresa; e mecanismos para análise, avaliação e melhoria (ISO, 

2020; OECD; EUROSTAT, 2018). 

Gerir a inovação é muito mais do que gerenciar um único aspecto, como criatividade, 

empreendedorismo, P&D ou desenvolvimento de produtos (TIDD; BESSANT, 2018). A gestão 

da inovação é a organização dos processos de inovação e das atividades executadas em cada 

estágio do desenvolvimento das inovações (ORTT; VAN DER DUIN, 2008). Adaptada de 

Freitas Filho (2019), Manual de Oslo (OECD; EUROSTAT, 2018) e ISO 56000 (ISO, 2020), 

a definição de gestão da inovação para a presente pesquisa é: gestão sistemática das 

atividades desenvolvidas para planejar, executar, controlar e melhorar o processo de 

inovação dentro de uma empresa, de modo que se tenha sucesso de forma sustentável. 

Entender como gerenciar a inovação de forma efetiva é vital em um momento em que 

a inovação é uma estratégia de sobrevivência quase obrigatória, que pode gerar vantagens 

competitivas e rentabilidade, enquanto segue repleta de riscos e incertezas, podendo até levar 
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uma empresa à falência. Não é surpreendente, portanto, que a gestão eficaz da inovação 

continue sendo uma preocupação central de empresas e pesquisadores (ARTZ et al., 2010; 

ORTT; VAN DER DUIN, 2008). Fato é que a inovação é um processo, não um evento único, 

e precisa ser gerenciado como tal. Inclusive, os fatores que influenciam este processo, e afetam 

os resultados, também devem ser gerenciados (BESSANT; TIDD, 2013). Ademais, não é um 

processo linear, em que os recursos são inseridos em uma ponta e novos produtos ou processos 

saem na outra (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006). 

As empresas que consistentemente planejam e gerem com sucesso a inovação superam 

as concorrentes em crescimento, resultado financeiro e empregabilidade, e potencializam os 

benefícios sociais da inovação. Entretanto, gerenciar a inovação não é algo fácil ou automático, 

mas requer habilidades e conhecimentos especiais. Não é simplesmente aplicar as disciplinas 

de negócios e gestão na inovação. Há um distinto e crescente corpo de conhecimento, 

experiências e práticas (TIDD; BESSANT, 2018). 

Um dos pontos centrais que devem ser considerados quando da gestão da inovação é 

a tensão entre a necessidade de estabilidade e criatividade. Enquanto a primeira foca em rotinas 

e cumprimento das tarefas diárias de forma eficiente e efetiva, a segunda permite que novas 

ideias sejam geradas e novos produtos desenvolvidos. Ambas são essenciais para a efetividade 

da gestão da inovação e sustentabilidade das empresas. É preciso, portanto, que esses dois lados 

sejam balanceados para que a empresa, não apenas a gestão da inovação, obtenha sucesso em 

suas atividades (TROTT, 2016). 

Analisando a base de conhecimento sobre empresas inovadoras bem-sucedidas, 

Bessant e Tidd (2015) destacaram cinco elementos principais para o sucesso: 

• Desenvolvimento de capacidade dinâmica, adaptando-se constantemente às 

condições do ambiente; 

• Desenvolvimento de capacidade inovadora, gerando condições que permitem 

repetir o sucesso do processo de inovação; 

• Estratégia de inovação, focando a capacidade inovadora desenvolvida para o 

contínuo desenvolvimento da organização; 

• Exploração e entendimento das diferentes dimensões da inovação; e 

• Gestão da inovação como um processo. 
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2.2.1 Gerações / Modelos 

 

A gestão da inovação engloba o processo de inovação propriamente dito, portanto, é 

importante entender a evolução histórica desse processo. Desde que foi reverberada nos estudos 

de Schumpeter em meados do século XX, a inovação passou por diferentes gerações e modelos, 

acompanhando e fazendo parte do desenvolvimento da sociedade. Basicamente, os modelos de 

inovação existentes ao longo das últimas décadas podem ser resumidos em seis gerações, as 

primeiras cinco delas caracterizadas e aprofundadas por Rothwell (1994) e a mais recente de 

autoria de Chesbrough (2003). O Quadro 4 sintetiza essas gerações. 

Quadro 4 - Gerações do processo de inovação 

Geração Período Modelo Resumo 

1ª 1950 - 60 Technology Push 
Processo linear e sequencial, com 

destaque à P&D. 

2ª 1960 - 70 Market-Pull 
Processo linear e sequencial, com 

destaque ao mercado. 

3ª 1970 - 80 Acoplamento 

Processo sequencial com certa 

interação, com destaque à P&D e 

ao mercado. 

4ª 1980 - 90 Integrado 
Processo integrado, interativo e 

paralelo. 

5ª 1990 - 2000 Rede 

Processo integrado e paralelo, 

com destaque às redes de 

relacionamento e à integração de 

sistemas. 

6ª 2000 - atual Inovação Aberta 

Processo aberto e colaborativo, 

com destaque ao 

compartilhamento de 

conhecimento e recursos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A primeira geração do processo de inovação, conhecida como “technology push” ou 

tecnologia empurrada, marcou o período pós-Segunda Guerra Mundial, de 1950 até meados de 

1960. Nesse período, a taxa de crescimento da economia era exponencial, puxada pela rápida 

expansão industrial, apoiada na tecnologia. Com isso, cresceram os empregos, as condições 

financeiras da população e, em virtude disso, o consumismo. A demanda era superior à 

capacidade produtiva das empresas. A sociedade era favorável ao avanço cientifico e à inovação 

industrial, visto que a ciência e a tecnologia eram tidas como potenciais solucionadores dos 

problemas sociais. Isso se refletiu nas políticas públicas, especialmente voltadas ao lado da 
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oferta, como estímulo a avanços nas universidades e laboratórios do governo, fornecimento de 

mão de obra qualificada e apoio financeiro para programas de P&D nas empresas. Nesse 

cenário, criou-se a visão da inovação como um processo linear, iniciando na descoberta 

científica, passando pelo desenvolvimento tecnológico nas empresas e finalizando no mercado. 

A premissa era de que quanto mais P&D, mais novos produtos bem-sucedidos para 

comercialização. 

Esse modelo se mostra muito simplório e deve muito de seu sucesso para a demanda 

latente existente no mercado à época. As críticas a ele, conforme destacam Neely e Hii (1998), 

se concentram na premissa da linearidade do processo de inovação, cuja interatividade e 

iteratividade se mostram essenciais, e no excesso de ênfase em P&D em detrimento de outros 

importantes aspectos. Ortt e Van der Duin (2008) ressaltam ainda que pouca atenção é dada ao 

processo, sendo ignorado o papel do mercado e dos objetivos estratégicos da empresa, além de 

que os aspectos comerciais da inovação são abordados de forma tardia e não são aplicadas 

práticas de gerenciamento do projeto inovativo. 

Após a geração inicial, de abundância na criação e consumo de tecnologias, a segunda 

geração foi mais focada no crescimento das empresas, atendendo ao mercado e à demanda. 

Conhecida como “market-pull”, ou puxada pelo mercado, essa geração equilibrava a balança 

entre oferta e demanda. A partir da segunda metade da década de 1960 até a década 1970, 

mesmo que o ritmo de produção seguisse acelerado, a produtividade foi aumentada pela 

tecnologia e os postos de emprego estabilizaram-se, ou ao menos reduziram sua taxa de 

crescimento. Apesar disso, a sociedade seguia em relativa prosperidade financeira e a economia 

seguia em crescimento, com as empresas diversificando seu portfólio de produtos e a economia 

de escala se destacando, em substituição ao ritmo frenético de novas tecnologias e produtos da 

geração anterior. Nesse cenário, a competitividade aumentou, as empresas visavam eficiência 

e o foco estratégico voltou-se ao marketing, com as inovações destinadas a atender às demandas 

do mercado. Mesmo mantendo a visão de linearidade sequencial, o modelo do processo de 

inovação dessa geração tem como primeiro passo as demandas do consumidor, que se tornaram 

a fonte de ideias para a P&D. 

Uma das grandes preocupações desse modelo, como destaca o próprio Rothwell 

(1994), é sua tendência a negligenciar os programas de P&D de longo prazo e ter foco em 

inovações incrementais que visam atender à demanda atual do mercado. Fazendo isso, as 

empresas perdem seu poder de criação de inovações radicais que alterem o status quo e 

realmente revolucionem o mercado. Neely e Hii (1998) ressaltam que as críticas a esse modelo 

são bem semelhantes àquelas do anterior, com outros fatores relevantes para a inovação sendo 
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ignorados e a crença do processo ser linear. Os autores ainda afirmam que, ao enfatizar as 

demandas do mercado, esse modelo deixa de lado a importância do conhecimento tecnológico 

e científico para a inovação. Ortt e Van der Duin (2008) enfatizam novamente que esse modelo 

segue relevando aspectos estratégicos da inovação, como os objetivos corporativos e a conexão 

entre projetos inovativos, e complementam, de acordo com Rothwell (1994), que o foco no 

mercado acaba por priorizar melhorias incrementais ao invés de disrupções, deixando de lado 

programas de inovação de longo prazo. 

O período de prosperidade econômica transformou-se em recessão no início da década 

de 1970, em virtude de grandes crises petrolíferas. Nesse cenário de inflação alta, falta de 

demanda e desemprego, as empresas foram levadas a adotar estratégias de consolidação no 

mercado, focando na escala e benefícios de seus produtos, bem como nos aspectos contábeis e 

financeiros do negócio, com controle e redução de custos. Desse momento até meados da 

década de 1980, consolidou-se a terceira geração da inovação, conhecida como “coupling 

model” ou modelo de acoplamento. O sucesso da inovação se tornou primordial, evitando o 

“desperdício” de recursos por conta de falhas. 

Cresceu então a importância acadêmica da área, com vários estudos empíricos sendo 

realizados, levando a pesquisas mais aprofundadas e completas sobre o processo de inovação. 

Os resultados desses esforços acadêmicos comprovaram que as gerações anteriores eram muito 

simplórias e erravam ao ignorar a interatividade do processo, e focar apenas nas capacidades 

tecnológicas (primeira geração) ou demandas do mercado (segunda geração). O modelo 

desenvolvido dessa geração acopla conceitos dos anteriores, dando importância tanto ao 

mercado quanto à tecnologia, e observando a comunicação entre a empresa, o conhecimento 

científico e da comunidade tecnológica, e o mercado (NEELY; HII, 1998). Entretanto, ainda 

trata o processo de inovação como sequencial, mesmo que prevendo feedbacks entre as etapas 

e atividades, bem como desconsidera muitos outros fatores com influência direta no resultado 

da inovação, especialmente no que se refere às pessoas envolvidas. 

Na década seguinte, entre 1980 e 1990, a economia mundial viveu um período de 

recuperação, com as empresas focadas em seus negócios e tecnologias principais. Em adição, 

nessa época dois fenômenos se destacaram: a expansão das tecnologias de informação de 

comunicação (TICs) e a globalização. Isso levou as empresas à utilização de estratégias de 

desenvolvimento tecnológico e formação de alianças. A velocidade da evolução das TICs 

diminuiu o ciclo de vida dos produtos e tornou o “timing”, ou “momento certo”, um fator 

essencial para obtenção de vantagem competitiva, ou mesmo manutenção da competitividade. 
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A quarta geração do processo de inovação, conhecida como “integrated model” ou modelo 

integrado, surge nesse cenário, focando no desenvolvimento integrado e paralelo da inovação. 

Nessa geração, o paradigma do processo de inovação foi convertido de algo linear para 

interativo. O processo conta com o envolvimento e participação dos fornecedores no 

desenvolvimento de novos produtos, ao mesmo tempo que integra as atividades dos diferentes 

departamentos da empresa envolvidos na inovação, que trabalham no projeto de inovação em 

paralelo. Todas as partes são integradas e o fluxo de informação é constante entre elas. Como 

destacam Neely e Hii (1998), pesquisadores desse modelo evidenciaram sua capacidade de 

tornar o processo de desenvolvimento mais rápido e efetivo, além de tornar o processamento 

de informações mais eficiente. 

Desde então, há contínuo destaque à tecnologia, ao networking e à velocidade para 

entrada no mercado. Ainda atrelado à constante busca por melhorias na integração, no design, 

na flexibilidade, na adaptabilidade, na qualidade e no desempenho, tanto das empresas quanto 

dos processos e produtos. Ademais, são somadas as preocupações de sustentabilidade 

ambiental, em virtude da intensa degradação do meio ambiente na exploração industrial recente. 

Junto a esse complexo cenário para as empresas, o contexto econômico é instável, as economias 

não prosperam tanto quanto outrora, o desemprego alarma a sociedade e a grande 

competitividade dificulta ainda mais a sobrevivência das empresas. 

A inovação se tornou primordial para as empresas, e a sua velocidade é um dos 

atributos-chave. As empresas precisam inovar constantemente e rapidamente para se manterem 

competitivas, especialmente em setores em que a evolução tecnológica é elevada e o ciclo dos 

produtos encurtado, como é realidade das empresas do escopo dessa pesquisa. As redes de 

relacionamento e colaboração, seja ela com fornecedores, empresas, centros de pesquisa, 

universidades ou consumidores se tornou comum e a quantidade de alianças estratégicas 

cresceu (NEELY; HII, 1998). 

A quinta geração da inovação é baseada no “networking model” ou modelo de rede. 

Essencialmente uma evolução da geração anterior, o novo modelo foca na velocidade, 

eficiência e flexibilidade das atividades de desenvolvimento. Os processos são integrados e 

paralelos, atrelados a relações fortes e antecipadas entre diferentes departamentos, estruturas 

organizacionais descentralizadas, uso de sistemas de informação e formação de alianças 

estratégicas. Como destaca Rothwell (1994), essa geração se preocupa com elementos 

estratégicos e fatores essenciais para o processo, buscando a “inovação enxuta” (fazer mais com 

menos). Para Ortt e Van der Duin (2008), a partir desse momento, os processos de inovação se 
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tornaram muito complexos e difíceis de gerenciar, além do fato da inadequação da inovação 

mais aberta para todos os setores do mercado. 

O século XXI trouxe um novo paradigma, o modelo de inovação aberta acabou por se 

tornar a marca da geração seguinte do processo de inovação. Em muitas indústrias, a lógica que 

sustenta uma abordagem predominantemente internalizada e centralizada no P&D se tornou 

obsoleta. O conhecimento útil é difundido em muitos setores, e as ideias devem ser usadas para 

que não sejam perdidas. O modelo da inovação aberta se embasa na premissa de que ideias 

valiosas podem vir de dentro ou de fora da empresa. A inovação aberta traz um novo paradigma, 

colocando a difusão do conhecimento e a colaboração como elementos-centrais do processo 

(CHESBROUGH, 2003). As comunidades, físicas ou virtuais, são as ferramentas que permitem 

a prática deste modelo. Um dos maiores benefícios é a base muito maior e melhor de ideias e 

tecnologias para impulsionar o crescimento das empresas, além da possibilidade de exploração 

de oportunidades a um risco diminuto, compartilhado entre os membros da comunidade ou 

aliança específica (DU PREEZ; LOUW, 2008). A inovação pode vir de qualquer lugar, e cada 

vez mais é de fora da empresa (RINGEL et al., 2019). 

Apesar da abstração para análise histórica, a realidade é complexa. Na prática, todos 

esses modelos existem até hoje, executados de diversas formas e em variados setores, 

dependendo das direções estratégicas, da situação do mercado e do ciclo (ou momento) do setor 

(ORTT; VAN DER DUIN, 2008; ROTHWELL, 1994). Uma empresa inovadora não 

necessariamente segue as melhores práticas prescritas no modelo dominante da sua época 

(ORTT; VAN DER DUIN, 2008). Rothwell (1994) até mesmo exemplifica que, para o 

desenvolvimento de tecnologias disruptivas, o processo em paralelo pode ser maléfico para a 

empresa, visto que demanda a alocação de vários recursos desde o princípio. Nesse cenário, 

seria mais recomendado dar tempo para o aprendizado, avaliação de alternativas e diminuição 

de incertezas antes de comprometer muitos recursos. 

O processo evolutivo da inovação é contínuo e dinâmico. Em suma, a inovação pode 

ser puxada pelo mercado (market-pull), tecnologia empurrada (technology push), ou ainda uma 

combinação entre ambas. Além disso, a integração entre as diferentes funções no processo de 

inovação é de extrema importância, e muitas vezes pode ser o fator determinante (DU PREEZ; 

LOUW, 2008). Novas gerações, e modelos, surgem para corrigir as desvantagens das gerações 

anteriores e adaptarem-se aos novos contextos, que constantemente se alteram (ORTT; VAN 

DER DUIN, 2008). 

 



50 

2.2.2 Processo de Inovação 

 

A gestão da inovação não engloba apenas o processo de inovação, mas também todas 

as atividades relacionadas a ele, tendo sempre em vista a eficiência e eficácia. É necessário, 

portanto, entender como é, de fato, o processo de inovação. A literatura é repleta de pesquisas 

sobre processos de inovação, descrevendo as suas etapas e atividades, desde a geração de ideias 

até a comercialização, além de proposições de frameworks para este fim (DU PREEZ; LOUW, 

2008; SAUNILA; UKKO, 2012). Os processos de inovação tendem a ser flexíveis e adaptados, 

conforme as necessidades da organização (ABNT, 2020).  

Um dos mais difundidos modelos do processo de inovação, adotado por essa 

dissertação, é o composto pelas etapas de front end da inovação (FEI), desenvolvimento de 

novos produtos e comercialização (KOEN et al., 2001; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014a, 2014b). A Figura 1 apresenta esse modelo de processo de inovação. 

Essas etapas, e suas respectivas atividades, são amplamente aceitas, entretanto, alguns autores 

trazem as mesmas etapas com nomes diferentes, outros mencionam mais etapas, dividindo 

algumas dessas, ou menos, unificando. De qualquer modo, o processo de inovação em si é 

considerado um fator crítico de sucesso, ou seja, a qualidade do processo afeta o resultado da 

inovação (DZIALLAS; BLIND, 2019). 

Figura 1 - Processo de inovação 

 
Fonte: Freitas Filho (2019), adaptado de Koen et al. (2001). 

O Front End da Inovação (FEI) é um componente crítico do processo de inovação e 

uma das maiores oportunidades para se melhorar esse processo. As escolhas feitas no FEI irão 

determinar quais projetos de inovação serão considerados para desenvolvimento e 

comercialização (KOEN et al., 2001; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a, 2014b). 
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Essa etapa inicial é, por alguns, também denominada Fuzzy Front End, porém a 

utilização do termo Fuzzy, “difuso” em português, é contraindicada por induzir que essa parte 

do processo de inovação é misteriosa, desconhecida e incontrolável, levando ao entendimento 

de que não pode ser gerenciada (KOEN et al., 2001; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014a). É, inegável, entretanto, que as atividades do FEI são muitas vezes caóticas, 

imprevisíveis e não estruturadas, ao contrário daquelas das etapas seguintes (KOEN et al., 

2001). Mesmo que essa etapa do processo de inovação tenha evoluído com interessantes 

pesquisas (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006), ela ainda é pouco explorada (KOEN et al., 

2001; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a, 2014b). 

O FEI é composto por cinco elementos inter-relacionados, seguindo o difundido 

modelo NCD (sigla de New Concept Development Model, em inglês, ou novo modelo de 

desenvolvimento de conceito), ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 - Modelo NCD (New Concept Development Model) 

 
Fonte: Freitas Filho (2019), adaptado de Koen, Bertels e Kleinschmidt (2014a, 2014b). 

Esse modelo é composto por três áreas: o motor, a roda e o aro. O motor, no centro do 

modelo, impulsiona o FEI, sendo formado pelos atributos organizacionais (como 

comprometimento da alta administração, visão, estratégia, recursos e cultura), e equipes e 

colaboração (como equipes eficazes, lideranças e comunidades de prática). A roda traz a 

premissa da não linearidade, mas sim uma ciclicidade, indicando que as ideias circulam e 

interagem entre os elementos. As setas  que entram no modelo representam os potenciais pontos 

de partida dos projetos, podendo tanto começar na identificação de oportunidade quanto na 
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geração e enriquecimento de ideias. Já a que sai indica que, a partir da definição final do 

conceito, os projetos partem para o desenvolvimento de novos produtos (DNP), muitas vezes 

no modelo Stage-Gate, apresentado posteriormente. Por fim, o aro representa os fatores 

ambientais que influenciam o motor e moldam os elementos, incluindo recursos 

organizacionais, ameaças dos concorrentes, tendências mundiais e de clientes, mudanças 

regulatórias e aspectos da ciência e tecnologia (KOEN et al., 2001; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014a, 2014b). 

Um dos potenciais pontos de entrada para um projeto de inovação, segundo o modelo 

NCD, é a identificação de oportunidades, onde, como o próprio nome diz, a empresa identifica 

as oportunidades tecnológicas e de mercado que deseja explorar. A estratégia e os objetivos da 

empresa indicam as diretrizes das escolhas. As fontes e métodos para a busca e identificação de 

oportunidades são a essência desse elemento. Pode haver um processo formal, bem como 

atividades informais. Alguns exemplos são ferramentas e técnicas de criatividade (como 

brainstorm e mapa mental), técnicas de solução de problemas (como diagramas de espinha de 

peixe e mapeamento de processos), conversas e insights. Geralmente esse elemento precede a 

geração e enriquecimento de ideias (KOEN et al., 2001). 

O elemento seguinte é a análise da oportunidade, que complementa o anterior. Para se 

converter uma oportunidade identificada em uma efetiva oportunidade tecnológica ou de 

mercado, informações adicionais são necessárias. Desse modo, se possibilita a realização de 

avaliações, mesmo que ainda precoces e muitas vezes incertas. Para tanto, esforços são 

concentrados no sentido de trabalhar a inteligência competitiva e a análise de tendências, por 

meio de, por exemplo, grupos focais, pesquisas de mercados e experimentos científicos. A 

dosagem desses esforços é baseada na atratividade da oportunidade, complexidade de 

desenvolvimento futuro, alinhamento com a cultura e estratégia organizacional, e tolerância ao 

risco dos tomadores de decisão (KOEN et al., 2001). 

A segunda possibilidade de entrada do FEI é a geração e enriquecimento de ideias. Em 

suma, é o surgimento, desenvolvimento e maturação de uma oportunidade, transformando-a em 

ideia. Como processo evolutivo que é, as ideias são construídas, destruídas, combinadas, 

remodeladas, modificadas e atualizadas, podendo passar por muitas iterações e mudanças à 

medida que são examinadas, estudadas, discutidas e desenvolvidas. Nesse momento, o contato, 

as parcerias e a colaboração com usuários, outras equipes na empresa e até mesmo outras 

instituições potencializa o resultado (KOEN et al., 2001). As ideias podem vir de fontes 

internas, como colaboradores, ou externas, como clientes e fornecedores (DU PREEZ; LOUW, 

2008). É possível que surjam por meio de procedimentos formais, como sessões de 
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brainstorming, workshops e banco de ideias, ou também ao acaso, como por falhas de outros 

projetos ou solicitações de usuários (DU PREEZ; LOUW, 2008; KOEN et al., 2001). 

Um recurso crucial da geração e enriquecimento de ideias é a informação, seja ela 

sobre problemas existentes, concorrentes, clientes, mercados, tecnologias ou mesmo estratégia 

e objetivos da empresa (DU PREEZ; LOUW, 2008). A gestão do conhecimento é de grande 

valia nessa fase do processo de inovação. Ao final dessa atividade, geralmente se tem uma 

descrição mais madura da ideia ou um esboço de um conceito. Mantendo a ciclicidade do 

modelo NCD, ao mesmo tempo que a identificação de oportunidades alimenta a geração e 

enriquecimento de ideias, conforme anteriormente destacado, a recíproca é verdadeira (KOEN 

et al., 2001). Pela sua importância, é um dos momentos críticos do processo (HAUSER; 

TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Geralmente inúmeras ideias são geradas sendo preciso selecionar as que apresentam 

maior potencial de gerar valor. Essa seleção pode ser feita de modo informal e “instintivo” ou 

seguindo um procedimento formalizado. Esse último é dificultado pela limitação de 

informações para entendimento do projeto e elaboração de prognósticos. Para a seleção inicial 

da ideia devem ser considerados aspectos financeiros, organizacionais, mercadológicos e 

tecnológicos. Tal como na análise de oportunidades, uma rigorosidade exacerbada nesse 

elemento tem efeito contraproducente visto que é necessário permitir que muitas ideias cresçam 

e se desenvolvam, mesmo que com incertezas (KOEN et al., 2001). 

Na sequência, é chegada a hora da transformação dessas ideias abstratas em conceitos 

mais concretos, partindo-se para a definição do conceito, de onde tipicamente o processo de 

inovação sai do FEI para o desenvolvimento. O foco é transformar a ideia em um conceito 

viável, podendo esse conceito, inclusive, ser desenvolvido a partir de combinações de diferentes 

ideias (DU PREEZ; LOUW, 2008). 

A formalização do conceito envolve a produção de um modelo de negócios, baseado 

no potencial de mercado, nas necessidades dos clientes, nos investimentos necessários, na 

análise da concorrência, nas incertezas tecnológicas e no risco geral do projeto. O nível de 

formalidade varia conforme a natureza da oportunidade, o nível de recursos, os recursos 

organizacionais e a cultura da empresa (KOEN et al., 2001). Uma vez que o conceito tenha sido 

inicialmente definido e documentado, deve ser compartilhado e refinado. Esse refinamento 

pode ser feito por meio de coleta de mais informações, como também modelagem e 

prototipação (DU PREEZ; LOUW, 2008). 

Apesar de não abordado no modelo NCD, a definição do conceito é intimamente ligada 

à sua avaliação e seleção, tendo em vista seu potencial. Essa avaliação deve ser tida como um 
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processo de aprendizagem, com o pensamento de “falhar rápido e inteligentemente”. É melhor 

e menos custoso que se falhe nesse momento do que durante o desenvolvimento. De modo 

iterativo os conceitos costumam ser refinados e avaliados, para então definir aqueles que devem 

ter recursos alocados e serem desenvolvidos. É necessário, então, o gerenciamento de portfólio. 

O resultado da análise dos conceitos é base para priorização, programação e alinhamento dos 

projetos no gerenciamento de portfólio de projetos de inovação (DU PREEZ; LOUW, 2008).  

Esse gerenciamento de portfólio consiste em fazer repetidos e coerentes investimentos 

estratégicos em mercados, produtos e tecnologias (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006), bem 

como alocar recursos, atribuir responsabilidades e monitorar os projetos inovativos para 

garantir que os objetivos estratégicos da empresa sejam atingidos (DU PREEZ; LOUW, 2008). 

O foco do gerenciamento de portfólio está na tomada de decisões estratégicas, tecnológicas e 

de recursos para gestão dos projetos inovativos da empresa, balanceando riscos e retornos 

(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

O gerenciamento de portfólio é essencial para o sucesso da inovação, especialmente 

devido à rapidez com que os recursos são consumidos no processo e à necessidade de serem 

gerenciados (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006). As empresas costumam ser bem-

sucedidas quando têm vários conceitos disponíveis, formando um portfólio de projetos de 

inovação. Isso se justifica pelo fato de que o risco é inerente ao processo de inovação, e apenas 

alguns dos conceitos serão bem-sucedidos. As informações para avaliar conceitos são 

frequentemente imperfeitas, e difíceis de se obter e integrar à empresa. Para cada sucesso 

atingido, existem seis a dez conceitos, que são avaliados e rejeitados ou melhorados à medida 

que passam pelas diferentes etapas do processo (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

O portfólio de inovação deve ser gerenciado e avaliado regularmente pela empresa, 

devendo assegurar, segundo a ISO 56002: (1) o alinhamento e contribuição para a estratégia de 

inovação; (2) a consistência entre as iniciativas inovadoras; (3) a sinergia entre os projetos de 

forma que seja reutilizado e otimizado o uso de recursos e processos; (4) o equilíbrio, incluindo 

risco x retorno, graus de inovação, tipos de inovação, escopo da inovação e tempo esperado 

para o projeto; (5) comunicação do progresso às lideranças e stakeholders; e (6) melhoria 

contínua e ajustes necessários (ABNT, 2020). 

Como visto, o FEI envolve a oportunidade, a ideia e o conceito. O resultado dessa 

etapa é um portfólio de projetos de inovação que deve estar alinhado com a estratégia e com o 

planejamento da empresa (CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996). Especificamente, essa etapa 

encerra quando da alocação de recursos e entrada no processo formal de desenvolvimento 

(DZIALLAS; BLIND, 2019). Se nesse estágio inicial a empresa puder identificar a melhor 
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oportunidade de mercado, a inovação tecnológica ou o conjunto de necessidades não atendidas 

dos clientes, resta a implementação. Como nem todos os projetos são bem-sucedidos, é comum 

que se inicie vários, otimizando a linha de produção de acordo com o tamanho da oportunidade, 

custos e chance de sucesso (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Quando o projeto de inovação passa pelo crivo anterior, ele passa para a etapa de 

desenvolvimento, envolvendo design, implementação e teste, conforme identificado, 

conceitualizado e decidido no FEI. Nesse momento é realizado o planejamento detalhado do 

projeto em questão (DU PREEZ; LOUW, 2008). Para controlar os diversos projetos inovativos 

sendo executados na empresa é imprescindível que haja o gerenciamento de projetos. O foco 

desse gerenciamento é a transformação de insumos em uma inovação comercializável, 

englobando atividades sequenciais e paralelas (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; 

CROSSAN; APAYDIN, 2010). Os principais fatores de sucesso de um gerenciamento eficaz 

de projetos de inovação são a eficiência, as ferramentas, a comunicação e a colaboração 

(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006). Em suma, a habilidade de uma empresa em 

transformar conceitos em produtos depende da boa execução dessa etapa. 

Por fim, a etapa de implementação costuma remeter à comercialização, também 

podendo significar a efetiva adoção de uma inovação, no caso de o foco ser o ambiente interno 

da empresa. A comercialização é a exploração do projeto por meio de novos modelos de 

negócios e mercados, visando maximizar a geração de valor (DU PREEZ; LOUW, 2008). Sua 

principal preocupação é tornar o produto inovador em um sucesso comercial, sendo, portanto, 

vital para a sobrevivência e o crescimento das empresas (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; 

CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

Essa etapa de comercialização marca as atividades finais do processo de inovação, 

envolvendo principalmente marketing, mas também vendas e distribuição, por exemplo 

(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006). Inclui pesquisa de mercado; orçamento para testes de 

mercado; proficiência em marketing, como número de lançamentos de produtos; proficiência 

de lançamento; proficiência de pessoal; avaliações pós-lançamento e aderência ao cronograma 

(CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

Como já destacado anteriormente nessa pesquisa, sem a etapa de implementação, ou 

comercialização, o ciclo de inovação não está completo (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; 

CROSSAN; APAYDIN, 2010). Dentro dessa etapa, a difusão é um atributo de suma 

importância, é ela quem caracteriza uma inovação como tal e permite que essa seja disseminada 

tanto na empresa quanto para a sociedade (DARROCH, 2005; GALANAKIS, 2006; NEELY; 

HII, 1998). Essas inovações, por exemplo, novos produtos e processos, podem gerar ganhos de 
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produtividade, qualidade de vida e crescimento econômico. Quanto melhor for a inovação, e 

mais benefícios ela gerar, mais difundida tende a ser. Essa difusão é influenciada diretamente 

por: fatores econômicos, como o preço; sociais, como os valores e a cultura; e políticos, como 

por campanhas promocionais (NEELY; HII, 1998). Vale lembrar, entretanto, que o processo de 

inovação não acaba nessa etapa, pois mesmo quando o produto está no mercado, a inovação 

continua, à medida que a empresa busca constantemente por novas oportunidades e ideias 

(HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Muitas invenções bem-sucedidas não se tornam inovações bem-sucedidas, mesmo 

quando bem planejadas (BESSANT; TIDD, 2013). Para um único lançamento de produto bem-

sucedido, as falhas serão muitas, embora algumas dessas tentativas malsucedidas possam ser 

recicladas, retrabalhadas e melhoradas para se tornarem produtos de sucesso. Por esse motivo 

os testes e as experimentações são de extrema importância ao longo de todo o processo. Testes 

prévios (beta) do conceito e do produto, testes de mercado e mercados de teste, métodos de 

previsão anteriores ao lançamento e informações prévias fornecem às equipes a capacidade de 

avaliar projetos de inovação com maior precisão a um custo muito menor do que o de 

lançamento de produto em grande escala (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Em geral, o problema não é a falha, é comum que isso ocorra em um cenário de 

experimentação, mas sim não aprender com elas. A tentativa-e-erro e essas experiências que 

não dão certo permitem saber o que não fazer, ajudam a desenvolver a capacidade de melhor 

gerenciar o processo, criam resiliência e auxiliam outros a não errar da mesma forma, 

facilitando seu aprendizado (BESSANT; TIDD, 2015). Thomas Edison, um dos maiores 

inventores e inovadores da humanidade, era defensor ferrenho da tentativa-e-erro, da 

experimentação e da perseverança para atingir o sucesso. Para ele, a falha nada mais é que a 

descoberta de uma maneira que não funciona, fazendo com que estejamos mais perto do acerto. 

Amplamente renomado e difundido, o “Stage-Gate”, de Cooper, é utilizado por muitas 

empresas para o processo de inovação (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). Inicialmente 

proposto em meados da década de 1980, remonta às gerações dos modelos lineares do processo 

de inovação. Nele, o processo é dividido em etapas com pontos críticos de decisão (“portões”) 

entre elas. Para passar para a próxima fase, ele deve ser positivamente avaliado neste “portão”, 

indicando que a etapa foi satisfatoriamente concluída. Caso contrário, o processo segue na 

mesma etapa até que a avaliação seja positiva. 

O modelo “Stage-Gate” é vantajoso por garantir melhor qualidade do processo de 

inovação e ajudar a assegurar sua integralidade, ou seja, sem omissão de atividades críticas. As 

críticas se concentravam na sua rigidez, em especial nas etapas iniciais de ideação e 
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conceituação, bem como na sua natureza linear e burocrática. Se por um lado a eficiência e 

eficácia em processos de inovações incrementais são otimizadas, em inovações radicais, que 

naturalmente trazem mais incertezas, uma abordagem flexível e baseada em aprendizagem seria 

mais apropriada (COOPER, 2014; DU PREEZ; LOUW, 2008). 

Esse modelo foi revisado com o tempo e Cooper acabou por lançar uma nova geração, 

mais interativa e iterativa. O “Sistema Triplo A” é a próxima geração dos sistemas “ideia-até-

lançamento”, mantendo as bases da versão original, mas alicerçado em uma filosofia formada 

pelo tripé “adaptável/flexível, ágil e acelerado”, conforme apresentado na Figura 3. 

Figura 3 - Sistema Triplo A, nova geração do Stage-Gate 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021), baseado em Cooper (2014). 

O primeiro A do sistema (adaptável e flexível) se caracteriza pela adaptabilidade 

trazida pela incorporação do desenvolvimento interativo, ou em espiral, visando o contato com 

os usuários e experimentações constantes. O produto pode entrar na etapa de desenvolvimento 

sem ter sido definido, evoluindo e se adaptando às novas informações disponíveis enquanto 

avança no processo. Já a flexibilidade se dá pela possibilidade de definir ações para cada estágio 

e critérios em cada ponto de decisão exclusivos para o projeto em questão, tendo como base o 

seu contexto e as suas necessidades. 

O segundo A (ágil) advém das metodologias ágeis de desenvolvimento, difundidas na 

indústria de software, na qual está inserida grande parte das empresas de base tecnológica, foco 

do presente trabalho. São priorizados pequenos incrementos no produto em um curto período, 

visando sucessivas entregas aos stakeholders, bem como movimentações rápidas entre marcos 

do projeto e a promoção de um sistema enxuto, sem burocracias ou atividades desnecessárias. 
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Por fim, o último dos As (acelerado) visa a celeridade no processo de 

desenvolvimento. É preciso que os recursos apropriados estejam alocados e que uma equipe 

multifuncional esteja dedicada para lançar o produto no mercado o mais rápido possível. As 

atividades dentro de cada estágio, ou até mesmo os próprios estágios, se sobrepõem, não são 

mais conceitos estáticos. Quanto ao FEI, é enfatizado que seja menos difuso e mais estruturado, 

com a definição do projeto e identificação de incógnitas e riscos o quanto antes. Por fim, é 

ressaltado que TICs reduzem o trabalho, fornecem melhor comunicação e aceleram o processo 

de desenvolvimento (COOPER, 2014). 

Para essa pesquisa, seguindo Freitas Filho (2019), o processo de inovação é 

representado pelos frameworks NCD para o FEI (composto pela identificação de oportunidades, 

análise de oportunidades, geração e enriquecimento de ideias, seleção de ideias e definição de 

conceitos) e o Stage-Gate para as etapas de desenvolvimento e comercialização. Os próprios 

autores do modelo NCD indicam a utilização do Stage-Gate para as etapas seguintes ao FEI 

(KOEN et al., 2001; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a, 2014b). 

 

2.2.2.1 Frameworks 

 

Considerando a complexidade do processo de inovação, vários frameworks foram 

propostos para a sua gestão, estruturando o modo de trabalhar o processo, combinando rigidez 

e flexibilidade, a fim de implantar com sucesso os elementos de uma inovação bem-sucedida 

(DU PREEZ; LOUW, 2008). 

Algumas alternativas, tanto ao NCD quanto ao Stage-Gate, são outros frameworks que 

mantém a filosofia da espiral e também das etapas sobrepostas, ratificando as premissas do 

“Sistema Triplo A”. 

Naqueles em espiral, a equipe de desenvolvimento de produto passa rapidamente pelas 

etapas, da oportunidade ao teste. As ideias são peneiradas em momentos sucessivos, com o 

objetivo de que cada vez o processo avance mais rápido e com menos custo. Esse paradigma 

valoriza a velocidade, ao mesmo tempo que força a equipe a obter feedback de engenharia e 

mercado com rapidez e frequência. Os proponentes desse paradigma esperam que os processos 

em espiral tenham vantagens significativas para o desenvolvimento de software e para produtos 

em mercados em rápida evolução (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

O paradigma de sobreposição de etapas, por sua vez, permite, por exemplo, que o 

projeto de engenharia comece antes do final da geração da ideia, e os testes podem começar 

com produtos que ainda não foram totalmente projetados. O paradigma do processo com etapas 
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sobrepostas é semelhante à dos processos em espiral no que se refere à maior velocidade e 

feedback mais rápido (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Todos os frameworks existentes têm suas vantagens e desvantagens, e nenhum é 

totalmente abrangente, cobrindo todas as diferentes visões para todas as áreas de aplicação. Há 

muitas variáveis que impactam nos processos de inovação para um único framework prover 

uma solução única para todos as contextos e situações (DU PREEZ; LOUW, 2008). 

A partir de uma visão histórica, analisando as gerações e modelos de inovação, em 

cada período as empresas aderem a um conjunto diferente de “boas práticas”. Além disso, essas 

“boas práticas” evoluem com o tempo, porque diferentes contextos econômicos, sociais e 

tecnológicos exigem diferentes abordagens, e também por as empresas serem forçadas a 

continuamente melhorar seu processo de inovação devido à sua crescente importância. As 

empresas não se sentem obrigadas a utilizar a abordagem da “sua” geração, mas sim aquela que 

melhor se adequa ao seu contexto. Na verdade, diferentes abordagens para a inovação são 

adotadas dentro de uma mesma empresa (ORTT; VAN DER DUIN, 2008). 

As empresas mais bem-sucedidas com a inovação não atingem esse sucesso por meio 

da adoção de apenas uma abordagem de inovação, mais completa ou melhor, mas sim optando 

pela correta em determinado contexto. A ideia de uma única abordagem dominante não se 

adequa mais à realidade. Aliás, nem toda empresa administra seus processos de inovação de 

uma maneira formal, ao contrário do que é assumido pelas gerações e modelos de inovação. 

Inclusive, muitas empresas utilizam maneiras intuitivas e informais de inovar, e algumas delas 

são muito bem-sucedidas desse modo (ORTT; VAN DER DUIN, 2008). 

Partindo do princípio de que não há melhor opção para todos os casos, ao invés de 

sugerir uma nova abordagem dominante para inovação, Ortt e Van der Duin (2008) propõem 

uma abordagem contextual da inovação. 

A inovação contextual defende que as empresas adaptem seu processo de inovação às 

demandas específicas. No entanto, os responsáveis pelo processo de inovação devem ter 

liberdade para fazer as adaptações necessárias e não devem ser limitados às regras corporativas 

em relação à inovação que contradigam o que seu contexto específico exige. Dentre os vários 

fatores contextuais existentes, os proponentes dessa abordagem destacam quatro, dois do 

ambiente interno da empresa e dois do externo. Internamente, avalia-se o tipo de inovação (por 

exemplo, incremental ou radical) e o tipo da empresa (por exemplo, centralizada ou horizontal). 

Do ponto de vista externo, o tipo do setor (por exemplo, alta tecnologia ou bens de consumo) e 

o tipo de região/cultura (por exemplo, igualitária ou autoritária) são fatores relevantes (ORTT; 

VAN DER DUIN, 2008). 
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Para Ortt e Van der Duin (2008), entender as várias abordagens de gestão da inovação 

e suas respectivas vantagens e desvantagens é um pré-requisito para selecionar a melhor opção 

em determinado contexto. Tendo isso em vista, os próprios proponentes da abordagem 

contextual destacam algumas de suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é oferecer 

às empresas a possibilidade de romper com as abordagens normativas inspiradas em pesquisas 

científicas normativas na área. Ter uma abordagem que “cabe em todas as situações” é muito 

rígido e incompatível para uma área dinâmica como a inovação. Já uma desvantagem é que a 

existência de diferentes abordagens pode dificultar os processos de inovação na empresa 

(ORTT; VAN DER DUIN, 2008). A complexidade aumenta quando as empresas precisam 

gerenciar vários projetos de maneiras diferentes, em vez de ter uma maneira simplificada e 

padronizada de fazer as coisas (FRISHAMMAR et al., 2019). 

 

2.2.3 Fatores Determinantes 

 

Quando se trata de inovação, alguns fatores determinantes se destacam e são peças 

fundamentais para o sucesso. Pela sua importância, esses fatores norteiam não apenas as 

pesquisas na área, mas também a prática da gestão da inovação e os indicadores envolvidos, 

tópico-chave do presente trabalho. Eles influenciam diretamente a capacidade inovadora da 

empresa, que se refere às competências e recursos que a empresa possui para inovar (BOLY et 

al., 2014), e indica seu potencial de inovação (NEELY; HII, 1998). Segundo a ISO 56000, que 

estabelece os fundamentos da gestão da inovação, a capacidade inovadora de uma empresa 

inclui a compreensão e a resposta às mudanças do contexto em que ela está inserida, a procura 

de novas oportunidades e a potencialização do conhecimento e da criatividade, tanto dos atores 

internos quanto em colaboração com atores externos (ISO, 2020). 

Para se tornar inovadora, uma empresa deve desenvolver sua capacidade inovadora 

(SAUNILA; UKKO, 2012), que é diretamente relacionada à sua inovatividade, ou seja, 

propensão para inovar, tanto em relação à frequência quanto à velocidade (NEELY; HII, 1998). 

De forma resumida, os fatores determinantes influenciam a capacidade inovadora, que 

influencia a inovatividade, potencialmente transformando uma empresa em inovadora. 

Para Saunila e Ukko (2012), a capacidade inovadora consiste em três elementos 

básicos que influenciam a capacidade de uma empresa para gerenciar a inovação: 

• Potencial de inovação: fatores que afetam o estado atual da capacidade de 

inovação, refletindo o potencial para produzir inovações; 
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• Processos de inovação: sistemas e atividades que permitem a exploração do 

potencial de inovação e, portanto, possibilitam inovações; 

• Resultados das atividades de inovação: o produto final do processo. 

Essa capacidade envolve múltiplos fatores, tanto individuais quanto coletivos (SAUNILA, 

2017). Todos têm importância, mas por si só não garantem o sucesso da inovação (RITTER; 

GEMÜNDEN, 2004). 

A literatura está repleta de fatores e estudos sobre eles, essenciais para entender a 

gestão da inovação. Edison, Bin Ali e Torkar (2013), por exemplo, identificaram 244 fatores 

determinantes para inovação em pesquisas. Eles são tanto internos, que podem ser gerenciados 

pela empresa, quanto externos à empresa, que ela não pode controlar (EDISON; BIN ALI; 

TORKAR, 2013). A extensa pesquisa de Freitas Filho (2019) classificou os fatores 

organizacionais que influenciam no desempenho da inovação em dois grandes grupos: os 

fatores corporativos, relacionados à empresa e às pessoas, e os fatores de processo, relacionados 

ao processo de inovação propriamente dito, dividido em FEI, desenvolvimento e 

comercialização. 

 

• Fator Corporativo: Estratégia de Inovação 

A estratégia de inovação é um dos pilares para o sucesso e bom desempenho da 

inovação (FREITAS FILHO, 2019). É sugerido na literatura, inclusive, que a existência de uma 

estratégia de inovação ajudará as empresas a promover a cultura da inovação (EDISON; BIN 

ALI; TORKAR, 2013), próximo fator determinante a ser abordado. 

Uma estratégia clara é a principal alavanca gerencial e ajuda a combinar os objetivos 

de inovação com os da empresa (CROSSAN; APAYDIN, 2010). A estratégia de uma empresa 

define o planejamento e as atividades que devem ser exploradas para alcançar os objetivos e 

serve como embasamento para a definição de metas de inovação (DZIALLAS; BLIND, 2019; 

ISO, 2020). Em suma, ela é a direção para a empresa utilizar o máximo do seu potencial 

inovador, incluindo a definição dos objetivos, métodos e formas para isso (HITTMAR; 

VARMUS; LENDEL, 2015). 

A estratégia de inovação de uma empresa é estabelecida, implementada e mantida 

pelos líderes, e, como destaca a ISO 56002, deve ter quatro características básicas: (1) destacar 

a importância da inovação para a empresa; (2) ser flexível e adaptável, se adequando de acordo 

com os feedbacks e resultados do processo de inovação; (3) ser amplamente comunicada e 

internalizada pelos stakeholders; e (4) estar documentada formalmente (ABNT, 2020). 
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Um ponto relevante a se considerar acerca da estratégia é o timing, ou momento certo, 

de crescente importância para a inovação. Ser o primeiro a entrar no mercado pode permitir 

estabelecer padrões e sedimentar seu posicionamento. Por outro lado, entrar posteriormente 

permite que se aprenda com os erros do vanguardista, que se utilize tecnologias mais modernas 

e que se explore um setor ou mercado mais consolidado (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Para o entrante inicial também é importante avaliar estrategicamente o “tempo para imitar”. Se 

por um lado pequenos atrasos na entrada no mercado podem diminuir os retornos da inovação, 

e até mesmo ver um concorrente tomar a dianteira, por outro, lançar inovações fáceis e rápidas 

de serem copiadas pode extinguir uma vantagem competitiva sustentável (KEUPP; PALMIÉ; 

GASSMANN, 2012). 

A conceituação de Freitas Filho (2019, p. 63) para estratégia de inovação é “definição 

clara dos objetivos organizacionais de inovação, desdobrados em metas mensuráveis, de modo 

a destacar a importância da inovação para o sucesso da organização, bem como o papel de cada 

pessoa nesse processo”. Segundo o autor, seus pontos-chave são: alinhamento entre as 

estratégias organizacional e de inovação; definição clara e comunicação da estratégia; consenso 

sobre a importância da inovação para o sucesso; métricas para medição do desempenho da 

inovação; estratégia flexível para atender às mudanças de ambiente (FREITAS FILHO, 2019). 

 

• Fator Corporativo: Cultura de Inovação 

Tanto a teoria quanto a prática enfatizam a importância da cultura organizacional no 

desempenho da inovação (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; PRAJOGO; AHMED, 2006). 

A cultura é o conjunto de atitudes, crenças, valores, normas, comportamentos e sentimentos 

que impulsionam, ou impedem, comportamentos inovadores (FRISHAMMAR et al., 2019; 

ISO, 2020; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a). A integração da inovação na 

cultura da empresa é um meio importante para alcançar sucesso e promover a capacidade de 

inovação (DZIALLAS; BLIND, 2019). 

Uma cultura inovadora incentiva a proatividade, a tomada de riscos, o 

comprometimento e a mudança (ABNT, 2020; FRISHAMMAR et al., 2019). Nas empresas 

com cultura inovadora, o foco está no cliente e há colaboração em rede, com participação de 

investidores, colaboradores, fornecedores e clientes (ABNT, 2020). O ambiente é de abertura, 

e feedbacks são frequentemente solicitados (ABNT, 2020; NEELY; HII, 1998). 

Visto que a inovação é a conversão de ideias em valor, as pessoas são o mais 

importante recurso para inovação, por serem fonte de criatividade e novas ideias (OECD; 

EUROSTAT, 2018). Torna-se essencial também a diversidade, o respeito e a inclusão de 
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diferentes pessoas (ABNT, 2020). A cultura está diretamente relacionada às pessoas e, nesse 

contexto, é essencial o incentivo à geração e compartilhamento de ideias, além de recompensas 

àqueles que participam do processo inovativo. Para isso, é preciso criar e manter um ambiente 

criativo, fornecendo recursos e oportunidades, bem como mitigando as barreiras criativas 

(PRAJOGO; AHMED, 2006). Para se criar uma cultura inovadora, é preciso autonomia, 

envolvimento e motivação (CROSSAN; APAYDIN, 2010; NEELY; HII, 1998; PRAJOGO; 

AHMED, 2006). Desse modo, se permite não apenas que as pessoas estejam motivadas e 

queiram inovar, mas também que possam inovar. 

Para Freitas Filho (2019, p. 64), cultura de inovação pode ser definida como “os 

valores, as normas e as crenças que influenciam diretamente a capacidade de inovar de uma 

organização, levando em consideração a aceitação ao risco, tolerância ao erro, estímulo à 

autonomia e o reconhecimento das pessoas que inovam”. Segundo o autor, os pontos-chave 

desse fator são: cultura de aceitação de risco de inovação pela alta administração; tolerância e 

não punição por falhas e erros; estímulo à autonomia e ao empreendedorismo; descentralização 

do processo de tomada de decisão; atuação de forma diferente e busca de novas soluções; 

consideração da inovação na avaliação de desempenho e carreira. 

 

• Fator Corporativo: Liderança para Inovação 

O papel da liderança é fundamental para a inovação, em todos os níveis da empresa e 

etapas do processo de inovação (CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996; CROSSAN; 

APAYDIN, 2010; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; FONTANA; MUSA, 2017; KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b; MCADAM et al., 2010; PRAJOGO; AHMED, 2006). 

Desde os primórdios dos estudos na área, Schumpeter já destacava o papel central do líder no 

processo (FREEMAN; SOETE, 1997; SCHUMPETER, 2017). Uma liderança para inovação 

envolve comprometimento, visão, entusiasmo, incentivo à tomada de riscos e mudanças, e 

alocação de recursos (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; NEELY; HII, 1998). 

Uma liderança empreendedora, como ressaltam Fontana e Musa (2017), tem um 

importante papel como catalisador da inovação. Ela foca no processo (colaboradores 

trabalhando de forma criativa e colaborativa em um ambiente de negócios incerto) e 

desempenho (estratégias coerentes e resultados), devendo ser incentivada por toda a empresa 

(FONTANA; MUSA, 2017). 

Crossan e Apaydin (2010) sintetizaram a capacidade e a motivação da liderança para 

inovar em dois grupos de fatores: individual (por exemplo, presidente) e grupo (por exemplo, 

diretoria). No nível individual, inclui, por exemplo, tolerância à ambiguidade e à mudança, 
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autoconfiança, abertura a experimentações, originalidade, independência, proatividade e 

determinação. Quando abordado o nível de grupo, a composição e as características da diretoria 

são os elementos principais, incluindo educação, idade, função, histórico profissional, 

experiências anteriores e relacionamentos. A diversidade da diretoria, bem como entre os 

líderes da empresa, tem efeitos positivos na inovação (CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

A liderança está diretamente relacionada à cultura de inovação, sendo responsável pelo 

seu fomento (ABNT, 2020; ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; CHIESA; COUGHLAN; 

VOSS, 1996; CROSSAN; APAYDIN, 2010; KOEN et al., 2001; PRAJOGO; AHMED, 2006; 

SAUNILA, 2017). Além das características anteriormente destacadas em relação à cultura 

organizacional, os líderes devem promover um ambiente de aprendizagem, por exemplo, 

apoiando a experimentação, tolerando fracassos, fomentando o aprendizado e o 

desenvolvimento dos colaboradores, e promovendo a diversidade (ABNT, 2020; CROSSAN; 

APAYDIN, 2010). Nesse contexto, os líderes incentivam ativamente a mudança e 

implementam uma cultura de melhoria, aprendizado e inovação, em direção à excelência 

(ABNT, 2020; PRAJOGO; AHMED, 2006). Para isso, é preciso que o fluxo de comunicação 

esteja bem-estabelecido para que todos estejam cientes dos benefícios da inovação e de projetos 

inovativos específicos, bem como que haja confiança para que sejam apoiados e adotados pelos 

colaboradores (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 

Em suma, liderança para inovação, de acordo com Freitas Filho é o “comprometimento 

dos principais responsáveis da organização pela condução do processo de inovação, por meio 

da valorização de um estilo participativo na tomada de decisão, estímulo às ideias inovadoras e 

clareza da importância e valor da inovação aos colaboradores”. Segundo o autor, os pontos-

chave desse fator são: a alta administração é a principal responsável pela inovação; 

comprometimento com a condução do processo de inovação; estilo participativo de tomada de 

decisão; estímulo às ideias incomuns e inovadoras; clareza na importância e valor da inovação 

para os colaboradores (FREITAS FILHO, 2019). 

 

• Fator Corporativo: Estrutura Organizacional 

Intimamente atrelada à cultura organizacional está a estrutura organizacional, outro 

dos fatores determinantes para a inovação (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; FREITAS 

FILHO, 2019). A estrutura organizacional regula como regras, hierarquias e responsabilidades 

são estabelecidas, controladas e coordenadas (DZIALLAS; BLIND, 2019). Os aspectos 

relacionados à estrutura envolvem, por exemplo, a complexidade organizacional, a intensidade 
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administrativa, a especialização, a centralização, a formalização, a estratificação, o design 

organizacional e o número de colaboradores (CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

Estruturas mais orgânicas e flexíveis estimulam a criatividade e limitam a burocracia, 

além de aumentar a responsividade a estímulos e mudanças, sejam internos ou externos 

(HIDALGO; ALBORS, 2008). Nesse mesmo sentido, a estrutura organizacional de empresas 

inovadoras costuma ser menos hierarquizada, ou seja, há mais interação entre os diferentes 

níveis na corporação (NEELY; HII, 1998).  

As empresas inovadoras trabalham em equipes multifuncionais por projeto, voltadas à 

solução de problemas (MCADAM et al., 2010; NEELY; HII, 1998; PRAJOGO; AHMED, 

2006). Esse trabalho por equipes multifuncionais é um dos meios de estimular a criatividade, 

fornecendo a possibilidade de diferentes perspectivas sobre um mesmo tema (PRAJOGO; 

AHMED, 2006). Além disso, uma crescente prática nas empresas é a criação e fomento de 

comunidades de prática, grupos de pessoas que informal e voluntariamente compartilham 

conhecimento sobre um domínio, de maneira constante (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b; WILBERT, 2015). Essas comunidades permitem a troca de 

conhecimento tácito, que é fundamental para a colaboração eficaz, tanto dentro como fora da 

empresa (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b). 

Finalizando, o entendimento de Freitas Filho (2019, p. 66) para estrutura 

organizacional como fator determinante para inovação, atrelado à cultura de inovação e à 

liderança para inovação, é “a existência de uma estrutura que facilite a condução do processo 

de inovação, por meio de comitês executivos para análise e tomada de decisão, times de projeto 

multifuncionais, flexíveis e ágeis, dedicados aos projetos de inovação e com o envolvimento de 

toda a organização no processo de inovação”. Segundo o autor, os pontos-chave desse fator são: 

comitês multifuncionais de análise e de tomada de decisão; times de projeto de inovação 

multifuncionais dedicados; envolvimento de toda a organização na inovação; times de projeto 

de inovação flexíveis e ágeis. 

 

• Fator Corporativo: Recursos para Inovação 

Os recursos de uma empresa são vitais para suas atividades, e isso não é diferente com 

a inovação. Em adição aos anteriormente destacados recursos humanos, os recursos financeiros 

e físicos também são necessários para a prática de inovação (ABNT, 2020; ADAMS; 

BESSANT; PHELPS, 2006; CROSSAN; APAYDIN, 2010; DZIALLAS; BLIND, 2019; 

EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; SAUNILA, 2017). É preciso que a empresa comprometa 
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esses recursos no momento que decide investir em inovação (ABNT, 2020; GALANAKIS, 

2006). 

Segundo Chiesa, Coughlan e Voss (1996) e a ISO 56002 (2020), prover recursos para 

inovação inclui mecanismos para recrutar, desenvolver, reter, avaliar e recompensar recursos 

humanos, além do financiamento de projetos inovadores, desenvolvimento de produtos, 

fornecimento de infraestrutura, P&D e aquisição de tecnologia. Ainda, é preciso considerar a 

infraestrutura (física e virtual) para a inovação. Isso incluí instalações físicas, como ambientes 

criativos e laboratórios, equipamentos e TICs, e redes, sejam de conhecimento ou de mercado 

(ABNT, 2020). 

Para Freitas Filho (2019, p. 67) os recursos para inovação compreendem “os recursos 

humanos, de infraestrutura e financeiros, internos ou de fontes de financiamento, previstos na 

estratégia de inovação, disponíveis e alocados nos projetos, de modo que as metas de inovação 

sejam atendidas”. Segundo o autor, os pontos-chave desse fator são: previsão de recursos no 

planejamento estratégico; disponibilidade de recursos para inovação; alocação de recursos 

conforme as metas organizacionais; mapeamento e uso de fontes de financiamento. 

 

• Fator Corporativo: Gestão do Conhecimento 

A importância do conhecimento, e da gestão do conhecimento, para a inovação é 

consistentemente destacada. O conhecimento é essencial para inovação, sendo um recurso 

crucial para novas ideias e projetos de inovação (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; 

DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; QUINTANE et al., 2011). 

A gestão do conhecimento, portanto, é um dos principais fatores determinantes para a inovação 

(ABNT, 2020; ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006). 

Hidalgo e Albors (2008) ressaltam que a crescente importância do conhecimento como 

fator econômico e produtivo implica na inovação. O conhecimento por si só é um recurso, 

entretanto sua gestão eficaz permite que se extraia mais de todos os recursos da empresa, além 

de impulsionar o desenvolvimento de competências (DARROCH, 2005). Segundo Danneels 

(2002), quanto mais a inovação estiver alinhada com as competências da empresa, mais bem-

sucedida ela tende a ser. 

Uma empresa que seja eficaz na sua gestão do conhecimento costuma ser mais 

inovadora (DARROCH, 2005; MCADAM et al., 2010). Para Adams, Bessant e Phelps (2006), 

as três áreas dentro da gestão do conhecimento que refletem na gestão da inovação são a geração 

de ideias, o repositório de conhecimento e os fluxos de informações (incluindo a coleta de 

informações e a criação de redes). Um sistema eficiente de distribuição e acesso ao 
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conhecimento gera um aumento da quantidade de oportunidades de inovação (HIDALGO; 

ALBORS, 2008). 

Crossan e Apaydin (2010) destacam que os sistemas de gestão do conhecimento 

favorecem o sucesso da inovação, por exemplo, permitindo o uso de ferramentas de geração de 

ideias, conexão externas com universidades, coleta de informações e relacionamento constante 

com os consumidores. De acordo com a ISO 56002, para que a gestão do conhecimento seja 

efetiva para a inovação ela deve englobar a captura de conhecimento interno e externo, a 

facilidade de acesso e reuso de conhecimento, e mecanismos para análise de informação e 

gestão do conhecimento (ABNT, 2020).  

Freitas Filho (2019, p. 68) definiu a gestão do conhecimento, último fator corporativo 

determinante para inovação presente em sua pesquisa, como “processo de criação, captura e 

construção do conhecimento, na sua aplicação de forma sistemática e efetiva, na gestão e 

desenvolvimento das competências organizacionais e no seu compartilhamento, de modo a 

aumentar o conhecimento organizacional, resultando na criação de valor para a organização”. 

Segundo o autor, os pontos-chave desse fator são: criação, captura e construção do 

conhecimento; gestão e desenvolvimento de competências organizacionais; alinhamento entre 

o portfólio e as competências organizacionais; encorajamento e recompensa ao 

compartilhamento de conhecimento; rede de relacionamentos interna e externa; proteção dos 

ativos intelectuais que dão vantagem competitiva; grau de especialização e capacidade de 

aprendizado. 

 

• Fator de Processo: Conceituação 

A conceituação abrange os elementos do modelo NCD do processo de inovação, 

anteriormente abordados. Em suma, Freitas Filho (2019, p. 73) entende conceituação como 

sendo “processo formal de geração de ideias, de identificação de oportunidades, de geração de 

conceitos e de priorização dos projetos conforme definido na estratégia de inovação”. Segundo 

o autor, os pontos-chave desse fator são: existência de um processo formal de inovação; 

processo formal para priorização de projetos; processo que priorize os projetos conforme 

estratégia de inovação; portfólio de projetos alinhado com a estratégia. 

 

• Fator de Processo: Aquisição de Tecnologia 

A aquisição de tecnologia envolve monitoramento, seleção e aquisição de tecnologias, 

o desenvolvimento de tecnologias novas ou aprimoradas por meio de P&D ou aquisição 

externa, e a exploração do conhecimento técnico (CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996). 
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Chiesa, Coughlan e Voss (1996) consideram esse um dos processos centrais da inovação, 

envolvendo: a formulação da estratégia de tecnologia da empresa, estabelecendo metas e planos 

tecnológicos; a gestão e organização de P&D, incluindo o gerenciamento de projetos de P&D, 

o uso de fontes e relacionamentos externos para aquisição, licenciamento e construção de 

alianças de tecnologia; e a gestão da propriedade intelectual, ou seja, as políticas de proteção e 

exploração dos direitos de propriedade. Alguns exemplos de tecnologias possíveis de serem 

adquiridas são patentes e equipamentos (ALEGRE; SENGUPTA; LAPIEDRA, 2013). 

A tecnologia e a P&D são diferenciais das empresas inovadoras, elas devem estar 

integradas com o contexto da empresa e demais fatores determinantes da inovação. Empresas 

inovadoras geralmente se destacam pelas suas atividades de P&D e tendem a estar na vanguarda 

dos avanços tecnológicos. As empresas precisam pensar a longo prazo para adquirir tecnologias 

antes que seja efetivamente necessário, ou seja, pensar constantemente na próxima geração de 

tecnologia (PRAJOGO; AHMED, 2006). 

Nesse sentido, surge o roadmap da tecnologia, que contribui para o planejamento de 

novas tecnologias. Ele é útil para descrever o mercado, planejar o desenvolvimento de produtos 

e processos, estabelecer competências tecnológicas e analisar recursos, além de relacionar 

aspectos de mercado, produto e tecnologia, e identificar objetivos que justificam os esforços da 

empresa (OLIVEIRA; ROZENFELD, 2010). 

Para Freitas Filho (2019, p. 73) a aquisição de tecnologia é o “processo de gestão das 

atividades de P&D, que leve em consideração o desenvolvimento de pesquisas internas e 

externas e o monitoramento das tecnologias atuais e emergentes, de forma a se obter um 

roadmap com as tecnologias necessárias para suportar o portfólio de projetos de inovação”. 

Segundo o autor, os pontos-chave desse fator são: existência de um processo de gestão de P&D; 

monitoramento das tecnologias atuais e emergentes; desenvolvimento de pesquisas internas e 

externas; construção do roadmap de tecnologia. 

 

• Fator de Processo: Informações de Mercado 

O mercado e os consumidores são parte vital do processo inovativo. A inovação pode 

ser vista como o processo de trazer novos produtos ao mercado (HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 

2006), e as informações sobre cliente e mercado são determinantes para seu sucesso (ADAMS; 

BESSANT; PHELPS, 2006; DU PREEZ; LOUW, 2008). 

Quando se analisa uma oportunidade ou uma ideia no FEI, as informações de mercado, 

obtidas por pesquisas de mercado e junto a potenciais usuários, por exemplo, refletem no 

desempenho da inovação (KOEN et al., 2001). Na própria formalização do conceito, etapa 
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anterior ao desenvolvimento, é essencial que se apresente uma análise do mercado, como seu 

potencial, as necessidades dos clientes e a avaliação da concorrência (KOEN et al., 2001). 

A competência mercadológica, relacionada ao consumidor, envolve o conhecimento 

das necessidades, das preferências e do processo de compra do cliente, dos meios de 

distribuição e vendas, da reputação da empresa e suas marcas, e dos canais de comunicação 

para troca de informações entre a empresa e os clientes durante o desenvolvimento e a 

comercialização do produto. Uma empresa que deseja cultivar essa competência pode 

desenvolver suas habilidades de avaliação do potencial de novos mercados, estabelecimento de 

relacionamentos em novos mercados, estabelecimento de novos canais de distribuição e vendas, 

melhoria da reputação da marca/empresa para novos mercados, pesquisa de novos concorrentes 

e clientes, desenvolvimento de novas estratégias de publicidade ou promoção e preços 

(DANNEELS, 2002). Técnicas de inteligência de mercado, como análise de patentes e sistemas 

de relacionamento com o cliente, são ferramentas para a gestão da inovação, e podem contribuir 

para que a empresa tenha melhor entendimento do mercado (HIDALGO; ALBORS, 2008). 

Na dinâmica atual do mercado, o contato direto e constante com o cliente tende a 

melhorar o resultado da inovação. Para entender o mercado e o cliente, Cooper (2014) defende 

que se trabalhe com clientes reais que representam o mercado, que o cliente seja consultado 

antecipadamente para determinar necessidades, problemas e potencial de mercado, e que se 

interaja com os usuários por meio de protótipos rápidos e versões beta. 

Informações de mercado, para Freitas Filho (2019, p. 75), é definido como o “processo 

de alinhamento dos projetos de inovação com as necessidades de mercado, por meio de 

pesquisas de mercado para monitorar o comportamento e as necessidades do consumidor e pelo 

envolvimento de consumidores e fornecedores no processo de inovação da organização”. 

Segundo o autor, os pontos-chave desse fator são: alinhamento dos projetos com as 

necessidades de mercado; envolvimento de consumidores e fornecedores no processo de 

inovação; realização de pesquisas de mercado para monitorar o comportamento e as 

necessidades do consumidor. 

 

• Fator de Processo: Sistemas e Ferramentas 

A existência e o uso efetivo de sistemas e ferramentas são um fator determinante para 

a inovação. Sua importância se dá pela otimização do processo e pelo aumento da efetividade 

da inovação (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996; 

EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006). 
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A gestão eficaz da inovação está relacionada ao uso de técnicas apropriadas para 

aumentar o impacto das atividades de inovação no crescimento e no desempenho da empresa 

(KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012). Essa gama de métodos, técnicas e ferramentas, que 

apoiam o processo de inovação, e ajudam de forma sistemática a enfrentar novos desafios do 

mercado, são categorizadas em: ferramentas de gestão do conhecimento; técnicas de 

inteligência de mercado; ferramentas de cooperação e networking; técnicas de gestão de 

recursos humanos; abordagens de gerenciamento de interface; técnicas de desenvolvimento de 

criatividade; técnicas de melhoria de processos; técnicas de gestão de projeto de inovação; 

ferramentas de gerenciamento de desenvolvimento de produto e design; e ferramentas de 

criação de negócios (HIDALGO; ALBORS, 2008). 

As técnicas para gestão da inovação apoiam as empresas no desenvolvimento da 

cultura de inovação, no sucesso das iniciativas inovadoras e, consequentemente, no aumento da 

competitividade. A lista de benefícios da sua utilização é extensa, como: aumento da 

flexibilidade e eficiência; gestão eficaz do conhecimento; melhoria da produtividade; 

facilitação do trabalho em equipe; e redução de custos. Entretanto, apesar dos seus benefícios, 

muitas vezes não são utilizadas nas empresas pela falta de consciência do seu valor, por 

resistência das pessoas e pela falta de profissionais qualificados e com experiência para tal 

(HIDALGO; ALBORS, 2008). 

Com o advento das TICs, os sistemas se tornaram vitais para a inovação, sendo 

aplicáveis em todas as atividades inovativas, e agora são motores da inovação, tendo papel 

fundamental na gestão e desenvolvimento de inovações (PRAJOGO; AHMED, 2006). Esses 

sistemas permitem atividades como modelagem, simulação, colaboração e comunicação 

(CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996; GALANAKIS, 2006; NEELY; HII, 1998). 

Tendo em vista a relação entre inovação e conhecimento, a inovação envolve 

aprendizado, e as TICs são essenciais para a disponibilização e uso eficiente de informações e 

conhecimento ao longo do processo (HIDALGO; ALBORS, 2008; ROTHWELL, 1994). As 

empresas que têm bom desempenho nas etapas iniciais do processo de inovação, por exemplo, 

tendem a ter plataformas de TICs para capturar e enriquecer ideias (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b). 

Freitas Filho (2019, p. 75) trata sistemas e ferramentas como “existência de sistemas 

e ferramentas de TIC para documentar e organizar as informações em espaços virtuais, de fácil 

uso e acesso, disponibilizados a todos as pessoas envolvidas nos projetos de inovação, bem 

como de sistemas de CAD (sigla de computer aided design, em inglês, ou design auxiliado por 

computador)/CAM (sigla de computer aided manufacturing, em inglês, ou manufatura 



71 

auxiliada por computador) e de simulação, de modo que o desenvolvimento dos projetos seja 

feito em menor tempo e de forma mais efetiva”. Segundo o autor, os pontos-chave são: sistemas 

e ferramentas de TIC; sistemas de CAD/CAM e simulação. 

 

• Fator de Processo: Desenvolvimento e Implantação 

O desenvolvimento e implantação se refere à etapa intermediária do processo de 

inovação, anteriormente abordada. De forma resumida, Freitas Filho (2019, p. 78) a entende 

como o “processo estruturado de desenvolvimento do produto de inovação, compreendendo 

todas as atividades de desenvolvimento, testes, validação, produção e lançamento no mercado”. 

Segundo o autor, os pontos-chave desse fator são: processo estruturado de desenvolvimento de 

produto; construção de protótipos funcionais e execução de testes de validação dos produtos; 

capacidade de manufatura. 

 

• Fator de Processo: Gerenciamento de Projeto e de Produto de Inovação 

Abordados anteriormente quando apresentado o processo de inovação, os 

gerenciamentos de portfólio, projetos e produto de inovação são de suma importância e um dos 

fatores determinantes para inovação (CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

Sinteticamente, Freitas Filho (2019, p. 79) define gerenciamento de portfólio como 

“alinhamento dos projetos de inovação e de P&D com o portfólio de produtos da organização, 

de modo a facilitar a implantação da estratégia de inovação e auxiliar nas tomadas de decisão 

relacionadas ao desenvolvimento de tecnologia, à priorização de projetos e à aplicação dos 

recursos”. O gerenciamento de projetos, por sua vez, é definido como “processo de 

gerenciamento das atividades do projeto de forma eficiente, por meio da aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas e pelo monitoramento de indicadores, de 

modo a atender aos requisitos do projeto”. Segundo o autor, os pontos-chave desse fator são: 

maximização do valor do portfólio de produtos por meio dos projetos de inovação; atualização 

contínua do portfólio de produtos com projetos de inovação; portfólio de produtos contempla 

produtos descontinuados; processo eficiente de gerenciamento de projetos; monitoramento dos 

indicadores de projeto. 

 

• Fator de Processo: Comercialização 

A comercialização é a última etapa do processo de inovação, já tendo sida descrita 

nessa pesquisa na seção relativa ao processo de inovação (2.2.2). De qualquer modo, Freitas 

Filho (2019, p. 80) conceitua a comercialização como sendo “as atividades de análise de 
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mercado, de viabilidade de comercialização do produto e de monitoramento das metas de 

vendas e da aceitação do produto no mercado, de forma que o processo de inovação resulte em 

produtos com sucesso comercial e garanta o (bom) desempenho da inovação”. Segundo o autor, 

os pontos-chave desse fator são: análise do mercado para verificar a viabilidade de 

comercialização do produto; monitoramento das metas de projetos pós-lançamento em termos 

de vendas e aceitação do produto no mercado. 

 

• Outros Fatores 

Além dos abordados por Freitas Filho (2019), outros fatores são determinantes para a 

inovação. Dentre eles, pode-se destacar as conexões e relacionamentos externos da empresa. 

Tendo em vista o que entorna a empresa, a conexão dela com outras instituições é de suma 

importância para a inovação. 

De modo geral, os sistemas (como políticos, sociais, organizacionais e econômicos) 

nacional, regional e setorial influenciam a inovação, envolvendo recursos, profissionais 

qualificados, oportunidades, infraestrutura e suporte (BESSANT; TIDD, 2015; OECD; 

EUROSTAT, 2018). 

As empresas compram bens e serviços, contratam pessoas, convertem insumos em 

produtos e vendem os resultados para outras instituições, incluindo empresas e famílias. Os 

governos definem e aplicam regras, podendo também criar programas e outras maneiras de 

incentivo para as empresas inovarem. As universidades e as instituições de pesquisa fornecem 

pessoas e conhecimentos altamente qualificados. O setor educacional fornece as pessoas 

treinadas que compõem a maior parte da força de trabalho (GAULT, 2010). 

Empresas inovadoras são proativas no relacionamento com seus clientes, visando 

atendê-los da melhor maneira. O relacionamento também é próximo com seus fornecedores, 

vistos como parceiros estratégicos para a inovação. É importante também que conheçam seus 

mercados e que monitorem seus concorrentes para que se mantenham na vanguarda. Em relação 

a seus investidores, o diálogo é transparente e constante, garantindo um relacionamento de 

longo prazo. O governo também é monitorado pelas empresas inovadoras, que são favoráveis 

à regulação adequada do mercado, acompanham as propostas de lei que as afetam e participam 

dos procedimentos regulatórios do seu setor. No mesmo sentido que com os fornecedores, o 

governo é visto como um parceiro por essas empresas. Por fim, elas também buscam parcerias 

estratégicas com outras empresas e com o meio acadêmico. Os relacionamentos mencionados 

visam colaboração para a diminuição dos custos, a potencialização das competências, a 
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minimização dos riscos e a maximização dos resultados da inovação (ABNT, 2019; HAUSER; 

TELLIS; GRIFFIN, 2006; NEELY; HII, 1998; RITTER; GEMÜNDEN, 2004). 

 

• Síntese 

No framework desenvolvido, os fatores e definições dadas por Freitas Filho (2019), 

resumidos no Quadro 5, são utilizados para embasar a categorização dos indicadores. 

Quadro 5 - Fatores determinantes da inovação 

Fatores Corporativos Fatores de Processo 

Estratégia de Inovação Conceituação 

Cultura de Inovação Aquisição de Tecnologia 

Liderança para Inovação Informações de Mercado 

Estrutura Organizacional Sistemas e Ferramentas 

Recursos para Inovação Desenvolvimento e Implantação 

Gestão do Conhecimento 
Gerenciamento de Projeto 

e de Produto de Inovação 

- Comercialização 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), baseado em Freitas Filho (2019). 

Deve-se ter em mente que os fatores internos de uma empresa podem ser alterados ao 

longo do processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos. Essa é uma consequência 

do conhecimento desenvolvido no processo, das mudanças que ocorrem no ambiente durante o 

período de desenvolvimento e das necessidades de novos projetos. Para o sucesso de uma 

inovação podem ser necessárias, por exemplo, mudanças na estrutura organizacional, na 

estratégia corporativa, na cultura organizacional ou nas competências tecnológicas (ADAMS; 

BESSANT; PHELPS, 2006; GALANAKIS, 2006), decorrentes do processo de aprendizagem 

da organização. 

Segundo a pesquisa “ACE Innovation Survey 2020: O Estado da Inovação no Brasil”, 

realizada com empresas de diversos tamanhos e mais de 30 segmentos diferentes, os fatores 

mais importantes para a inovação ser bem sucedida na empresa são a liderança para inovação, 

a cultura de inovação e as tecnologias para apoiar a inovação (ACE, 2020). 
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2.3 MENSURAÇÃO DA INOVAÇÃO 

 

“O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado” e variações, como “Se você 

pode medir, pode gerenciar” ou “Se você não mede, não pode melhorar”, são célebres e 

difundidas frases que se tornaram jargões no meio corporativo. Sua autoria é desconhecida, 

sendo em alguns momentos atribuída a Peter Drucker, pai da administração moderna, em outros 

a Robert Kaplan, um dos criadores da ferramenta de avaliação de desempenho Balanced 

Scorecard, ou ainda a William Deming, um dos mais renomados pesquisadores da área de 

qualidade e melhoria dos processos produtivos. Independente do autor da frase, o importante é 

ter em mente a importância da mensuração para a gestão e eficácia de alguma atividade, 

avaliando se os investimentos estão trazendo os retornos esperados. Assim como outras áreas 

organizacionais são constantemente monitoradas e medidas, no contexto da inovação também 

é preciso fazê-lo. A mensuração da inovação e avaliação dos resultados é, portanto, um 

importante elemento da gestão da inovação (TRIZOTTO; GEISLER, 2008). 

A inovação pode ter uma série de implicações nas empresas, desde efeitos no volume 

de negócios e participação de mercado, até a melhoria da produtividade e eficiência 

(BRATTSTRÖM et al., 2018). Para se obter sucesso com a inovação, tão importante quanto a 

capacidade de inovar, é a capacidade de mensurar as suas atividades e processos (BOLY et al., 

2014; DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009; QUINTANE et al., 2011; SAUNILA; UKKO, 

2012; SPERONI et al., 2015). A mensuração e os indicadores para gestão da inovação são 

temas que recebem atenção crescente tanto na literatura quanto na prática, e têm considerável 

importância para a área (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; DZIALLAS; BLIND, 2019; 

EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; ISO, 2019; SAUNILA, 2017; SPERONI et al., 2015). 

Quando se fala de mensuração da inovação, alguns conceitos precisam ser definidos. 

Talvez o mais importante para o presente trabalho seja “indicador”. Indicadores são variáveis, 

quantitativas ou qualitativas, que fornecem um meio simples e confiável para medir uma 

realização, refletir mudanças relacionadas a uma intervenção ou ajudar a avaliar o desempenho 

de algo (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE, 2002). Em suma, um indicador é 

uma informação específica sobre um estado, condição ou impacto de algo (ISO, 2020). 

Já um indicador composto, ou índice, é uma medida única derivada de algum método 

de agregação de um conjunto de indicadores (SPERONI et al., 2015). Alguns pesquisadores 

sugerem o uso de indicadores compostos para medir a inovação, visto que não existe um 

indicador "totalmente abrangente", outros se concentram em indicadores e métricas de ciência, 



75 

tecnologia e inovação, e outros ainda enfatizam indicadores de entrada, desempenho e saída 

(DZIALLAS; BLIND, 2019). 

Segundo Dziallas e Blind (2019), pesquisa que embasa o presente trabalho, métrica é 

um dado bruto, com suas medidas específicas e base para a construção de indicadores, que são, 

por sua vez, informações sobre um fenômeno específico ou estado atual. Esses indicadores 

podem ser dados de forma agregada, por mais de uma métrica. Fator é o campo mais específico 

em que o indicador pode ser categorizado. Por fim, dimensão é o campo mais amplo ao qual o 

indicador se relaciona. Exemplificando, “quantidade de tempo que gerentes gastam com 

inovações em comparação com tarefas rotineiras” é um indicador do fator “apoio da alta 

gerência” constituinte da dimensão “cultura de inovação”. Alinhando com a proposição de 

Freitas Filho (2019), apresentada na seção 2.2.3, os pontos-chave estariam englobados nos 

fatores de Dziallas e Blind (2019), enquanto os fatores determinantes seriam dimensões. No 

framework da presente pesquisa foram propostos indicadores, separados em categorias. O nível 

intermediário (fator) não foi considerado, e a categoria vai ao encontro das dimensões. 

Pesquisadores sugerem que a mensuração da inovação deve ser um processo 

estruturado e não “baseado na esperança” ou no acaso. Deve-se adotar uma abordagem 

contingencial e sistêmica para a mensuração da inovação. Os indicadores, tanto financeiros 

quanto não financeiros, devem ser escolhidos para se alinhar às condições externas e internas, 

e adaptados aos objetivos estratégicos da empresa. A maneira com que são utilizados é, 

inclusive, mais importante do que quais são eles. Do ponto de vista sistêmico, a mensuração 

deve abranger os diferentes tipos, configurações e etapas da inovação, medindo os mais 

diversos aspectos envolvidos. Em suma, a mensuração da inovação é muito mais do que 

identificar indicadores, é um processo abrangente que faz uso de vários deles para gerenciar a 

inovação de uma empresa e permitir sua melhoria contínua (ABNT, 2020; BRATTSTRÖM et 

al., 2018; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; NEELY; HII, 1998; SAUNILA, 2017). 

A mensuração da inovação pode gerar vários benefícios, mas é preciso que ela tenha 

importância estratégica e operacional para obtê-los (SAUNILA, 2017). Dentre eles: 

• Melhor entendimento, reflexões e discussões sobre a inovação, o processo 

inovativo, a capacidade inovadora e o portfólio de projetos, envolvendo 

analisar a situação atual (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) visando 

melhorias e evolução (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; CHIESA; 

COUGHLAN; VOSS, 1996; DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009; 

EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; LAKIZA; DESCHAMPS, 2018; 

NEELY; HII, 1998; SAUNILA; UKKO, 2012); 
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• Auxílio ao alinhamento estratégico da empresa com os esforços inovativos a 

curto, médio e longo prazo (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009; 

LAKIZA; DESCHAMPS, 2018; SAUNILA, 2017); 

• Apoio ao estabelecimento de objetivos e metas, e verificação do seu status 

(DEWANGAN; GODSE, 2014; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; 

LAKIZA; DESCHAMPS, 2018); 

• Fornecimento de informações que apoiem a tomada de decisões, envolvendo 

foco e alocação de recursos (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018; SAUNILA, 2017); 

• Panorama do portfólio, projetos em execução e resultados obtidos até então 

(DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009); 

• Benchmarking e comparação com concorrentes (CHIESA; COUGHLAN; 

VOSS, 1996; DEWANGAN; GODSE, 2014). 

Em especial nas etapas iniciais da inovação, ou seja, no FEI, os indicadores adequados 

fornecem informações relevantes que permitem melhor avaliação e seleção das ideias para 

desenvolvimento, economizando tempo e dinheiro da empresa (SAUNILA, 2017). É 

necessário, também, que as empresas meçam o desempenho de suas iniciativas de inovação 

para garantir a eficácia de seus investimentos (DEWANGAN; GODSE, 2014). Além disso, os 

incentivos, essenciais para uma cultura organizacional inovadora e motivação contínua dos 

colaboradores, só podem ser adequadamente projetados e controlados se a inovação for 

mensurada (QUINTANE et al., 2011). 

Sob a ótica do processo e projetos de inovação, Dziallas e Blind (2019) ratificam a 

importância da mensuração da inovação para diferentes públicos. Para as empresas, os 

indicadores são indispensáveis para gerenciar e controlar as inúmeras ideias e conceitos 

inovadores surgidos, alocar de forma eficiente os recursos e avaliar o andamento dos projetos. 

Para os investidores, um melhor processo e mais informações para avaliação de inovações pode 

ajudar nas decisões de financiamento de projetos e empresas. Para os formadores de políticas 

públicas e programas de incentivo, é importante ter indicadores para avaliar as propostas de 

projetos de inovação e o progresso de projetos subsidiados, bem como construir políticas de 

incentivo. 

Naturalmente, com a mensuração da inovação outras práticas são complementares, em 

especial a avaliação ou auditoria da inovação, que tem sido objeto de crescente importância nas 

pesquisas e na prática (BOLY et al., 2014; FRISHAMMAR et al., 2019). Enquanto a 
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mensuração é o processo de determinar um valor para algo, a auditoria a estende, sendo o 

processo que inclui o monitoramento, mensuração, análise e avaliação (ISO, 2020). A auditoria 

é o processo sistemático, independente e documentado para obter resultados e avaliar de forma 

objetiva, determinando até que ponto os critérios de auditoria são cumpridos (ISO, 2020). Ela 

é caracterizada, portanto, como uma estrutura que permite comparar o atual estado da inovação 

com níveis de desempenho passados ou desejados (BOLY et al., 2014; CHIESA; 

COUGHLAN; VOSS, 1996; FRISHAMMAR et al., 2019). 

Uma auditoria de inovação é orientada para o futuro e vai além da pura medição, 

combinando dados quantitativos com análises qualitativas, e permite a identificação e avaliação 

dos pontos fortes e fracos da empresa, bem como lacunas entre o desempenho atual e o desejado 

(ABNT, 2020; CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996; FRISHAMMAR et al., 2019). Além 

disso, fornece informação para que as empresas foquem no que for mais importante e adequado 

para elas e elaborem planos de ação para melhorar seu desempenho, atingir objetivos 

estratégicos, desenvolver suas capacidades inovativas e manter a competitividade (CHIESA; 

COUGHLAN; VOSS, 1996). 

Muitas empresas gerenciam o processo de inovação por meio de indicadores, tornando 

a mensuração da inovação um importante campo tanto na literatura quanto na prática. Inclusive, 

as empresas que medem seus esforços inovadores tendem a ter um desempenho melhor do que 

as que não o fazem (BRATTSTRÖM et al., 2018). Apesar disso, o uso de sistemas para 

mensuração da inovação ainda é tópico de debate. Após décadas de pesquisa, os resultados são 

inconclusivos. Por um lado, podem contribuir para uma maior eficácia da inovação, pelos vários 

benefícios anteriormente destacados. Por outro, quando mal utilizados, podem obstruir ou 

dificultar a inovação, atrapalhando a criatividade e os esforços intraempreendedores, e 

desencorajando a busca por inovações radicais, visto que fazem com que as empresas controlem 

o processo e acabem por focar em pontos específicos destacados no sistema (BRATTSTRÖM 

et al., 2018; LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). A mensuração, avaliação e benchmarking da 

inovação são questões significativas e complexas (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006). 

 

2.3.1 Barreiras e Desafios 

 

A mensuração da inovação é tratada como atividade crítica e de extrema importância, 

tanto por parte de pesquisadores quanto de executivos, porém ela traz consigo uma série de 

barreiras e desafios a serem superados. É fácil medir aquilo que já é estabelecido, estável e bem 

compreendido, ao contrário daquilo que é novo e dinâmico. Como já ressaltado anteriormente, 
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a inovação por si só é complexa, ambígua, multidisciplinar e multidimensional, com vários 

aspectos envolvidos, o que dificulta sua mensuração. Não há como estabelecer um sistema ou 

critério universal, portanto, nenhum indicador isolado pode abranger tudo que constitui a 

inovação (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). Em virtude disso, na literatura é possível 

identificar diversas abordagens, terminologias, modelos, práticas e indicadores para mensurar 

a inovação, o que limita o corpo de conhecimento da área e pode causar confusão, ou até mesmo 

contradição, entre diferentes autores e métodos. Essa fragmentação leva à existência de vários 

indicadores, utilizados de formas distintas, sem uma estratégia definida para a mensuração da 

inovação (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; BRATTSTRÖM et al., 2018; CROSSAN; 

APAYDIN, 2010; DEWANGAN; GODSE, 2014; DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN 

ALI; TORKAR, 2013; EGGINK, 2012; LAKIZA; DESCHAMPS, 2018; NEELY; HII, 1998; 

PRAJOGO; AHMED, 2006; SPERONI et al., 2015; TROTT, 2016). 

Adams, Bessant e Phelps (2006) identificaram dois tipos principais de lacunas no que 

se refere à mensuração da inovação: validade e omissão. A primeira ocorre quando não há 

evidências suficientes para afirmar que determinados indicadores e métricas realmente 

representam fatores ou resultados da gestão da inovação (por exemplo, investimento em P&D), 

ou mesmo que percepções subjetivas das práticas de gestão da inovação realmente se 

relacionam com o desempenho da gestão da inovação (“se fizermos A, seremos bom em B”). 

As lacunas de omissão, por sua vez, são aquelas em que um aspecto da gestão da inovação é 

tido como importante na literatura, mas faltam meios para mensurá-lo. Além dessas lacunas, os 

autores, endossados e complementados por Dziallas e Blind (2019) e Edison, Bin Ali e Torkar 

(2013), ressaltam problemas como: falta de clareza quanto à origem dos indicadores e métricas 

utilizados nas pesquisas (se foram inventados pelos pesquisadores, se foram extraídos da 

literatura ou se são usados pelas organizações que estão sendo estudadas); falta de clareza se os 

indicadores e métricas são planejados ou recomendados, sendo eles destinados para uso em uma 

pesquisa ou na prática; e proposição de indicadores e métricas de maneira abstrata e teórica, 

sem validação empírica, com pouca consideração ao seu uso como ferramenta para uma gestão 

da inovação rotineira e aplicação prática nas empresas. 

A complexidade do processo, o não atendimento das necessidades das empresas e a 

falta de entendimento sobre a inovação, faz com que a tendência das empresas seja a 

concentração da mensuração de desempenho de entradas e saídas, em termos de resultados 

financeiros e número de novos produtos. Dessa forma, são ignoradas etapas intermediárias, bem 

como outros aspectos importantes para a gestão estratégica (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 
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2006; DEWANGAN; GODSE, 2014; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; KEUPP; 

PALMIÉ; GASSMANN, 2012; NEELY; HII, 1998; QUINTANE et al., 2011). 

De modo geral, algumas empresas superestimam a mensuração da inovação, pecando 

pelo excesso de detalhes, enquanto outras a subestimam, praticamente não medindo nada e 

assumindo que medir a inovação é contraproducente e prejudicial à criatividade. A mensuração 

ideal permite que se acompanhe as entradas, o processo e as saídas. No entanto, a medição 

excessivamente detalhada de tudo prejudica os resultados da inovação (RICHTNÉR et al., 

2017). 

Lakiza e Deschamps (2018) ressaltam ainda o preocupante fato de que, na verdade, a 

maioria das empresas que medem a inovação, o fazem de maneira errônea, não sabem como 

escolher os indicadores, as métricas ou mesmo os sistemas apropriados. Esse fato é ratificado 

pela pesquisa “ACE Innovation Survey 2019: O Estado da Inovação no Brasil”, realizada com 

20.000 empresas brasileiras, em que a definição de indicadores de desempenho da inovação foi 

elencada como um dos cinco principais desafios em inovar (ACE, 2019). 

Muitas empresas imaginam que a solução é medir tudo que estejam fazendo, na 

esperança de que alguns indicadores forneçam informações úteis, sem se preocupar com a 

seleção dos indicadores e nem com critérios de medição. Por outro lado, outras empresas 

utilizam poucos indicadores, insuficientes para medir toda a gama de atividades da inovação. 

Com isso, a mensuração pode se tornar uma atividade contraproducente, que consome recursos, 

conduz a análises incoerentes e ações inadequadas, e mina as competências inovadoras da 

empresa, ao invés de apoiá-las (DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 

2013). Não é surpreendente, portanto, o descontentamento das empresas com seus sistemas de 

mensuração da inovação (DEWANGAN; GODSE, 2014). 

A mensuração da inovação exige compromisso da empresa em termos de recursos 

financeiros, de tempo e humanos (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). Ainda não se realiza 

a mensuração da inovação como uma rotina nas empresas, e, quando isso acontece, a tendência 

é a concentração em indicadores e métricas de saídas do processo, como já ressaltado. Além 

disso, a mensuração costuma ser realizada com pouca frequência, de maneira improvisada e 

randômica, sem estratégia e embasada em modelos ultrapassados, falhos ou incompletos. É 

possível, portanto, concluir que a mensuração da inovação acaba por ser negligenciada e, 

consequentemente, que as oportunidades para mais eficiência e eficácia do processo de 

inovação não são realizadas (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006). Pior ainda, um sistema de 

avaliação da inovação construído sem os devidos cuidados acaba causando mais prejuízos do 

que benefícios à empresa (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009). 
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Quando analisamos especificamente projetos de inovação, um desafio importante é 

como definir e medir seu desempenho e sucesso. Os indicadores e métricas usados pelas 

empresas geralmente tratam o projeto inovativo como uma entidade isolada. Seus benefícios 

potenciais para projetos posteriores, bem como para a empresa, não são considerados 

(DANNEELS, 2002). Não se deve considerar apenas os objetivos específicos de um projeto de 

inovação (por exemplo, vendas e participação no mercado), mas também sobre como um novo 

produto cria competências e serve como ferramenta para explorar novos clientes, mercados e 

tecnologias (CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996; DANNEELS, 2002). 

Para Danneels (2002), determinado produto pode ter falhado quando julgado em 

medidas financeiras de curto prazo, mas pode ter contribuído com conhecimento sobre a 

viabilidade de uma nova tecnologia ou a atratividade de um novo mercado. Esse conhecimento 

pode, no futuro, impedir falhas e aumentar a chance de sucessos. Ampliando a visão dos efeitos 

que uma inovação individual pode ter na empresa, Chiesa, Coughlan e Voss (1996) destacam 

que uma inovação pode obter sucesso financeiro por si só, porém, no âmbito geral, pode acabar 

por prejudicar o desempenho de outros produtos da mesma empresa. 

Em suma, diferentes tipos de inovações precisam ser avaliados por diferentes 

abordagens (DANNEELS, 2002; NEELY; HII, 1998). Deve-se gerenciar o portfólio tendo em 

vista o equilíbrio das várias iniciativas de inovação, adotando um conjunto apropriado de 

medidas para diferentes projetos, dependendo do estágio, maturidade, risco, valor e tipo 

(DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009; KRISTIANSEN; RITALA, 2018; LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018; RICHTNÉR et al., 2017). 

Como ressalta Gault (2018), a mensuração da inovação também deve se preocupar 

com o intervalo de tempo para avaliar se uma inovação efetivamente cumpriu aquilo que era 

proposto. É preciso cruzar a intenção da inovação e seu impacto. Os resultados e impactos da 

inovação requerem tempo para ocorrer, devendo-se mensurar, primeiramente, de modo a 

identificar os resultados da inovação e, posteriormente, seus impactos (GAULT, 2018). 

Outro grande desafio é como mensurar os projetos de inovação radical, que diferem 

substancialmente daqueles de inovação incremental. Os critérios para avaliação devem ser 

diferentes. Muitos dos indicadores e métricas comumente usados, como o prazo para 

lançamento, não são aplicáveis e podem até ser prejudiciais ao progresso do projeto. Os projetos 

de inovação radical são investimentos incertos e de longo prazo que visam muitas vezes novas 

áreas de negócios para um futuro distante (cinco anos ou mais). Além disso, costumam gerar 

valor de forma indireta, levando ao desenvolvimento de outras inovações e competências. 

Portanto, os indicadores e métricas devem ser ajustados para atender às demandas e critérios de 
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sucesso adequados para esse tipo de projeto, tarefa ainda mais árdua pela dificuldade de se 

estabelecer objetivos e metas para projetos que são nebulosos e instáveis (DANNEELS, 2002; 

DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009; KRISTIANSEN; RITALA, 2018). 

Em constante mudança e evolução, a inovação atualmente tem três tendências, que são 

desafios latentes para a mensuração e avaliação: está mais aberta, servitizada (transformada em 

serviços) e digital. Nesse cenário, a inovação deixa de ter foco interno, centrada no produto e 

em grande parte analógica, para ser uma atividade focada no ambiente externo da empresa, 

orientada para o serviço e altamente digitalizada, passando pelas funções internas e envolvendo 

clientes, fornecedores e até mesmo concorrentes (FRISHAMMAR et al., 2019). 

A inovação pode trazer para a empresa inúmeros benefícios que não são facilmente 

mensurados, como aqueles relacionados ao ambiente organizacional, à cultura, à marca, dentro 

outros (TRIZOTTO; GEISLER, 2008). Estes benefícios também variam dentre diferentes 

localidades, setores e pessoas (EGGINK, 2012). Fato é que não existe consenso, nem na 

literatura nem na prática, sobre os indicadores e métricas apropriados para usar na mensuração 

da inovação. De modo geral, a perspectiva e visão de inovação adotada por uma empresa 

delineia os ideais a serem utilizados (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). Ainda, além do 

foco da inovação diferir dentre as empresas, ele pode mudar dentro delas ao longo do tempo 

(CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996). 

Os indicadores e métricas dependem também do tipo e contexto de cada projeto de 

inovação. Não há um modelo único e perfeito. Mais do que um sistema pronto, é importante 

que se proponham diretrizes sobre como escolher os indicadores e métricas apropriados para 

cada caso de uso, com base em vários aspectos contextuais. Embora os indicadores financeiros 

sejam mais populares, não há consenso sobre quais são mais úteis. Aqueles mais complexos 

costumam ter maior utilidade, entretanto também são mais caros para desenvolver e aplicar 

(LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). Para Adams, Bessant e Phelps (2006), um conjunto básico 

de indicadores e métricas de gestão da inovação está implicitamente presente na literatura da 

área, mesmo que possam ser fragmentados na aparência e apresentação. 

Muitas vezes, o principal desafio gerencial para a mensuração eficaz da inovação 

acaba por nem ser a identificação de indicadores e métricas, mas sim entender o problema que 

a mensuração deve resolver e, com base nisso, projetar e implementar um sistema útil e 

aplicável, de acordo com as necessidades da empresa (RICHTNÉR et al., 2017). As empresas 

devem ter uma estratégia de inovação bem definida para embasar o desenvolvimento do sistema 

de mensuração da inovação, conectando a estratégia à avaliação da inovação com indicadores 

precisos, proporcionando uma visão clara do desempenho (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 
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2009; DEWANGAN; GODSE, 2014). Ademais, a falta de alinhamento entre a inovação e a 

estratégia da empresa faz com que indicadores sejam menos eficientes e eficazes (LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018). 

A existência de silos organizacionais também é um empecilho para o consenso entre 

os stakeholders. Discussões sobre a mensuração e os indicadores para gestão da inovação 

podem ser dificultadas quando os envolvidos estão focados em suas próprias ideias e visões 

sobre a inovação, influenciadas por seu histórico e área de atuação. Uma abordagem sistêmica 

é necessária para garantir um esforço sinérgico para obter um melhor desempenho (LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018). Se não conseguir equilibrar os interesses de diferentes grupos, a empresa 

corre o risco de acabar com um sistema fragmentado e inconsistente (RICHTNÉR et al., 2017). 

De modo geral, experiências malsucedidas (resultando em indicadores inacabados, 

usados incorretamente ou mesmo abandonados) com indicadores para gestão da inovação 

fazem com que seja perdida a confiança na atividade e tornam os esforços para tal ainda mais 

difíceis no futuro (LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). 

Como destacado por Richtnér et al. (2017), o aspecto político também tem importantes 

desdobramentos nas empresas. É preciso analisar e entender as implicações de se estabelecer 

as medidas de inovação. Na maioria das empresas, o que é medido é o que é feito, e o que é 

feito é o que é recompensado. Portanto, dependendo dos indicadores, alguns grupos ou 

objetivos se tornam mais importantes que outros. Isso muitas vezes gera discussões sobre o que, 

como, quando e porque medir. Embora essas discussões possam ser proveitosas, também 

podem ser prejudiciais, principalmente se os colaboradores permanecerem inseguros sobre qual 

deve ser o foco (RICHTNÉR et al., 2017). 

Diante desse cenário, um dos grandes desafios é o desenvolvimento de um sistema 

(iniciando por um framework) que sintetize de forma concisa e coesa a inovação, abranja os 

diversos aspectos da inovação, potencialize a capacidade inovadora, facilite a gestão e permita 

que os objetivos estratégicos sejam atingidos. Para isso, inúmeros indicadores e métricas já 

foram propostos, o foco deve ser em como alinhá-los às atividades de inovação, bem como 

identificar quais são apropriados a serem aplicados em determinado contexto (ADAMS; 

BESSANT; PHELPS, 2006; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

Antes de escolher o que se vai medir, é importante entender as razões para isso e qual 

é o uso pretendido dos dados e informações resultantes desta medição. Saber quais são as 

funções desejadas para o sistema de indicadores para gestão da inovação permite focar no que 

é importante, em vez de escolher indicadores e métricas populares sem garantir sua utilidade 

(LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). A inovação abrange vários objetivos estratégicos e de 
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desempenho, e cada um desses exige determinados indicadores e métricas (BRATTSTRÖM et 

al., 2018). É preciso considerar que cada empresa, cada setor e cada ambiente são únicos e há 

necessidade de elaborar abordagens genéricas para auxiliar os tomadores de decisão (BOLY et 

al., 2014; DZIALLAS; BLIND, 2019; SAUNILA; UKKO, 2012). É importante também 

considerar que os indicadores variam conforme a profundida desejada, por exemplo, os 

indicadores ao nível de projeto diferem daqueles estratégicos (DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2009). Por fim, deve-se manter o equilíbrio entre estrutura e flexibilidade, 

corriqueiro dilema da inovação, para que se consiga gerenciá-la de forma efetiva, sem restringi-

la (BRATTSTRÖM et al., 2018). 

Ainda, mesmo que haja um sistema eficientemente projetado, a interpretação e 

comunicação dos resultados pode ser desafiadora. As mesmas medidas podem ter diferentes 

visões e implicações de acordo com quem analisa. A existência de vieses, advindos da posição, 

departamento ou expertise do observador, pode dificultar a informação potencialmente útil 

disponível (KRISTIANSEN; RITALA, 2018). 

É comum também a suposição de que um sistema de indicadores pode ser perfeito e 

as tomadas de decisão são terceirizadas para o que eles apontam, cometendo o erro de 

supervalorizar os dados em detrimento do que eles significam. Desse modo, o sistema acaba 

por levar a conclusões equivocadas, inferências contraditórias e tomadas de decisões falhas. 

Todo sistema tem suas limitações e o julgamento final de um especialista é essencial (DAVILA; 

EPSTEIN; SHELTON, 2009; RICHTNÉR et al., 2017). A avaliação da inovação, 

anteriormente mencionada, é adequada para analisar e comunicar os resultados dos esforços 

inovativos de uma empresa, em especial quando é preciso fazê-lo em diferentes níveis e 

departamentos, mitigando possíveis vieses (SAUNILA, 2017). 

Como não há consenso sobre o que é inovação, também não há consenso sobre como 

mensurá-la, nem quais indicadores e métricas devem ser utilizados (EDISON; BIN ALI; 

TORKAR, 2013). Ao mesmo tempo, a escolha apropriada das medidas pode contribuir para 

melhor entendimento do que é a inovação e como ela funciona (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 

2013; SAUNILA, 2017; SAUNILA; UKKO, 2012). Às vezes é cedo para utilização de 

indicadores, especialmente pela imaturidade do processo de inovação. Nesses casos, ao invés 

de desenvolver indicadores para medir o sucesso das atividades de inovação, pode-se focar 

naqueles direcionadores dos comportamentos que ajudam a empresa a amadurecer seu processo 

e melhorar sua capacidade de inovação (LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). 

De modo geral, mesmo que a mensuração da inovação esteja cada vez mais em 

evidência, tanto nas pesquisas quanto nas empresas, a prática segue deficiente e defasada. Ainda 
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existem numerosos desafios e barreiras a serem superados para um entendimento mais profundo 

e preciso, bem como uma aplicação mais eficiente e eficaz de um sistema de indicadores para 

gestão da inovação, em especial quando se trata do FEI, em que as iniciativas ainda estão na 

fase embrionária (DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a; LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). 

O Quadro 6 resume as barreiras e desafios comentados nessa seção. 

Quadro 6 - Barreiras e desafios da mensuração da inovação 

Mensuração do que é novo e 

dinâmico. 

Complexidade, ambiguidade, 

multidisciplinaridade e 

multidisciplinaridade da 

inovação. 

Impossibilidade de estabelecer 

um sistema ou critério universal. 

Fragmentação na literatura. Lacunas de validade e omissão. 

Falta de clareza em relação aos 

indicadores e métricas na 

literatura. 

Proposição de indicadores e 

métricas de maneira abstrata e 

teórica, sem validação empírica. 

Concentração da mensuração de 

desempenho de entradas e 

saídas. 

Mensuração da inovação é 

superestimada ou subestimada. 

Exigência de recursos 

financeiros, de tempo e 

humanos. 

Mensuração da inovação não é 

uma rotina nas empresas. 

Mensuração da inovação de 

maneira errônea. 

Descontentamento das empresas 

com seus sistemas de 

mensuração da inovação. 

Definição e mensuração do 

desempenho e sucesso de 

projetos de inovação. 

Cruzamento entre intenção e 

impacto da inovação. 

Tendências da inovação: aberta, 

servitizada e digital. 

Falta de consenso, na literatura e 

na prática, sobre os indicadores 

e métricas apropriados. 

Mudança no foco da inovação 

na empresa ao longo do tempo. 

Dependência do tipo e contexto 

do projeto de inovação para os 

indicadores e métricas. 

Necessidade de estratégia de 

inovação bem definida para 

embasar o desenvolvimento do 

sistema de mensuração da 

inovação. 

Falta de alinhamento entre a 

inovação e a estratégia da 

empresa. 

Fragmentação e inconsistência 

do sistema de mensuração de 

inovação da empresa. 

Equilíbrio entre estrutura e 

flexibilidade. 

Interpretação e comunicação dos 

resultados da mensuração. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

2.3.2 Frameworks para Mensuração da Inovação 

 

A importância da mensuração da inovação é evidente. É preciso, portanto, que haja 

um bom instrumento para essa medição, tanto avaliando a gestão da inovação quanto os seus 

resultados (ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA, 2006). Dentre as diferentes maneiras de mensurar 
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a inovação, não há uma melhor ou pior, pois isso depende do contexto da empresa. Para essa 

mensuração é possível, por exemplo, utilizar indicadores que estão disponíveis no domínio 

público, relacionados a P&D, patentes e novos produtos, ou recorrer a instrumentos de pesquisa 

para captar uma gama mais ampla de indicadores, como questionários (FONTANA; MUSA, 

2017; NEELY; HII, 1998; SAUNILA; UKKO, 2012). 

Quando focada nas organizações, a mensuração pode ser feita sob duas perspectivas. 

A primeira em relação aos projetos inovadores, medindo sua eficiência e eficácia de forma 

individual. Já a segunda é no contexto do sistema de gestão de inovação, avaliando os fatores 

determinantes, as entradas, o processo (atividades) e as saídas (resultados) da inovação 

organizacional (BESSANT; TIDD, 2013; NEELY; HII, 1998). Essa segunda é o escopo do 

presente trabalho. 

Existem reconhecidas pesquisas para mensuração da inovação organizacional, 

entretanto o foco delas não é a avaliação por parte da própria empresa, mas sim em uma visão 

mais macro, ao nível do sistema regional ou nacional de inovação. O Manual de Oslo é um 

marco para a mensuração da inovação com esse objetivo, fornecendo diretrizes sobre os 

métodos e questões a serem incluídas nas pesquisas sobre inovação. Desde a primeira edição 

do Manual de Oslo em 1992, pesquisas e estatísticas oficiais sobre inovação e seus resultados 

evoluíram. Atualmente, existem em praticamente todos os países, gerando dados e informações 

sobre as atividades de inovação nas empresas e relação com outros atores do sistema, bem como 

permitindo comparações internacionais (GAULT, 2010). 

A definição de um sistema de indicadores para gestão da inovação de uma empresa 

depende do modelo definido por ela para a gestão da inovação (DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2009). Além de facilitar a gestão da inovação na própria empresa, a adoção de 

sistemas de mensuração da inovação razoavelmente uniformes pelas empresas permite um 

benchmarking competitivo entre elas e, assim, o desenvolvimento de padrões relevantes do 

setor (DEWANGAN; GODSE, 2014). 

Segundo Dewangan e Godse (2014), um sistema abrangeria os seguintes itens: (1) 

definição e agrupamento dos principais indicadores nas categorias apropriadas; (2) 

benchmarks (comparação com concorrentes) para cada indicador e categoria; (3) formatos de 

relatórios apropriados de acordo com as necessidades da empresa; (4) método adequado e 

infraestrutura de suporte para permitir a coleta, análise, interpretação e divulgação de dados na 

forma de relatórios. Além disso, de modo geral, um sistema de mensuração pode ter seu ciclo 

de vida dividido em quatro fases: projeto, implementação, uso e manutenção (SAUNILA; 
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UKKO, 2012). Esses sistemas podem ser abstraídos na forma de frameworks, que focam no 

item 1 e na fase inicial de projeto, e esse é o foco de desenvolvimento da presente pesquisa. 

Alguns frameworks para mensuração da inovação têm sido utilizados em algumas 

empresas, no entanto, não há um padrão, normalmente sendo específicos da empresa e 

confidenciais (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). Em sua pesquisa no contexto de EBTs, 

Mendonça e Basili (2000) definiram que um framework para mensuração é um conjunto de 

métricas relacionadas, mecanismos para coleta de dados e o uso desses dados. Para cada 

indicador é preciso, ainda, definir uma meta e um responsável pelo levantamento da informação 

e monitoramento dos resultados (TRIZOTTO; GEISLER, 2008). Vários frameworks para 

mensuração da inovação já foram propostos, comprovando mais uma vez a relevância da área 

(EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; FRISHAMMAR et al., 2019; NEELY; HII, 1998; 

SAUNILA; UKKO, 2012). 

É recomendado que se use frameworks que abranjam uma ampla gama de indicadores 

e métricas para uma perspectiva equilibrada acerca da inovação (NEELY; HII, 1998). Vários 

sistemas de mensuração da inovação multidimensionais surgiram no final do século XX, 

fornecendo meios de integrar indicadores e métricas financeiros e não financeiros para medir o 

valor tangível e intangível criado pela empresa (DEWANGAN; GODSE, 2014). Entretanto, a 

literatura atual concentrou-se em medidas que refletem os resultados da inovação, mas deixou 

de lado as razões para esses resultados (SAUNILA, 2017). 

Apesar do consenso de que se deve adotar uma abordagem multidimensional para 

a mensuração do desempenho da inovação, existe divergência significativa sobre quais 

devem ser estas dimensões (DEWANGAN; GODSE, 2014). Reiterando a importância de se 

medir o desempenho da inovação envolvendo balanceamento de múltiplos aspectos, tanto de 

entrada quanto do processo e saída, Saunila (2017) categorizou na literatura quatro tipos de 

mensuração de desempenho da inovação: aquelas que se concentram nas entradas, processos, 

saídas e resultados. As entradas avaliam como as atividades de inovação são organizadas e 

como os recursos são alocados a ela, como dinheiro, pessoas, equipamentos e ideias. As 

medidas de processo indicam como o mecanismo entre as entradas e saídas da inovação ocorre, 

incluindo tempo, custo e qualidade, bem como o progresso do projeto inovativo. As saídas são 

os reflexos diretos das atividades de inovação, ou seja, novos produtos ou conhecimentos. Por 

fim, os resultados são as implicações do desempenho da inovação, envolvendo o sucesso no 

mercado, com foco na receita, lucro, participação de mercado e satisfação do cliente 

(SAUNILA, 2017). 
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Fontana e Musa (2017) ressaltaram que o desempenho da inovação não é determinado 

apenas pelo processo de inovação, mas também pela configuração organizacional, pelo 

ambiente externo e pelos tipos de inovação. Portanto, deve ser medido de múltiplas perspectivas 

e dimensões. Para os autores, essas perspectivas e dimensões seriam as seguintes: 

• Desempenho interno: inovatividade antes, durante e depois do processo de 

inovação. Envolve a mensuração da contribuição de recursos tangíveis e 

intangíveis (como clima, cultura e recursos) para o desempenho da inovação; 

• Desempenho técnico: capacidade de transformar ideias em produtos, 

envolvendo o processo de inovação da ideação até o desenvolvimento; 

• Desempenho comercial: capacidade de difundir ou distribuir os produtos 

inovadores no mercado. É importante ter em mente que produtos 

comercialmente bem-sucedidos não necessariamente são um sucesso 

econômico, sendo a análise do desempenho econômico também essencial; 

• Desempenho social: impacto positivo criado pelas entradas, processo e saídas 

da inovação, não apenas para as partes diretamente interessadas, mas também 

para a comunidade e a sociedade; 

• Desempenho econômico: resultado financeiro de uma inovação que passou a 

fase de comercialização. É medido pela capacidade de criar valor econômico 

agregado em termos de lucro ou taxas de retorno que excedem os custos. 

Para Freitas Filho (2019), pesquisa utilizada como base para a definição das categorias 

que serão abrangidas pelo framework de indicadores para gestão da inovação desenvolvido no 

presente trabalho, o desempenho inovativo de uma empresa é definido pelo resultado dos 

desempenhos: financeiro (faturamento, lucratividade/rentabilidade e crescimento do 

faturamento); de mercado (participação de mercado, crescimento da participação de 

mercado e satisfação do cliente/consumidor); e de produto (nível de novidade, uso da 

tecnologia mais recente e número de novos produtos lançados). 

Revisando a literatura, Edison, Bin Ali e Torkar (2013) identificaram 13 frameworks 

para mensuração da inovação. A maioria deles (oito) é focada em aspectos tecnológicos da 

inovação, voltados à mensuração da capacidade técnica da organização, não podendo ser 

aplicados para gestão sistêmica da inovação, visto que aspectos não tecnológicos também a 

constituem. Por fim, o fato que mais chama atenção é de que apenas um de todos os 13 

frameworks foi validado no meio corporativo. Isso ratifica o distanciamento entre a teoria e a 

prática, justificando a não adoção, ou mesmo inexistência, de frameworks que sejam efetivos e 
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aplicáveis nas empresas. Frishammar et al. (2019) complementam reafirmando que a maioria 

dos frameworks existentes tem origem em inovação tecnológica ou desenvolvimento de novos 

produtos, mas os mais recentes reconhecem que a inovação abrange mais do que isso. Os 

autores destacam os próximos passos dos frameworks para mensuração da inovação, que 

envolvem as redes e colaborações externas, os “produtos-serviços” (servitização) e as 

tecnologias digitais (digitalização). 

O único framework mapeado por Edison, Bin Ali e Torkar (2013) que foi validado 

junto a empresas foi o de Chiesa, Coughlan e Voss (1996), de extrema relevância para a presente 

pesquisa. Apesar de ter sido concebido há décadas, esse framework segue relevante até os dias 

atuais. De fato, ele é uma auditoria de inovação, um nível mais macro do que um sistema de 

indicadores. Como tal, visa identificar lacunas entre o estado atual e o esperado, indicar as 

razões para essas lacunas e definir um plano de ação para corrigir essa diferença. A abordagem 

se baseia no processo de inovação propriamente dito, nos processos adjacentes (fatores 

determinantes) que permitem a inovação e no desempenho da inovação. A auditoria é realizada 

em duas dimensões, a de processo e a de desempenho. Enquanto a primeira foca nos processos 

relacionados à inovação e sua eficiência, de maneira muito mais qualitativa e subjetiva, a 

segunda trabalha com as saídas/resultados do processo de inovação e seu impacto na 

competitividade da empresa, trazendo maior objetividade e fazendo uso de métricas. Tendo em 

vista a completude e alinhamento de escopo, o processo de validação utilizado para o 

framework de Chiesa, Coughlan e Voss (1996) serviu como base para a verificação da 

aplicabilidade do framework proposto no presente trabalho. 

Analisando frameworks para auditoria da inovação, tal como o supracitado, 

Frishammar et al. (2019) identificaram quatro dimensões-chave recorrentes. No centro está o 

processo de inovação, envolvendo atividades de ideação, desenvolvimento e comercialização. 

Apoiando esse processo, existem três outras dimensões: recursos e capacidades de inovação, 

cultura de inovação e modelo de negócios. Recursos e capacidades são os ativos controlados 

por uma empresa que permitem implementar estratégias para aumentar a eficiência e a eficácia, 

dividindo-se em recursos humanos e financeiros, e capacidades de ideação, aquisição de 

tecnologia, entre outras. A cultura de inovação enfatiza os valores, normas e crenças que 

incentivam a proatividade, a tomada de riscos, o comprometimento e a mudança. Por fim, o 

modelo de negócios é o esquema que explica como uma empresa cria, entrega e captura valor 

por meio da exploração de oportunidades de negócios. 

O Balanced Scorecard é um dos mais populares e sólidos sistemas de avaliação 

existentes, que aborda perspectivas financeiras e não financeiras (cliente, processos internos e 
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inovação e aprendizado) para fornecer uma visão holística do desempenho da empresa. Ele é 

baseado na visão e na estratégia da empresa e concentra os esforços em indicadores e métricas 

que são mais importantes, visando evitar a sobrecarga de informações (SAUNILA; UKKO, 

2012). Além de ser utilizado para o desempenho geral com foco na estratégia do negócio, 

também é aplicável em outras áreas, sendo um reconhecido framework para avaliação da 

inovação (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009; DEWANGAN; GODSE, 2014; SAUNILA; 

UKKO, 2012). 

Entretanto, enquanto vários autores acreditam que o Balanced Scorecard pode ser 

usado para medir o desempenho da inovação, outros pensam que ele é muito complexo para 

implementar e não é apropriado para esse contexto (LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). Esse 

problema da implementação é mitigado pelo fato de que muitas empresas já utilizam o Balanced 

Scorecard, transformando-o em uma vantagem pela facilidade de correlacionar os indicadores 

para gestão da inovação com os outros existentes na empresa (DEWANGAN; GODSE, 2014). 

Para Dewangan e Godse (2014) os objetivos e metas da inovação podem derivar dos 

organizacionais em todas as perspectivas do Balanced Scorecard, e os indicadores podem ser 

definidos ao nível individual, de equipe, departamental e organizacional. 

Adams, Bessant e Phelps (2006) desenvolveram um framework derivado de uma 

síntese de pesquisas sobre a mensuração da inovação. Ele pode ser visto como a base de um 

Balanced Scorecard para a gestão da inovação, ou seja, um conjunto equilibrado de áreas que 

precisam ser medidas de modo a obter insights sobre a capacidade de uma empresa de gerenciar 

a inovação. Este framework consiste nas seguintes sete dimensões e 19 fatores: 

• Entradas: pessoas, recursos físicos e financeiros e ferramentas; 

• Gestão do conhecimento: geração de ideias, repositório de conhecimento e 

fluxos de informação; 

• Estratégia de inovação: orientação estratégica e liderança estratégica; 

• Organização e cultura: cultura e estrutura; 

• Gestão de portfólio: análise risco x retorno e uso de ferramentas de otimização; 

• Gestão de projetos: eficiência, ferramentas, comunicação e colaboração; 

• Comercialização: pesquisas e testes de mercado, marketing e vendas. 

Também embasados no Balanced Scorecard, Davila, Epstein e Shelton (2009) 

propuseram a utilização de um framework para avaliação da inovação. Ele tem como base um 

modelo de negócio da inovação com quatro perspectivas: insumos (recursos destinados à 

inovação), processos de seleção, processo de execução e produtos/resultados. Ao nível de 
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projeto, o framework é dividido, respectivamente, em recursos do projeto, projetos, evolução 

dos produtos e produtos/resultados. Ao nível estratégico, as dimensões são, respectivamente, 

concepção, portfólios, execução e resultados da inovação e criação de valor sustentável. 

Focando na análise e avaliação da capacidade inovadora das organizações, o 

framework proposto por Boly et al. (2014) se baseia na observância, ponderação e comparação 

de 15 boas práticas da gestão da inovação selecionadas na literatura e em empresas inovadoras. 

De acordo com os autores, avaliar o processo de inovação de uma empresa consiste em avaliar 

as práticas de inovação dela. Empresas inovadoras desenvolvem todas ou algumas práticas, de 

maneira formal ou informal. O grau de desenvolvimento dessas práticas permite determinar a 

capacidade inovadora de uma empresa e seu nível de domínio do processo de inovação. Cada 

uma dessas práticas é avaliada de acordo com critérios mensuráveis e observáveis, em uma 

dicotomia “sim/não” ou “presente/ausente”. Em segundo momento, esses critérios são 

ponderados de acordo com o perfil (maturidade) da inovação na empresa (proativa, pré-ativa, 

reativa e passiva). No total, as 15 boas práticas são avaliadas por meio de 196 critérios (BOLY 

et al., 2014). 

O framework de Boly et al. (2014) tem como premissas: avaliar as práticas de inovação 

nas empresas, sendo, portanto, orientado para as atividades; descrever cada prática por meio de 

atributos irrefutáveis e fenômenos observáveis, atestados por provas tangíveis, sendo, portanto, 

independente do observador; permitir evolução do próprio framework seguindo a evolução 

global das práticas de gestão de inovação das empresas, sendo, portanto, adaptativo quando da 

exclusão, alteração ou acréscimo de novas práticas; e basear as avaliações da capacidade de 

inovação em cálculos iterativos, portanto a classificação comparativa das empresas muda caso 

novas empresas entrem no campo de observação ou se uma empresa melhora suas práticas de 

gestão de inovação (BOLY et al., 2014). 

No livro “Gestão Integrada da Inovação: estratégia, organização e desenvolvimento de 

produtos”, Trizotto e Geisler (2008) propuseram um simples conjunto de indicadores para 

gestão da inovação, baseado nas entradas, no processo e nas saídas. Os indicadores de entrada 

focam no esforço da empresa para inovar, medido pelo faturamento investido em P&D, 

colaboradores envolvidos no processo de inovação e ideias geradas que foram aprovadas. Para 

medir o processo de inovação, os autores propõem a desistência de projetos, a taxa de atraso e 

a taxa de extrapolação do orçamento. Por sua vez, as saídas medem os resultados obtidos, como 

produtos lançados, patentes concedidas, faturamento com novos produtos e retorno sobre 

investimento. Para cada um desses 10 indicadores, os autores indicam que deve haver uma 

meta, um responsável, uma fórmula de cálculo e uma periodicidade para medição. Por fim, 
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ressaltam ser preciso acompanhar os indicadores e implementar outros até que o conjunto seja 

adequado à realidade e às necessidades da empresa. 

Por meio de um estudo teórico e prático com empresas de software, Edison, Bin Ali e 

Torkar (2013) propuseram um modelo genérico para mensuração da inovação. Esse modelo é 

de extrema relevância para o embasamento do framework de indicadores dessa pesquisa 

por dois motivos principais: foi projetado tendo em vista EBTs (escopo da presente 

pesquisa) e fez uma abordagem de interligação entre teoria e prática (premissa da 

presente pesquisa). O objetivo dos autores era desenvolver um modelo que sirva de ponto de 

partida e possa ser posteriormente completado com os indicadores para formar efetivamente o 

sistema de mensuração da inovação de uma empresa. A Figura 4 apresenta o modelo 

desenvolvido. 

Figura 4 - Modelo de Mensuração da Inovação de Edison, Bin Ali e Torkar (2013) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), baseado em Edison, Bin Ali e Torkar (2013). 

O modelo serve como mapa genérico da mensuração da inovação, abrangendo toda 

gama de atividades e aspectos, e colocando-os em uma perspectiva comum. Para os autores, 

existem três dimensões da inovação que podem ser mensuradas, usando indicadores 

quantitativos e qualitativos: 

• Capacidade inovadora: entradas (recursos, como capital, pessoas, 

conhecimento e tempo), fatores determinantes (internos e externos à empresa) 



92 

e processo de inovação (atividades do FEI, desenvolvimento e 

comercialização); 

• Saídas: inovações resultantes das entradas e do processo; 

• Desempenho: impacto e sucesso da inovação, como benefícios econômicos 

(como o lucro com a inovação), indiretos e tecnológicos. Os benefícios 

indiretos não são facilmente quantificáveis, muitas vezes envolvendo 

resultados de pesquisas, rankings de terceiros e benchmarkings para avaliar o 

impacto da empresa, a imagem da marca e a competitividade no mercado. 

Dewangan e Godse (2014), Lakiza e Deschamps (2018) e Richtnér et al. (2017) 

sintetizaram características e princípios de sistemas de mensuração da inovação de excelência, 

algumas delas sendo premissas para o desenvolvimento do framework da presente pesquisa: 

• Abordagem multidimensional, permitindo uma visão holística da inovação, 

envolvendo entradas, atividades e saídas do processo, abrangendo 

indicadores quantitativos e qualitativos, de curto e longo prazo, bem como 

medidas do portfólio, do processo e de projetos de inovação; 

• Balanceamento de objetivos e metas dos mais diversos stakeholders, tanto 

dentro quanto fora da empresa, como acionistas, clientes, colaboradores, 

fornecedores, governo e sociedade; 

• Concentração na estratégia e visão, ao invés de finanças e controle, com foco 

nos objetivos ao invés de resultados, na previsão de futuros processos ao invés 

do controle de atividades passadas e nos ativos intangíveis (como a 

aprendizagem dos colaboradores e o desenvolvimento contínuo) ao invés dos 

tangíveis (mesmo que todos os citados devam estar presentes na mensuração); 

• Dinâmico e flexível; 

• Facilidade de implementação e utilização, integrando-se ao sistema de 

avaliação de desempenho já presente (caso exista) e permitindo que os 

indicadores perpassem pelos vários níveis da empresa, em efeito cascata; 

• Incentivo à tomada de iniciativas; 

• Orientado ao processo de inovação, medindo o desempenho das várias etapas 

no ciclo de vida da inovação, facilitando assim o benchmarking competitivo e 

a identificação de potenciais problemas ou ineficiências, promovendo desta 

forma a melhoria contínua do processo; 
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• Relação “causa-efeito”, ou matemática, entre métricas, indicadores, fatores e 

dimensões, havendo desse modo conexão lógica entre eles. Ou seja, se 

acontece X no indicador A, será refletido Y no indicador B. Na prática, essas 

relações são geralmente contextuais e específicas de cada empresa. 

Ademais, no livro “As Regras da Inovação”, Davila, Epstein e Shelton (2009) 

elencaram seis pontos principais a serem considerados pelas empresas em relação aos seus 

sistemas de indicadores para gestão da inovação: 

• O que é medido é executado, portanto, é preciso ter cuidado com o que é 

medido; 

• O sistema deve ser definido em alinhamento com da estratégia e o modelo de 

negócios em inovação da empresa; 

• É preciso saber o objetivo do sistema em cada um dos níveis da empresa, seja 

ele a comunicação da estratégia, a monitoração do desempenho ou o 

aprendizado; 

• O sistema deve se adequar tanto para inovações incrementais quanto radicais; 

• Os indicadores devem ser alterados e atualizados juntamente com as mudanças 

em andamento na estratégia e na própria empresa; 

• O sistema deve ser consolidado de maneira a evitar as barreiras, sintetizadas 

na seção 2.3.1. 

Por fim, os autores indicam que a regra prática é que os indicadores sejam organizados em 

dimensões, normalmente entre quatro e sete, com cinco a sete indicadores em cada uma, 

evitando sobrecarga contraproducente de indicadores. Além disso, diferentes conjuntos de 

indicadores são adequados para cada nível organizacional, provendo informações relevantes 

por toda a empresa (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2009). 

 

2.3.3 Indicadores e Métricas 

 

Como visto anteriormente, os frameworks são constituídos por indicadores e métricas. 

Esta seção contém uma abordagem geral dos indicadores e métricas para inovação, destacando 

as mais utilizadas delas. Recapitulando o que foi anteriormente conceituado, métricas são os 

dados na forma mais bruta, sem muita contextualização nem aplicabilidade por si só, 

enquanto indicadores já são uma informação mais completa, podendo inclusive serem 
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constituídos por mais de uma métrica. Na prática, entretanto, os termos se confundem e 

são tratados de forma análoga por diferentes autores. 

Conforme destaca a ISO 56002, os indicadores para gestão da inovação podem ser 

aplicados no nível interorganizacional, organizacional, de portfólio ou de projeto. Além disso, 

podem focar nas diferentes dimensões que compõe a inovação organizacional, na interação 

entre elas e nos resultados do processo inovativo. Ainda, é possível que se faça comparações 

com outras empresas para monitorar e avaliar o desempenho (ABNT, 2020). 

Como já destacado, antes de escolher os indicadores e métricas adequados, é 

importante determinar o uso pretendido da mensuração da inovação (LAKIZA; DESCHAMPS, 

2018). Para ser eficaz, esta seleção deve se concentrar nos fatores críticos de sucesso de um 

determinado contexto. Por exemplo, se o objetivo principal é gerar valor ao cliente e obter maior 

retorno sobre o investimento, os fatores que provavelmente proporcionarão isso são os 

principais a serem medidos (SAUNILA, 2017). De qualquer modo, todas as dimensões e fatores 

relevantes devem ter medidas associadas a elas. 

No contexto da inovação, independente do sistema adotado para mensuração, os 

indicadores e métricas devem ser dinâmicos. Eles devem ser modificáveis e melhorados 

continuamente com base na experiência adquirida. Além disso, uma ampla gama de métricas 

e indicadores deve ser adotada para refletir toda sua diversidade e multidisciplinaridade 

(SAUNILA, 2017). Deve-se também considerar que as empresas usam critérios distintos em 

diferentes etapas do processo de inovação (DZIALLAS; BLIND, 2019). 

A extensa pesquisa de Dziallas e Blind (2019) é de extrema relevância para o presente 

trabalho. Nela os autores fizeram uma profunda análise de indicadores para gestão da inovação 

e desenvolveram um framework para sintetizá-los. Foi observado que muitos autores analisam 

dimensões ou fatores que influenciam as inovações, ao invés de indicadores propriamente ditos. 

Os autores categorizam 280 indicadores encontrados na literatura em 12 dimensões específicas, 

envolvendo aspectos tanto da empresa (1 a 6) quanto contextuais (7 a 9). As dimensões são as 

seguintes (o número de indicadores da dimensão mapeados está entre parênteses): 

1. Estratégia (1): define as atividades para atingir objetivos de longo prazo e é a 

base para definir as metas de inovação de uma empresa. 

o Exemplo: quantidade de oportunidades inovadoras criadas. 

2. Cultura de inovação (13): integrar a inovação à cultura da empresa é 

importante para alcançar o sucesso e promover as capacidades de inovação. 

o Exemplo: percentual de líderes treinados em técnicas de criatividade. 

3. Competência e conhecimento (20): cruciais para ideias e projetos de inovação. 
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o Exemplo: uso de conhecimento interno e externo. 

4. Estrutura organizacional (20): regula como regras, hierarquias e 

responsabilidades são estabelecidas, controladas e coordenadas. 

o Exemplo: satisfação da equipe. 

5. Atividades de pesquisa e desenvolvimento (37): relacionadas à situação 

financeira de uma empresa e à disponibilidade de recursos. Embora os 

indicadores de P&D sejam uma boa opção, até por serem mais acessíveis, eles 

apenas fornecem informação sobre entradas do processo de inovação e não 

sobre a capacidade inovadora. Portanto, medem a inovação indiretamente. 

Além disso, nem todas as inovações são baseadas em P&D. 

o Exemplo: gastos com P&D. 

6. Desempenho financeiro da inovação (31): ganhos da empresa pela venda de 

produtos inovadores no mercado. 

o Exemplos: retorno sobre o investimento em inovação. 

7. Rede (3): inclui a colaboração com parceiros externos, fornecedores e 

instituições importantes para a capacidade de inovação da empresa. 

o Exemplo: alianças de P&D. 

8. Mercado (39): foco no mercado é importante no sucesso dos produtos. 

o Exemplo: número de reclamações de clientes. 

9. Ambiente (10): fatores relacionados a elementos externos que entornam a 

empresa afetam a capacidade de implementar inovações com sucesso. 

o Exemplo: número de startups. 

10. Processo de inovação (43): para categorizar os indicadores nas diferentes 

etapas e reduzir a complexidade, os autores consideram que o processo seja 

linear e dividido em seis etapas (estratégia, definição do produto, conceito do 

produto, validação, desenvolvimento e lançamento no mercado). 

o Exemplo: número de inovações em andamento. 

11. Produtos inovadores (39): vários fatores são essenciais para alcançar um alto 

desempenho do produto, relacionados com as etapas de definição do produto, 

concepção do produto e lançamento no mercado. 

o Exemplo: número de novos produtos no mercado. 

12. Gerenciamento do projeto (ou processo) de inovação (24): o processo de 

inovação precisa ser gerenciado, envolvendo principalmente planejamento, 
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supervisão e controle. A gestão do processo de inovação é essencial e afeta o 

sucesso da inovação, sendo considerado uma dimensão exclusiva. 

o Exemplo: atrasos em projetos. 

Ao aprofundar a análise das dimensões do processo de inovação e produtos 

inovadores, Dziallas e Blind (2019) ressaltam que, apesar do número total de indicadores de 

processo levantados na literatura ser inferior ao total de indicadores de produto, ao considerar 

os indicadores únicos (ou seja, após a remoção daqueles repetidos em diferentes artigos) os 

números são quase equivalentes, inclusive com mais indicadores de processo do que de produto. 

Os autores classificam esses indicadores de acordo com a etapa do processo de inovação a qual 

se referem, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 - Indicadores de processo e produto x Etapas do processo, segundo Dziallas e Blind (2019) 

Etapa 
Indicadores 

de processo 

Indicadores 

de produto 
Total 

Definição do produto 9 7 16 

Conceito do produto 5 5 10 

Validação 6 0 6 

Desenvolvimento 11 0 11 

Lançamento no mercado 12 27 39 

Total 43 39 82 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021), a partir de dados obtidos de Dziallas e Blind (2019). 

Dziallas e Blind (2019) destacam ainda a existência de um número menor de 

indicadores das etapas iniciais do processo de inovação (ex-ante), até a validação da inovação, 

em relação à etapa final (ex-post), após seu desenvolvimento. Uma das potenciais razões para 

isso é que ideias e conceitos vagos são difíceis de serem avaliados. Apesar disso, é importante 

que se mensure tanto o final do processo quanto o início, visto que este segundo diretamente 

influencia no primeiro. Os estágios iniciais do processo de inovação exigem indicadores 

diferentes em comparação com os estágios posteriores. Portanto, novos indicadores ex-ante são 

necessários (DZIALLAS; BLIND, 2019). 

Por fim, Dziallas e Blind (2019) classificam os indicadores em qualitativos (soft) x 

quantitativos (hard) e diretos (como número de novas ideias de produtos e a porcentagem de 

ideias com potencial de comercialização) x indiretos (como patentes e orçamento P&D). No 

geral, mais indicadores qualitativos (61) do que quantitativos (45) são mencionados e mais 

indiretos (64) do que diretos (42). A existência de mais qualitativos pode ser ocasionada pela 

dificuldade de mensurar a inovação com valores concretos, em especial nas etapas iniciais. A 
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tendência é um movimento cada vez mais intenso em direção a um maior número de indicadores 

qualitativos, muito em virtude do crescente foco em serviços como produtos das empresas 

(DZIALLAS; BLIND, 2019). A Tabela 2 e a Tabela 3 apresentam os números de forma 

detalhada, comparando os com as etapas do processo de inovação. 

Tabela 2 - Indicadores qualitativos e quantitativos x Etapas do processo, segundo Dziallas e Blind (2019) 

Etapa 
Indicadores 

qualitativos 

Indicadores 

quantitativos 
Total 

Definição do produto 11 5 16 

Conceito do produto 5 5 10 

Validação 5 1 6 

Desenvolvimento 5 6 11 

Lançamento no mercado 18 21 39 

Gestão do processo  17 7 24 

Total 61 45 106 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021), a partir de dados obtidos de Dziallas e Blind (2019). 

 

Tabela 3 - Indicadores diretos e indiretos x Etapas do processo, segundo Dziallas e Blind (2019) 

Etapa 
Indicadores 

diretos 

Indicadores 

indiretos 
Total 

Definição do produto 8 8 16 

Conceito do produto 3 7 10 

Validação 3 3 6 

Desenvolvimento 3 8 11 

Lançamento no mercado 21 18 39 

Gestão do processo  4 20 24 

Total 42 64 106 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021), a partir de dados obtidos de Dziallas e Blind (2019). 

 

Anteriormente destacada, outro importante estudo para a presente pesquisa é a revisão 

da literatura de Edison, Bin Ali e Torkar (2013), em que 235 indicadores (chamados de métricas 

pelos autores) de inovação foram identificados. Esses indicadores estão divididos em cinco 

categorias: 86 relacionados à fatores determinantes (como cultura organizacional, gestão do 

conhecimento, liderança, P&D, estratégia e tecnologia); 21 às entradas do processo de 

inovação; 60 às atividades do processo de inovação; e 68 às saídas e desempenho da inovação. 

Essas duas últimas são apresentadas mais detalhadamente nas tabelas Tabela 4 e Tabela 5. 
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Tabela 4 - Indicadores de atividades x Fases do processo, segundo Edison, Bin Ali e Torkar (2013) 

Fase Indicadores 

Pesquisa 13 

Desenvolvimento 27 

Comercialização 6 

Geral 14 

Total 60 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021), a partir de dados obtidos de Edison, Bin Ali e Torkar (2013). 

 

Tabela 5 - Indicadores de saída e desempenho x Dimensões, segundo Edison, Bin Ali e Torkar (2013) 

Dimensão Indicadores 

Produto 24 

Mercado 2 

Organização 2 

Processo 7 

Desempenho 33 

Total 68 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021), a partir de dados obtidos de Edison, Bin Ali e Torkar (2013). 

Edison, Bin Ali e Torkar (2013) classificaram os 235 indicadores em três níveis, de 

acordo com o contexto da mensuração da inovação: 88% ao nível organizacional, 1% setorial 

e 11% regional. Ressalta-se ainda que, dentre todos os indicadores, apenas 48 foram 

identificados em estudos relacionados a empresas de software, parte do escopo desta pesquisa 

(EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

Do ponto de vista de indicadores financeiros e não financeiros, observa-se que esses 

últimos são pouco desenvolvidos em comparação aos primeiros. A mensuração da inovação é 

corriqueiramente restrita, de forma simplória, às receitas geradas por novas ofertas no mercado. 

Entretanto, embora forneçam uma boa medida do sucesso de mercado de uma inovação, 

considerar apenas indicadores financeiros pode ser prejudicial. Se a inovação é avaliada pelas 

vendas geradas, as empresas desenvolverão uma cultura avessa ao risco, com um efeito 

negativo na criatividade. Com o tempo, serão enfatizadas as inovações incrementais em 

detrimento das radicais, em virtude dessas terem um risco maior de não trazer retornos 

financeiros (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). O valor numérico nem sempre é o melhor 

ou o mais importante benefício obtido com a mensuração, mas sim a observância da alteração 

nos resultados dessa mensuração ao longo do tempo (SAUNILA; UKKO, 2012). 
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Os indicadores financeiros continuam sendo comumente utilizados para avaliar a 

inovação e os projetos inovadores, porém em combinação com outros, com uma abordagem 

mais qualitativa (BESSANT; TIDD, 2015). Davila, Epstein e Shelton (2009) destacam que 

inúmeras empresas medem seus resultados com indicadores baseados em dinheiro, no entanto, 

a maioria delas entende que indicadores não financeiros deveriam ser usados para acompanhar 

a execução de um esforço inovativo e avaliar seu valor futuro. Os autores ressaltam ainda que 

a confiança nos indicadores não financeiros é maior pelo fato de que proporcionam uma melhor 

avaliação, em tempo real, do progresso e da probabilidade de sucesso da inovação. 

De qualquer modo, os indicadores e métricas financeiros também são importantes para 

a mensuração da inovação. A começar pelo financiamento para a inovação, como gastos total 

ou gastos por item (departamento, invenção, inovação ou colaborador) (ADAMS; BESSANT; 

PHELPS, 2006). Ademais, além do percentual de vendas representado por novos produtos 

(BOLY et al., 2014; OECD; EUROSTAT, 2018), medidas contábeis, como retorno sobre 

investimento e tempo de retorno, também são comuns (DEWANGAN; GODSE, 2014). 

Dois relevantes indicadores do desempenho da inovação de produtos são a eficácia e 

a eficiência. Para Alegre, Lapiedra e Chiva (2006), a eficácia da inovação reflete o grau de 

sucesso de uma inovação, enquanto a eficiência reflete o esforço realizado para atingir este grau 

de sucesso. A eficiência é geralmente determinada pela produtividade, pelo custo e pelo tempo 

do projeto de inovação. Esses indicadores podem ser medidos de forma objetiva, se referindo a 

um projeto específico, e subjetiva, em pesquisas de inovação (ALEGRE; LAPIEDRA; CHIVA, 

2006; DEWANGAN; GODSE, 2014). 

Os indicadores e métricas relacionados à P&D, como gastos, força de trabalho e 

intensidade, são comumente utilizados quando da avaliação do processo e atividades de 

inovação (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; ARTZ et al., 2010; BOLY et al., 2014; 

EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; EGGINK, 2012; NEELY; HII, 1998; SAUNILA; 

UKKO, 2012; SPERONI et al., 2015). A utilização de medidas de P&D é potencializada pela 

disponibilidade de dados e padronização dos indicadores em diferentes setores e regiões 

(NEELY; HII, 1998). Entretanto, ainda que sejam de importância nos setores mais tradicionais 

e em empresas maiores, alguns setores relevam a P&D, bem como empresas menores não têm 

recursos para investir nela. Ou seja, existem mais empresas que inovam do que empresas que 

fazem P&D (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; 

EGGINK, 2012; GAULT, 2010, 2018; NEELY; HII, 1998; SAUNILA; UKKO, 2012). 

Esses indicadores e métricas informam quanto foi dedicado à P&D, mas ainda é difícil 

correlacionar os esforços e investimentos com as saídas e os resultados da inovação (ADAMS; 
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BESSANT; PHELPS, 2006; BOLY et al., 2014; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; 

EGGINK, 2012; SAUNILA; UKKO, 2012). Além disso, subestimam, ou ignoram, outras 

atividades inovativas. Por estes motivos, não refletem a capacidade real de inovação, sendo 

então indicadores indiretos (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; DZIALLAS; BLIND, 2019; 

NEELY; HII, 1998; SAUNILA; UKKO, 2012). 

As patentes são resultados intermediários do processo de desenvolvimento de novos 

produtos, representando novas tecnologias, e, consequentemente, são indicadores da atividade 

de invenção e dos esforços de pesquisa (BOLY et al., 2014; EGGINK, 2012; NEELY; HII, 

1998; QUINTANE et al., 2011; SAUNILA; UKKO, 2012; SPERONI et al., 2015). 

Pesquisadores os utilizam como métricas do desempenho inventivo de empresas, a contagens 

de patentes, as citações de patentes, as patentes ativas, dentre outras (BOLY et al., 2014; 

DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; NEELY; HII, 1998; 

QUINTANE et al., 2011). 

No entanto, esses indicadores relacionados às patentes oferecem uma avaliação 

simplória da inovação e apresentam uma série de limitações: as patentes protegem as invenções 

e não as inovações; são adequados para apenas alguns tipos de inovações, várias inovações não 

são patenteáveis, nem patenteadas; a tendência de patentear inovações varia conforme o 

tamanho das empresas e os setores, não cabendo para empresas menores, nem para aquelas 

focadas em serviços; não medem o valor econômico de todos os tipos de inovações (ARTZ et 

al., 2010; BOLY et al., 2014; DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 

2013; EGGINK, 2012; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; NEELY; HII, 1998; 

SAUNILA; UKKO, 2012; SPERONI et al., 2015). Em adição, diferentes intenções podem 

resultar no valor de uma patente, dependendo da estratégia e do setor da empresa. As patentes 

podem ser usadas, por exemplo, para bloquear outras patentes de concorrentes, atrasar/dificultar 

a imitação do produto, receber taxas de licenciamento, aumentar do poder de barganha em 

negociações com licenciados ou parceiros, além de serem um importante indicador de 

desempenho para o departamento de P&D de uma empresa (ARTZ et al., 2010; DZIALLAS; 

BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012). 

Em uma análise focada na indústria de software, Edison, Bin Ali e Torkar (2013) 

destacam que o uso de medidas baseadas em patentes é controverso devido ao debate sobre a 

patenteabilidade do software, o processo de proteção de patente e o custo associado a ele. As 

grandes empresas são a favor de tornar o software patenteável, enquanto as pequenas empresas 

e a comunidade de código aberto são contra a proteção de patentes exatamente pelas razões 

opostas. Em suma, mesmo que não sejam medidas definitivas, as patentes estão correlacionadas 



101 

com a atividade de inovação, e podem indicar inovações (muitas invenções se transformam em 

inovações), além de fornecem dicas úteis para entender os processos de inovação, sendo então 

importantes indicadores indiretos da inovação (DZIALLAS; BLIND, 2019; EGGINK, 2012; 

NEELY; HII, 1998). 

Os triviais indicadores e métricas de inovação baseados em contagem também são 

relevantes. Isso inclui o número de ideias geradas, de ideias financiadas, de invenções, de 

pequenas inovações, de novos produtos introduzidos no mercado, dentre outros (ARTZ et al., 

2010; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; EGGINK, 2012; NEELY; HII, 1998; OECD; 

EUROSTAT, 2018). O principal ponto de atenção é que não se avalia a qualidade do que é 

medido, apenas a quantidade (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; NEELY; HII, 1998). A 

avaliação da qualidade, e não apenas da quantidade, da inovação, tanto de entradas quanto de 

saídas, é uma das grandes preocupações da área (CORNELL UNIVERSITY; INSEAD; WIPO, 

2019). As métricas relacionadas ao tempo também são usadas para a gestão da inovação, como 

o prazo para lançamento (time-to-market), a velocidade de inovação e o tempo necessário para 

imitação (KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012). 

Quando se trata de inovações radicais, Kristiansen e Ritala (2018) destacam que os 

indicadores costumam ser focados em projetos de inovação não radicais, avaliando o sucesso 

em termos financeiros e de mercado, seguindo planos pré-estabelecidos. Essas medidas 

raramente visam projetos de inovação radical. Os autores ressaltam que os indicadores para 

projetos de inovação radical se distanciam daqueles tradicionais e devem ser adaptados para se 

adequarem a um ambiente incerto. Cinco dos mais frequentes indicadores para projetos de 

inovação não são aplicáveis no caso de inovações radicais (KRISTIANSEN; RITALA, 2018): 

• Valor presente líquido: avalia, no pré-lançamento, a diferença entre entradas e 

saídas de caixa futuras e desconta para o valor representado hoje. No caso de 

inovações radicais é incerto e flutuante, pois é difícil prever com mínima 

precisão a receita futura, especialmente nos estágios iniciais da inovação. 

• Retorno sobre o investimento: fornece feedback, após o lançamento, sobre o 

lucro líquido de projetos lançados, comparando ganhos e custos. Os 

investimentos em inovação radical são mais amplos, e esse indicador não 

fornece uma avaliação de novas competências e outros efeitos positivos. 

• Porcentagem de lucros de produtos com menos de X anos: fornece informações 

sobre como os novos projetos contribuem para o volume de negócios e para a 

posição competitiva da empresa. Por serem mais frequentes, geralmente a 
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maior parte do lucro vem de projetos de inovação incremental, exceto em 

períodos específicos com inovações radicais. 

• Total de patentes arquivadas/pendentes/concedidas: explica como as empresas 

podem garantir os direitos de patentes, dando uma ideia do futuro potencial de 

licenciamento, etc. O tempo exigido para patentear é geralmente mais longo 

para projetos de inovação radicais, podendo inclusive ser um cenário de 

patentes desconhecido. É preciso muita experimentação antes das descrições 

do produto e/ou tecnologia. 

• Prazo para lançamento (time-to-market): descreve a velocidade do 

investimento no projeto de inovação para o primeiro cliente. Para inovações 

radicais, são esperados mais de 2 anos de conceituação e experimentação até 

de se estabelecer o caminho da comercialização. Muitas vezes, o horizonte 

temporal para o mercado é de mais de cinco anos. 

• Taxa de sucesso/falha de projetos: mede o grau em que os novos projetos no 

portfólio são bem-sucedidos ou reprovados, indicando a capacidade de 

selecionar projetos “certos” para desenvolvimento. Naturalmente, as taxas de 

“falha” serão maiores para projetos de inovação radical, visto que esses 

projetos visam múltiplas aplicações, e um “fracasso” inicial pode não retratar 

o sucesso geral do projeto e o desenvolvimento de novas competências. 

Baseados nessa análise da inaplicabilidade dos indicadores tradicionais para os projetos de 

inovação radical, Kristiansen e Ritala (2018) sugerem três conjuntos de indicadores para avaliar 

o desempenho destes projetos, em sua maioria qualitativos: 

• Orientação para o mercado: geralmente as inovações radicais focam na 

novidade tecnológica, entretanto muitos produtos tecnologicamente 

inovadores fracassam no teste real de mercado porque as empresas esquecem 

ser preciso prestar atenção ao mercado para obter sucesso com o projeto. 

o Exemplos: potencial de mercado; ligações existentes aos mercados; 

novas necessidades do mercado; benefícios reais para o cliente. 

• Aprendizado e oportunidades futuras: projetos de inovação radical são muitas 

vezes parte de uma estratégia de investimento maior nas empresas. Com eles, 

as empresas podem potencializar os aprendizados e os investimentos em 

distintas oportunidades e segmentos de negócios. Até mesmo em casos em que 

o projeto é abandonado, as empresas devem fazer relatórios para resumir os 
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aprendizados do processo, parâmetros cumpridos como parte do projeto, sob 

quais condições o projeto poderia ser reativado e quem contatar como ponto 

focal do projeto. As empresas também devem conseguir avaliar como usam e 

desenvolvem competências essenciais, incluindo o aumento da base de 

conhecimento relevante da empresa. 

o Exemplos: surgimento de novas oportunidades; aprendizado por 

dinheiro gasto; potencial de crescimento/sinergia nos segmentos de 

negócios existentes; qualidade do relatório de encerramento; 

capacidade de usar e desenvolver competências essenciais. 

• Dedicação de recursos: atividades de inovações radicais podem precisar 

competir por recursos da empresa e, portanto, é crucial ter uma visão geral do 

projeto com uma descrição dos recursos necessários para apoiá-lo. Esses 

projetos envolvem recursos intangíveis substanciais na forma de equipes 

altamente especializadas e multifuncionais. Quando projetos de inovação 

radical amadurecerem, eles eventualmente exigirão uma maior alocação de 

recursos financeiros para chegar ao mercado. As empresas devem previamente 

decidir se os recursos estarão disponíveis quando forem necessários. Para áreas 

de maior incerteza, os recursos podem ser compartilhados entre as empresas, 

como base de conhecimento e equipamentos para teste. 

o Exemplos: projetos ativos apoiados (dinheiro gasto e reservado); nível 

dos recursos intangíveis internos da empresa; recursos tangíveis da 

empresa; disponibilidade de recursos externos. 

Os autores ainda ressaltam que os indicadores propostos são direcionados para o FEI. Na fase 

de comercialização, os indicadores e métricas comumente usados têm melhor aplicabilidade, 

portanto não são necessários indicadores específicos voltados para o caso de inovações radicais. 

Trazendo o estado da prática das empresas brasileiras, a pesquisa “ACE Innovation 

Survey 2019: O Estado da Inovação no Brasil” levantou que a maioria das grandes empresas no 

Brasil mede a inovação por meio de indicadores como: número de colaboradores capacitados 

em processos e metodologia de inovação; número de ideias geradas; número de patentes 

registradas; número de projetos de curto, médio e longo prazo; velocidade em que os projetos 

avançam de etapa no processo de inovação; e entrada em novos mercados (ACE, 2019). 

Por fim, em seu livro “Innovation Strategies for a Global Economy: Development, 

Implementation, Measurement and Management”, Gault (2010) destaca alguns cuidados que 

devem ser tomados com os indicadores. Segundo o autor, um único indicador: 
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• não fornece todas as informações possíveis (“não conta a história completa”); 

• pode precisar de outro indicador para fazer sentido; 

• pode ter que ser combinado com outro indicador; e 

• pode dar resultados diferentes em pesquisas transversais e longitudinais. 

 

2.4 SÍNTESE 

 

A revisão da literatura realizada nesse capítulo permitiu a definição de elementos 

norteadores para o desenvolvimento do framework. 

Inicialmente, a inovação é definida de duas formas para essa pesquisa, uma para 

inovação enquanto processo e outra enquanto resultado. Enquanto processo, toma-se a 

definição de Baregheh, Rowley e Sambrook (2009, p. 12): “A inovação é o processo de várias 

etapas em que as organizações transformam ideias em produtos, serviços ou processos 

novos/aprimorados, a fim de avançar, competir e se diferenciar com sucesso em seu mercado”. 

Já enquanto resultado, segue o Manual de Oslo (OECD; EUROSTAT, 2018, p. 22), que trata a 

inovação como “produto ou processo novo ou melhorado (ou combinação deles) que difere 

significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade e que foi disponibilizado a 

usuários em potencial (produto) ou colocado em uso pela unidade (processo)”. 

Dentre as diversas classificações existentes para inovação, a mais importante para essa 

pesquisa é o tipo de inovação, visto que o framework é focado em inovação de produto e em 

empresas. Sob essa ótica, é possível redefinir a inovação como resultado para “bem ou serviço 

novo ou melhorado que é introduzido no mercado” (CROSSAN; APAYDIN, 2010; OECD; 

EUROSTAT, 2018). 

A gestão da inovação é um elemento essencial para o sucesso da inovação dentro de 

uma empresa, e para a sustentabilidade da própria empresa (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 

2006; FONTANA; MUSA, 2017; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012). Para essa pesquisa 

foi feita uma adaptação das definições de Freitas Filho (2019), Manual de Oslo (OECD; 

EUROSTAT, 2018) e ISO 56000 (ISO, 2020), conceituando gestão da inovação como “gestão 

sistemática das atividades desenvolvidas para planejar, executar, controlar e melhorar a 

inovação dentro de uma empresa, de modo que se tenha sucesso de forma sustentável”. 

Ainda em relação às definições, como essa pesquisa se baseia na construção de um 

framework de indicadores para gestão da inovação, é essencial a definição de framework e 

indicador para esse trabalho. Um framework é um conjunto de indicadores relacionados, e 
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mecanismos para coleta e uso desses dados (MENDONCA; BASILI, 2000). E, segundo a ISO 

56000, um indicador é uma informação específica sobre estado, condição ou impacto de algo 

(ISO, 2020). 

Gerenciar a inovação envolve vários fatores determinantes, discutidos na revisão 

realizada. Seis deles, tidos como os principais pela análise de outros estudos, foram tomados 

como categorias para o framework dessa dissertação: (1) estratégia de inovação; (2) cultura de 

inovação; (3) estrutura organizacional; (4) recursos para inovação; (5) gestão do conhecimento; 

e (6) processo de inovação (fatores do processo propriamente dito). Outro aspecto essencial 

para a gestão da inovação é o desempenho inovativo da empresa (FREITAS FILHO, 2019). 

Essa é, portanto, a sétima categoria do framework proposto. 

Um dos elementos de mais importância na gestão da inovação é a mensuração da 

inovação (TRIZOTTO; GEISLER, 2008). A capacidade de mensurar as atividades e processos 

envolvidos na inovação é vital para se obter sucesso (BOLY et al., 2014; DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2009; QUINTANE et al., 2011; SAUNILA; UKKO, 2012; SPERONI et al., 2015), 

e tanto a mensuração quanto indicadores para gestão da inovação se destacam crescentemente 

na literatura e na prática da área (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; DZIALLAS; BLIND, 

2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; ISO, 2019; SAUNILA, 2017; SPERONI et al., 

2015). 

A mensuração da inovação deve ser um processo estruturado e abrangente, envolvendo 

não apenas a identificação de indicadores, mas também o uso deles para gerenciar a inovação 

da empresa e permitir melhoria contínua (ABNT, 2020; BRATTSTRÖM et al., 2018; EDISON; 

BIN ALI; TORKAR, 2013; NEELY; HII, 1998; SAUNILA, 2017). São vários os benefícios da 

mensuração da inovação para a empresa, citados na revisão, como: melhor entendimento, 

reflexões e discussões sobre a inovação na empresa, auxílio ao alinhamento estratégico, apoio 

ao estabelecimento e acompanhamento de objetivos e metas, apoio à tomada de decisões, 

panorama do portfólio e projetos de inovação, e benchmarking (ADAMS; BESSANT; 

PHELPS, 2006; CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996; DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 

2009; DEWANGAN; GODSE, 2014; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018; NEELY; HII, 1998; SAUNILA, 2017; SAUNILA; UKKO, 2012). 

Apesar de muitas empresas gerenciarem a inovação por meio de indicadores, o uso de 

sistemas de mensuração ainda é debatido. Ao mesmo tempo que trazem maior eficácia para as 

empresas, quando mal utilizados podem ser contraproducentes, consumindo recursos, gerando 

análises incoerentes e ações inadequadas, indo contra uma cultura inovadora, mitigando 

inovações radicais e gerando foco excessivo nos aspectos presentes no sistema em detrimento 
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de uma visão holística da gestão da inovação (BRATTSTRÖM et al., 2018; DZIALLAS; 

BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; LAKIZA; DESCHAMPS, 2018). 

Muitos frameworks para mensuração da inovação já foram propostos (EDISON; BIN 

ALI; TORKAR, 2013; FRISHAMMAR et al., 2019; NEELY; HII, 1998; SAUNILA; UKKO, 

2012), comprovando a relevância desse campo de pesquisa e prática, entretanto ainda há espaço 

para evolução. Analisando as barreiras e desafios da área citados na literatura, é possível 

observar algumas lacunas que a presente dissertação pode preencher. 

A primeira delas é a divergência e desconexão entre teoria e prática em relação à 

inovação (CROSSAN; APAYDIN, 2010; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; NEELY; 

HII, 1998; TIDD; BESSANT, 2018). Essa desconexão gera falta de clareza da origem dos 

indicadores (invenção do pesquisador, extração da literatura ou aplicado por alguma 

organização) e sua aplicabilidade para as empresas (DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN 

ALI; TORKAR, 2013). Esse aspecto é relevante para a presente pesquisa, sendo que essa 

conexão entre teoria e prática é tratada como uma das premissas do framework a ser 

desenvolvido e permeia todo o processo de desenvolvimento. 

É importante observar que a complexidade, ambiguidade e multidisciplinaridade da 

inovação impossibilita que um sistema de mensuração seja universal e fomenta a proposição de 

inúmeros indicadores para gestão da inovação (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; 

BRATTSTRÖM et al., 2018; CROSSAN; APAYDIN, 2010; DEWANGAN; GODSE, 2014; 

DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013; EGGINK, 2012; LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018; NEELY; HII, 1998; PRAJOGO; AHMED, 2006; SPERONI et al., 2015; 

TROTT, 2016). Ainda, é importante que as empresas utilizem indicadores que abordem a gestão 

da inovação de forma sistêmica, considerando diversos fatores que a compõe (ADAMS; 

BESSANT; PHELPS, 2006; DEWANGAN; GODSE, 2014; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 

2013; KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; NEELY; HII, 1998; QUINTANE et al., 2011), 

mas também que evitem a sobrecarga (RICHTNÉR et al., 2017). 

Vale ressaltar, também, que a maioria das empresas que medem a inovação o fazem 

de maneira errônea (LAKIZA; DESCHAMPS, 2018), e há um descontentamento das empresas 

com seus sistemas de mensuração da inovação (DEWANGAN; GODSE, 2014). Inclusive, a 

definição de indicadores de desempenho da inovação é um dos cinco principais desafios em 

inovar das empresas brasileiras (ACE, 2019). A literatura enfatiza, portanto, a necessidade da 

proposição de framework de indicadores para gestão da inovação que sane esses problemas. O 

framework proposto nessa pesquisa visa justamente estabelecer um conjunto-base 

multidimensional de indicadores que possam ser utilizados pelas empresas e serem 
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posteriormente complementados com outros indicadores que a empresa julgar necessário para 

seu contexto. 

Apesar de framework ser diferente de sistema de mensuração da inovação - sistema 

abrange: (1) definição e categorização dos indicadores; (2) benchmarks; (3) relatórios; e (4) 

infraestrutura (DEWANGAN; GODSE, 2014), enquanto framework foca apenas no primeiro 

item -, alguns princípios de sistemas de mensuração da inovação de excelência, sintetizados por 

Dewangan e Godse (2014), Lakiza e Deschamps (2018) e Richtnér et al. (2017), são tomados 

como premissa para o desenvolvimento do framework dessa dissertação: (1) abordagem 

multidimensional; (2) presença de indicadores quantitativos e qualitativos; (3) presença de 

indicadores de curto e longo prazo; e (4) facilidade de implementação e utilização. 

Por fim, a relação intrínseca entre inovação e EBTs, apresentada na revisão da 

literatura, justifica a escolha delas como público-alvo do framework. As EBTs têm como 

características o foco em inovação e desenvolvimento de novos produtos, além do investimento 

em P&D (BITTARELLO, 2014; CAMISÓN-HABA; CLEMENTE-ALMENDROS; 

GONZALEZ-CRUZ, 2019; CONFORTO; AMARAL, 2016; DIAS, 2012; GRANSTRAND, 

1998; IACONO; ALMEIDA; NAGANO, 2011; LÖFSTEN; LINDELÖF, 2002). Ademais, as 

10 empresas mais inovadoras do mundo são EBTs, bem como a maioria das outras 40 do 

ranking das 50 mais inovadoras (RINGEL et al., 2020). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo aborda a metodologia de pesquisa aplicada nessa dissertação, sendo 

dividido em duas partes. A primeira inclui a caracterização da pesquisa e pressupostos teórico-

científicos e a segunda trata das etapas desenvolvidas e técnicas utilizadas. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Enquanto nas ciências tradicionais os objetivos são a exploração, descrição, explicação 

e, potencialmente, predição em relação a fenômenos naturais e sociais, um novo ramo vem 

ganhando destaque nas ciências aplicadas. Esse ramo - design science - trabalha a pesquisa de 

uma forma mais aplicada, objetivando a projeção e aplicação de determinado conhecimento e 

propondo soluções para problemas práticos (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). 

O método para operacionalizar a design science, aplicado nessa pesquisa, é a design 

science research (DSR). Voltado à solução de problemas, esse método foca na construção e 

avaliação de artefatos a partir do entendimento de problemas. Esses artefatos são objetos 

artificiais, ou seja, criados pelo homem e contribuem para potencializar a base de conhecimento 

existente, sendo o principal produto desse método de pesquisa. Dessa forma, a DSR diminui o 

distanciamento existente entre teoria e prática (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). 

A DSR é uma abordagem em processo de amadurecimento, vista como uma alternativa 

concreta de método para pesquisas de cunho tecnológico, principalmente nas áreas de 

tecnologia e gestão (LACERDA et al., 2013). Pelos motivos dispostos, a presente pesquisa foi 

desenvolvida embasada nessa metodologia e o artefato é o framework de indicadores para 

gestão da inovação em empresas de base tecnológica. Dentre as diversas proposições para 

execução da DSR, foi adotada a de Peffers et al. (2006). As etapas são detalhadamente descritas 

na seção seguinte desse capítulo. 

Em adição à base epistemológica da design science, essa pesquisa foi realizada sob 

abordagem metodológica do paradigma funcionalista de Morgan (1980), que parte do 

pressuposto de que a sociedade possui um caráter sistêmico e concreto, orientado para produzir 

um estado ordenado e regulado das coisas, além de ser essencialmente pragmático, voltado ao 

problema e preocupado em gerar conhecimento empírico, e prover soluções práticas. Esse 

pragmatismo relaciona-se também a mais liberdade na escolha dos métodos de pesquisa, com 

distintas abordagens para coletar e analisar os dados. O método qualitativo é utilizado nessa 
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pesquisa, tendo em vista melhor análise e compreensão do problema de pesquisa (CRESWELL, 

2010). 

No que se refere às demais modalidades da pesquisa, além da abordagem mista, é de 

natureza aplicada, e exploratória e descritiva quanto aos objetivos. Quanto aos 

procedimentos metodológicos para coleta de dados e concepção do framework, inicialmente se 

fez uma revisão narrativa da literatura para entendimento sistêmico da gestão da inovação, 

complementado com uma revisão sistemática da literatura utilizando o método PRISMA, 

aplicação de questionários com especialistas do meio acadêmico e corporativo e, ainda, 

entrevistas com especialistas corporativos para verificação da aplicabilidade do artefato 

desenvolvido. Por fim, a unidade de análise são as empresas, sendo os responsáveis pela 

inovação nas EBTs pesquisadas os respondentes dos instrumentos de pesquisa. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Como apresentado na caracterização da pesquisa (3.1), para o desenvolvimento da 

presente pesquisa foi tomado como base a DSR, seguindo o design processual proposto por 

Peffers et al. (2006). Para eles, o processo é dividido em seis passos: (1) identificação de 

problema e motivação; (2) objetivos para uma solução; (3) projeto e desenvolvimento; (4) 

demonstração; (5) avaliação; e (6) comunicação. Vale destacar que os autores ressaltam que a 

estruturação em ordem numérica não implica na expectativa de que as atividades sejam 

seguidas de forma sequencial, da primeira à sexta. 

Para começar, a identificação de problema e motivação e objetivos para a solução 

foram executadas quando realizada a revisão narrativa da literatura (capítulo 2). Na primeira 

atividade o foco é definir o problema e demonstrar sua importância, enquanto na segunda é a 

reflexão sobre o que o artefato desenvolvido deve realizar bem (PEFFERS et al., 2006). 

Quanto à identificação do problema, é destacado que indicadores para gestão da 

inovação representa uma necessidade latente para as empresas, permitindo gerenciar melhor a 

inovação e, consequentemente, extrair mais valor. É notória a ineficiência dos sistemas 

utilizados pelas empresas (ACE, 2019; ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006; DEWANGAN; 

GODSE, 2014; DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013), apesar do 

crescente destaque acadêmico à mensuração da inovação. Quanto aos objetivos do framework, 

pode-se elencar: alinhamento entre opiniões de especialistas acadêmicos e corporativos; 

abordagem multidimensional; presença de indicadores quantitativos e qualitativos, financeiros 

e não financeiros, e de curto e longo prazo; e fácil entendimento e utilização. 
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A terceira atividade, projeto e desenvolvimento, se baseia na criação do artefato 

(PEFFERS et al., 2006). Essa atividade abrange grande parte das etapas da pesquisa, incluindo 

a compilação, síntese, análise e seleção dos indicadores, definições acerca da mensuração e 

desenvolvimento do artefato (mais detalhes nas seções 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6). 

Na sequência, as atividades de demonstração e avaliação são realizadas de forma 

concomitante. Na demonstração é definido o contexto e aplicado o artefato para resolução do 

problema. Já na avaliação são observadas a efetividade e eficiência da solução, bem como 

realizados ajustes que forem necessários, considerando não apenas os feedbacks da avaliação, 

mas também os objetivos anteriormente definidos (PEFFERS et al., 2006). Essas atividades 

foram executadas nas etapas de verificação da aplicabilidade, e revisão e finalização do 

framework (mais detalhes nas seções 3.2.7 e 3.2.8). 

Por fim, a comunicação se resume a publicações, tanto no meio acadêmico quanto 

corporativo (PEFFERS et al., 2006). Essa etapa é realizada com a defesa da dissertação ao 

PPGEGC da Universidade Federal de Santa Catarina, assim como publicação científica em 

congresso internacional e feedback aos especialistas corporativos envolvidos na pesquisa. 

Na sequência são detalhadas as etapas de desenvolvimento dessa pesquisa, partindo da 

compilação de indicadores para gestão da inovação na literatura até a finalização do framework. 

 

3.2.1 Etapa 1 - Compilação de indicadores na literatura 

 

Inicialmente, os indicadores para gestão da inovação presentes na literatura foram 

garimpados e compilados. Para tanto, trabalhou-se com os indicadores identificados nas 

revisões da literatura realizadas por Edison, Bin Ali e Torkar (2013) e Dziallas e Blind (2019). 

A primeira publicada na revista “Journal of Systems and Software”, uma das mais renomadas 

revistas da área de tecnologia, com classificação A2 na Plataforma Sucupira, e a segunda 

publicada na “Technovation”, uma das mais renomadas revistas sobre inovação, com 

classificação A1 na Plataforma Sucupira. Enquanto Edison, Bin Ali e Torkar (2013) analisaram 

artigos entre 1949 e 2010, Dziallas e Blind (2019) abrangeram artigos de 1980 até 2015. Ao 

todo, 235 indicadores foram identificados por Edison, Bin Ali e Torkar (2013) e 280 por 

Dziallas e Blind (2019). 

Tendo esses 515 indicadores para gestão da inovação mapeados, inicialmente as 

referências comuns foram identificadas e os indicadores repetidos removidos. Essa atividade 

não teve grande peso no resultado, visto que apenas 11 das 60 referências de Edison, Bin Ali e 

Torkar (2013) estavam também presentes em Dziallas e Blind (2019) e, ainda, apenas quatro 
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indicadores puderam ser qualificados como repetidos. Outros cinco foram qualificados como 

semelhantes, mas o autor decidiu manter ambos por não serem necessariamente repetidos. 

Para completar o período entre 2015 até 2020, foi produzida uma revisão sistemática 

da literatura, utilizando a metodologia PRISMA, e tendo como enfoque artigos que tiveram 

alguma etapa empírica, ou seja, foram de alguma forma verificados na prática. Nessa revisão, 

foram levantados 356 indicadores para gestão da inovação (BERNARD; DANDOLINI, 2020). 

Os 871 indicadores presentes nas três revisões formaram a base inicial de indicadores 

para gestão da inovação da literatura. 

 

3.2.2 Etapa 2 - Síntese dos indicadores da literatura 

 

A etapa seguinte consistiu na síntese dos 871 indicadores elencados. Inicialmente, foi 

feita uma limpeza desses indicadores com vistas à remoção daqueles que não estavam muito 

adequados ao escopo da presente pesquisa. Esses indicadores foram removidos seguindo quatro 

critérios de exclusão: (1) genérico (indicador era uma dimensão/fator, sem ligação aparente 

com a inovação ou não foi explicado); (2) não organizacional (indicador trata do projeto, 

produto, região, país, etc.); (3) específico (indicador é aplicável a um contexto ou traz atributos 

consideravelmente específicos); e (4) auditoria (não são indicadores, mas sim afirmações ou 

perguntas para serem avaliados em uma auditoria). Ao final dessa atividade, 296 indicadores 

foram removidos, restando 575 para a atividade seguinte. A Tabela 6 apresenta 

quantitativamente essa atividade. 

Tabela 6 - Limpeza dos indicadores da literatura 

Status Indicadores 

Mantido 575 

Removido: genérico 72 

Removido: não organizacional 137 

Removido: específico 55 

Removido: auditoria 32 

Total 871 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

Seguindo a síntese, os 575 indicadores mantidos após a limpeza foram categorizados. 

A categorização foi feita pelo autor (apresentada na seção 4.3), sendo que nas etapas seguintes 

foi implicitamente validada por especialistas acadêmicos e corporativos. As categorias 

definidas foram baseadas em três pesquisas anteriores, apresentadas nas seções 2.2.3 e 2.3.3: 
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• Edison, Bin Ali e Torkar (2013) - (1) determinantes; (2) entradas; (3) saídas; 

(4) desempenho; e (5) atividades; 

• Dziallas e Blind (2019) - (1) estratégia; (2) cultura inovadora; (3) 

conhecimento e competência; (4) estrutura organizacional; (5) atividades de 

P&D e entradas; (6) desempenho financeiro da inovação; (7) mercado; (8) 

rede; (9) ambiente; (10) processo de inovação; (11) inovação (produto); e (12) 

gestão de projetos de inovação; 

• Freitas Filho (2019) – (1) estratégia de inovação; (2) cultura de inovação; (3) 

liderança para inovação; (4) estrutura organizacional; (5) recursos para 

inovação; (6) gestão do conhecimento; (7) conceituação; (8) aquisição de 

tecnologia; (9) informações de mercado; (10) sistemas e ferramentas; (11) 

desenvolvimento e implantação; (12) gerenciamento de projeto e produto de 

inovação; (13) comercialização; (14) desempenho financeiro; (15) 

desempenho de mercado; e (16) desempenho de produto. 

Feito isso, os indicadores foram submetidos a uma nova limpeza, na qual foram 

realizadas três tarefas: (1) comparação para unificar os semelhantes ou iguais; (2) segunda 

triagem para remoção de indicadores (como ainda restaram muitos indicadores, na segunda 

análise foram removidos aqueles que eram muito genéricos ou muito específicos, segundo o 

autor dessa pesquisa); (3) tradução para português e adequação da escrita/linguagem. Essas 

tarefas permitiram otimizar e viabilizar as etapas seguintes da pesquisa. Ao final da etapa de 

síntese, restaram 222 indicadores para análise por parte de especialistas acadêmicos. O número 

de indicadores em cada categoria é apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7 - Síntese dos indicadores da literatura 

Categoria Indicadores 

Cultura Inovadora 38 

Estratégia de Inovação 22 

Estrutura Organizacional 8 

Gestão do Conhecimento 36 

Recursos para Inovação 31 

Processo de Inovação 46 

Desempenho Inovativo 41 

Total 222 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 
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3.2.3 Etapa 3 - Análise dos indicadores por especialistas acadêmicos 

 

A etapa atual e a seguinte (3.2.4) foram realizadas por meio de uma pesquisa online, 

utilizando o Google Forms®. A escolha por esse modelo de pesquisa se deu pela facilidade de 

difusão e comunicação com o público-alvo, possibilidade de personalização e automação da 

pesquisa, e ausência de custos. 

Em relação ao questionário, tanto o utilizado nessa etapa quanto aquele utilizado na 

etapa seguinte (seção 3.2.4), a operacionalização de uma pesquisa envolvendo inovação pode 

ter seus erros diminuídos quando o instrumento for adequadamente desenvolvido. Uma boa 

construção das perguntas e um bom layout para o questionário podem melhorar a qualidade dos 

dados, aumentar a taxa de resposta e diminuir inconsistências (OECD; EUROSTAT, 2018). 

Para elaboração do questionário enviado para especialistas acadêmicos e corporativos, alguns 

cuidados foram tomados, seguindo recomendações do “Manual de Oslo”: 

1. Pelo fato de a inovação ter diferentes interpretações e conceitos dependendo 

de quem analisa, definições claras e concisas sobre a inovação foram 

apresentadas. Com isso, se obtém uma maior assertividade na pesquisa, 

visando entendimento padronizado do que se deseja; 

2. O questionário é objetivo, estruturado de forma lógica e contém instruções 

claras sobre seu preenchimento; 

3. As questões são o mais curto, simples e claro possível, sendo evitadas 

repetições e itens visando informações similares. Além disso, foram elaboradas 

questões que sejam relevantes e interessantes para o respondente. Desta forma, 

visou-se a diminuição da fadiga e aumento da motivação dos respondentes; 

4. O questionário foi verificado com especialistas, sendo revisado após os 

feedbacks (OECD; EUROSTAT, 2018). 

Para essa etapa, foi trabalhado com especialistas acadêmicos na área, apresentados no 

Quadro 7. Os especialistas que formaram o público que recebeu o formulário foram os 

membros atuais e egressos do grupo de pesquisa IGTI, que estudam ou trabalham com 

inovação. O envio do questionário aos potenciais respondentes foi feito por meio de uma 

mensagem nos grupos do IGTI no WhatsApp®, explicando a pesquisa por meio de um texto 

introdutório e contendo o link para preenchimento do questionário. 

Os indicadores foram separados por categoria, para que eles os avaliassem seguindo a 

escala Likert de 1 (pouco relevante) a 5 (muito relevante), bem como fizessem quaisquer outras 

ponderações sobre a categorização ou sugerissem outros indicadores que não estivessem 
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listados. Ao todo, seis especialistas acadêmicos responderam ao questionário. Todos que 

responderam se disponibilizaram para participar da sequência da pesquisa. 

Quadro 7 - Perfil dos especialistas acadêmicos 

# Formação Área de Experiência Tempo de Experiência 

1 Mestranda Processo de Inovação 5-10 anos 

2 Doutorando Front-End da Inovação 2-5 anos 

3 Doutor Gestão da Inovação 10-20 anos 

4 Doutora Gestão da Inovação 5-10 anos 

5 Doutor Gestão da Inovação 5-10 anos 

6 Doutor 
Métodos, Técnicas e 

Ferramentas para Inovação 
2-5 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Para seleção dos indicadores que seguiriam para a etapa seguinte, de avaliação dos 

especialistas de empresas de base tecnológica, foram levantadas as seguintes informações: 

1. Avaliação da nota dos indicadores, por meio da média entre as avaliações dos 

especialistas acadêmicos para cada um; 

2. Avaliação da nota das categorias, por meio da média das avaliações dos 

especialistas acadêmicos para todos os indicadores de cada categoria; 

3. Avaliação da nota final de cada indicador, considerando a sua nota e a nota da 

sua categoria; 

4. Classificação dos indicadores na sua categoria, com ordem decrescente da nota 

do indicador na categoria; 

5. Classificação final, com ordem decrescente da nota do indicador dentre todos 

os indicadores; 

Após essa análise, os indicadores foram classificados de forma decrescente, segundo 

sua nota final na intenção de selecionar os 100 mais bem avaliados para refinamento antes da 

análise dos profissionais de empresas. Entretanto, como os seis últimos (do 98º ao 103º) tinham 

a mesma nota final, foram selecionados 103 indicadores mais bem avaliados pelos especialistas 

acadêmicos para serem analisados mais profundamente pelo autor dessa dissertação.  

Para esses 103 indicadores foi feita uma análise da fonte de onde foram extraídos, para 

entender como os autores o definiam e indicavam mensurá-los. Desse modo seria possível 

unificar aqueles semelhantes e remover outros. Esses indicadores foram removidos seguindo 
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seis critérios de exclusão: (1) unificado (indicadores que eram iguais a outros foram removidos, 

de maneira que fosse mantido apenas um deles); (2) não explicitado (indicador foi citado no 

artigo, porém sem mais detalhes); (3) sem método de mensuração (não é deixado claro como 

medir o indicador); (4) avaliado por especialistas (indicador para ser utilizado por especialistas, 

e não pela própria empresa); (5) não consolidado (impacto do indicador não é consolidado como 

positivo ou negativo para a empresa); e (6) não organizacional (indicador não é de nível 

organizacional ou exige comparação com outras empresas). Ao total, 44 indicadores foram 

removidos. A Tabela 8 apresenta quantitativamente esse refinamento. 

Tabela 8 - Refinamento dos indicadores melhor classificados 

Motivo da remoção Indicadores 

Unificado 7 

Não explicitado 9 

Sem método de mensuração 18 

Avaliado por especialistas 6 

Não consolidado 2 

Não organizacional 2 

Total 44 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

Por fim, restaram 59 indicadores para gestão da inovação, que foram levados para a 

avaliação por parte de executivos, divididos nas categorias conforme a Tabela 9. 

Tabela 9 - Síntese dos indicadores após análise dos especialistas acadêmicos 

Categoria Indicadores 

Cultura Inovadora 8 

Estratégia de Inovação 5 

Estrutura Organizacional 3 

Gestão do Conhecimento 8 

Recursos para Inovação 11 

Processo de Inovação 6 

Desempenho Inovativo 18 

Total 59 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 
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3.2.4 Etapa 4 - Análise dos indicadores por parte de executivos 

 

Para a análise da prática foi elaborado um questionário, também por meio de um 

formulário do Google®, com os indicadores resultantes da etapa anterior, para avaliação por 

parte dos responsáveis pela área de inovação de empresas de base tecnológica. Essa pré-seleção 

por parte dos acadêmicos se deu de modo a otimizar a pesquisa junto aos profissionais de 

empresas, visto que quanto mais indicadores, menor tenderia a ser a taxa de resposta, bem como 

a interligação da teoria e prática para construção de um framework que contemple os dois meios, 

conforme premissa dessa dissertação. 

Seguindo o modelo da etapa anterior, os indicadores foram separados por categoria 

para que os profissionais de empresas avaliassem como: “Utilizo algum indicador nesse 

sentido”, “Não utilizo como indicador, mas acho relevante” ou “Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão da inovação”. Além de avaliarem os indicadores constantes no 

questionário, os respondentes poderiam adicionar outros que utilizavam na gestão da inovação 

em suas empresas ou fazer quaisquer outras observações que achassem pertinentes.  

De modo a estratificar os respondentes, o questionário continha questões para conhecer 

o perfil das empresas. Inicialmente foi levantado o porte (em relação ao número de 

colaboradores), a área de atuação (Verticais de Negócios da ACATE), seguido pela avaliação 

se é ou não inovadora, se tem alguma área ou pessoa responsável pela inovação e se utiliza 

indicadores para gestão da inovação. Para qualificação de empresa inovadora foi utilizada a 

definição do “Manual de Oslo” (OECD; EUROSTAT, 2018). Considerando que apenas a 

inovação de produto faz parte do escopo do presente trabalho, foi considerada uma empresa 

inovadora aquela que afirmar que teve uma ou mais inovação de produto nos últimos 12 meses. 

O questionário, na íntegra, está no APÊNDICE A. Nele estão as perguntas feitas aos 

profissionais de empresas, bem como os 59 indicadores que foram analisados. 

As empresas escolhidas para a pesquisa são empresas de base tecnológica participantes 

das Verticais de Negócios da ACATE. A escolha por EBTs se deu por seu foco em inovação 

de produto, maior intimidade do pesquisador com a área e por ser o setor econômico de destaque 

do Estado de Santa Catarina, em especial na região da Grande Florianópolis. Já a escolha pela 

ACATE se deu pelo fato de ser referência e agregar as EBTs catarinenses de maior destaque. 

Por fim, a decisão de trabalhar com as Verticais de Negócios, que são “grupos de empresas de 

tecnologia associadas à ACATE que promovem diálogos produtivos sobre os setores, desafios, 

tendências e oportunidades, e desenvolvem projetos de impacto positivo para a sociedade” 
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(ACATE, 2020), foi tomada para que a pesquisa possa abranger diferentes segmentos intensivos 

em tecnologia, além da tendência dessas serem empresas mais engajadas e ativas no setor. 

Segundo o relatório “ACATE Tech Report 2020”, com dados relativos ao ano de 2019, 

o setor de tecnologia de Santa Catarina faturou R$ 17,7 bilhões, representando 5,9% do PIB do 

Estado. A participação das empresas associadas à ACATE foi de 67,9% desse total, em um 

universo de 12.138 empresas no Estado. São mais de 56,5 mil colaboradores trabalhando nas 

empresas de tecnologia do Estado. Em relação ao Brasil, o setor de tecnologia de Santa Catarina 

é o 4º maior em faturamento, 6º maior em número de empresas, 3º com mais colaboradores e o 

2º em relação à produtividade (receita das empresas dividido pelo número de colaboradores). 

O Estado é também o segundo do Brasil com maior percentual de alunos do ensino superior em 

cursos voltados à tecnologia, contando com 34,7 mil matriculados. A região da Grande 

Florianópolis representa 32,5% do total de empresas de tecnologia de Santa Catarina e 56,2% 

do faturamento total, maiores percentuais do Estado. Ainda, a cidade de Florianópolis possui a 

maior taxa de empresa de tecnologia por habitante do Brasil (ACATE, 2020). 

O relatório apresenta as 13 Verticais de Negócios da ACATE, que contam com mais 

de 300 empresas participantes. A Tabela 10 apresenta o número de empresas participantes de 

cada Vertical de Negócios, segundo o relatório. É importante destacar a mudança constante 

desse número, visto que empresas podem começar ou parar de participar do programa a 

qualquer momento, bem como que a mesma empresa pode participar de mais de uma Vertical. 

Tabela 10 - Empresas de Base Tecnológica por Vertical de Negócios da ACATE 

Vertical de Negócios Empresas 

Agronegócio 17 

Construtech 23 

Economia Criativa 10 

Educação 37 

Energia 28 

Fintech 31 

IoT (Internet das Coisas) 23 

Manufatura 37 

Peopletech 15 

Saúde 37 

Segurança 14 

Smart Cities 37 

Varejo 34 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021), a partir de dados obtidos da ACATE (ACATE, 2020). 
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Para o levantamento das empresas foi feito um cruzamento entre a base de dados 

fornecida pela ACATE e o site das Verticais de Negócios. Foram excluídas empresas que não 

foram fundadas ou não são sediadas em Santa Catarina, bem como aquelas que foram 

incorporadas por outras, que são novas unidades de negócios dentro de uma empresa maior ou 

que encerraram suas atividades. Este cruzamento e limpeza resultou em 246 empresas. Vale 

ressaltar que esse setor é muito volátil, então é comum que empresas encerrem suas atividades 

de forma súbita, sem que haja conhecimento público disso, portanto esse número total pode 

conter empresas que não estão mais ativas. 

Na sequência, para todas essas empresas foram procurados os contatos mais adequados 

para envio da pesquisa. Para tanto, foi utilizado o LinkedIn®, fazendo uma busca pelos 

colaboradores da empresa e seus cargos. A seleção do contato se deu na seguinte ordem de 

prioridade: (1) diretor(a) ou coordenador(a) de inovação ou P&D e cargos semelhantes; (2) 

CEO (sigla de Chief Executive Officer, em inglês, ou diretor(a) executivo(a)), fundador(a), 

sócio(a), presidente e cargos semelhantes; e (3) escolha por meio de análise qualitativa. Essa 

terceira opção se deu em casos que não se localizou um contato por meio das duas primeiras 

opções, e teve como critérios o histórico corporativo e acadêmico do profissional, selecionando 

aqueles que continham inovação ou gestão em seu currículo. 

Os contatos foram realizados por meio de e-mail, LinkedIn® e WhatsApp® entre os 

dias 31/05/2021 e 12/06/2021, com respostas abertas até dia 14/06/2021. Ao todo, dos 246 

profissionais de empresas contactados, foram obtidas 40 respostas no formulário, representando 

16,2% do total. Esse percentual reduzido se deu principalmente por quatro fatores apontados 

por potenciais respondentes: (1) o formulário é longo; (2) ninguém na empresa se sente 

confortável para falar sobre o tema; (3) a empresa não tem estrutura empresarial; e (4) a empresa 

está em constante mudança. 

Quanto ao formulário ser longo, era esperado que o fosse, visto que era preciso 

entender de forma sistêmica a inovação e, portanto, haveria vários indicadores para serem 

avaliados. Um dos profissionais de empresas contatados justificou que não iria responder pelo 

tempo de preenchimento estimado (5 a 10 minutos). Segundo ele, em virtude da agenda corrida, 

o indicado era que um questionário tivesse cerca de 1 ou 2 minutos como tempo de 

preenchimento. Entretanto, para o autor dessa dissertação, não havia como conseguir as 

informações necessárias para a concepção do framework nesse curto espaço de tempo. 

O segundo e o terceiro fatores estão atrelados. Mesmo que a inovação esteja em voga, 

a gestão da inovação não é um tema muito corriqueiro na realidade das empresas, especialmente 

naquelas ainda pouco estruturadas. Inclusive, um profissional de uma empresa que se enquadra 
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nesse perfil, mestre no PPGEGC e que já atuou em várias empresas de base tecnológica, 

destacou que os times de empresas de tecnologia nesse estágio são muito pequenos e que não 

existe estrutura de forma que torne viável responder ao questionário. Ele ressaltou que, mesmo 

que essas empresas sejam inovadoras, elas não têm um método ou sistema de inovação, tudo é 

feito baseado no feedback rápido e sem qualquer estruturação. Corroborando com essa situação, 

outro profissional de empresa, também mestre no PPGEGC, constatou que a empresa dele não 

se aplicava por serem uma empresa ainda em fase inicial, sem estrutura formal. 

O peso do segundo e do terceiro fator no total de preenchimento pode ser observado 

na medida que, dos 246 profissionais contatados, 94 são de microempresas (com até nove 

colaboradores), ou seja, 38,2% do total. Ainda, outros 94 são de empresas de pequeno porte 

(entre 10 e 49 colaboradores), sendo a maioria dessas com menos de 25 colaboradores. Ao todo, 

somam, então, 76,4% das empresas. O fato de mais de três-quartos das empresas serem desses 

dois portes (micro e pequenas empresas) pode estar diretamente relacionado ao segundo e ao 

terceiro fator para o percentual reduzido de respostas. 

Em relação à constante mudança das empresas, último dos fatores levantados, se dá 

por conta da volatilidade do mercado de tecnologia e, consequentemente, das empresas que 

atuam nele. Inclusive, um potencial respondente, doutor no EGC e com mais de 35 anos de 

experiência na área, argumentou que preferia não responder, pelo fato de sua empresa estar em 

um estágio de transformação, e as informações sobre ela não ajudariam a entender a realidade 

do mercado. Outro destacou que, na opinião dele, o momento da empresa não ajudaria na 

pesquisa. Segundo ele, desde o início da pandemia, a empresa cortou 80% da equipe e teve que 

mudar o modelo de trabalho para se adequar à quantidade de pessoas que restaram na operação. 

Com isso, muita coisa foi deixada de lado por falta de tempo. 

Entretanto, apesar de o número relativo ser baixo, o número absoluto de resposta é 

relevante, especialmente se considerarmos que foram obtidas respostas de empresas com perfis 

complementares, tanto em relação à porte quanto à Vertical de Negócio que participa, perfil 

inovador, existência de uma equipe ou responsável por inovação e uso de indicadores. 

A Tabela 11 traz os números e percentuais das empresas da população e da amostra 

da pesquisa, divididas pelo seu porte (número de colaboradores). 
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Tabela 11 - Comparação do porte das empresas da população e da amostra 

Porte 
População Amostra 

Número Percentual Número Percentual 

Microempresa (até 10 colaboradores) 94 38,2% 15 37,5% 

Empresa de Pequeno Porte (de 11 

a 50 colaboradores) 
94 38,2% 15 37,5% 

Empresa de Médio Porte (de 51 a 

200 colaboradores) 
35 14,2% 3 7,5% 

Empresa de Grande Porte (201 ou 

mais colaboradores) 
23 9,4% 7 17,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021), a partir de dados obtidos do LinkedIn® e das respostas do questionário. 

Em virtude de 76,4% dos profissionais de empresas que receberam a pesquisa serem 

de micro e pequenas empresas, é natural que o maior número de respondentes esteja 

concentrado nesse grupo. Seguindo a proporção, 37,5% dos respondentes eram de empresas 

com até nove colaboradores, outros 37,5% de empresas com 10 a 49 colaboradores, 17,5% de 

grandes empresas, com 100 ou mais colaboradores, e 7,5% de empresas de médio porte, de 50 

a 99 colaboradores. Portanto, todos os portes de empresas foram representados na pesquisa, 

conforme Figura 5. 

Figura 5 - Porte das empresas dos respondentes 

  
Fonte: Elaborada pelo autor (2021), extraída do Google Forms®. 

Quanto às Verticais de Negócio, todas as 13 existentes na ACATE tiveram algum 

respondente. As que mais se destacaram foram a de Agronegócios, com 20% dos respondentes, 

IoT e Varejo, com 12,5%, e Construtech, com 10%. Dois profissionais de empresas que 

responderam são de empresas que deixaram de fazer parte das Verticais, comprovando mais 

uma vez a volatividade das empresas nesse setor. Como visto, mesmo com um número 

relativamente reduzido de respondentes, todas as Verticais de Negócio foram representadas na 

amostra, englobando EBTs que atuam nos mais diversos setores de mercado. 



121 

Partindo para uma segmentação em relação ao perfil inovador da empresa, a grande 

maioria dos respondentes é de empresas inovadoras. Conforme apresentado na Figura 6, 82,5% 

das empresas lançaram algum produto novo ou significativamente melhorado nos últimos 12 

meses, o que as qualifica como inovadoras segundo a classificação do Manual de Oslo (OECD; 

EUROSTAT, 2018). 

Figura 6 - Perfil inovador das empresas dos respondentes 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021), extraída do Google Forms®. 

Já em termos da existência de alguma área ou pessoa responsável pela inovação na 

organização, o resultado é ainda mais expressivo, inclusive surpreendente. A maioria absoluta 

de 85% das empresas conta com alguma área ou pessoa responsável pela inovação, conforme 

Figura 7. Um ponto a ser destacado, tanto quanto à maioria das empresas ser inovadora quanto 

a terem responsável pela inovação, é que possivelmente as empresas nesse perfil tendem a se 

dispor a responder o formulário sobre o tema. Ou seja, isso não implica que no universo das 

empresas que receberam a pesquisa essa proporção deva se manter. 

Figura 7 - Existência de responsável pela inovação nas empresas dos respondentes 

  
Fonte: Elaborada pelo autor (2021), extraída do Google Forms®. 



122 

Cruzando os resultados das empresas inovadoras e que têm algum responsável por 

inovação, das 33 empresas inovadoras, 4 não tem nenhuma área ou pessoa responsável pela 

inovação (12,1%). Por outro lado, das 34 empresas que têm alguém responsável pela inovação, 

5 não lançaram uma inovação de produto nos últimos 12 meses (14,7%). 

Finalizando a análise do perfil das empresas respondentes, a pergunta final foi em 

relação à utilização de indicadores para a gestão da inovação. Das 40 empresas respondentes, 

42,5% utilizam indicadores para gerir a inovação, sendo 32,5% delas dentro dos indicadores 

gerais da empresa (ou seja, não selecionam um conjunto específico de indicadores com foco na 

gestão da inovação, mas sim acabam o fazendo indiretamente, visto que a inovação permeia 

outras áreas da empresa) e apenas 10% tem um conjunto de indicadores específico para 

inovação. Ainda, 30% não utilizam, mas pretendem utilizar em um futuro próximo, e 27,5% 

não utilizam e não pretendem utilizar. A Figura 8 sintetiza as respostas obtidas. 

Figura 8 - Utilização de indicadores nas empresas dos respondentes 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021), extraída do Google Forms®. 

Essas respostas em relação aos indicadores para gestão da inovação nas empresas 

levam a algumas conclusões que vão ao encontro do que a literatura apresenta. Primeiro, os 

indicadores para gestão da inovação devem ser integrados aos indicadores gerais das empresas 

para terem aplicabilidade prática. Ainda, mesmo que algumas empresas sejam inovadoras ou 

mesmo que tenham alguém responsável por isso, algumas delas não utilizam indicadores, e 

algumas nem pretendem fazê-lo no futuro próximo. Se faz necessário, portanto, que se 

sensibilize tanto as empresas quanto os profissionais sobre a necessidade e utilidade de 

indicadores para gestão da inovação. 

Cruzando a segmentação das empresas por perfil inovador, existência de responsável 

pela inovação e utilização de indicadores, é possível trazer números para a análise. Das 33 
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empresas inovadoras, 17 utilizam indicadores para gestão da inovação (51,5%), 9 não utilizam, 

mas pretendem utilizar (27,3%), e 7 não utilizam e não pretendem (21,2%). Já em relação às 34 

com responsável pela inovação, 16 utilizam indicadores para gestão da inovação (47,1%), 10 

não utilizam, mas pretendem utilizar (29,4%), e 8 não utilizam e não pretendem (23,5%). Ou 

seja, apenas cerca de metade das empresas que são inovadoras e/ou tem algum responsável por 

inovação utilizam indicadores para gestão da inovação. Por outro lado, mais da metade das que 

não utilizam pretendem utilizar em um futuro próximo. 

Conforme citado anteriormente, os profissionais de empresas qualificavam os 

indicadores para gestão da inovação presentes no questionário como “Utilizo algum indicador 

nesse sentido”, “Não utilizo como indicador, mas acho relevante” e “Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão da inovação”. Seguindo a análise dos profissionais das empresas, a 

avaliação seguiu a maneira utilizada na análise dos especialistas acadêmicos, com a atribuição 

de uma “nota” para cada indicador, da seguinte forma:  

1. Para cada empresa que utiliza aquele indicador, somou-se 2 pontos; 

2. Para cada empresa que não utiliza, mas acha interessante, somou-se 1 ponto; 

3. Para cada empresa que não utiliza, e nem acha interessante, somou-se 0 pontos. 

Ainda nessa etapa, durante a resposta do questionário 13 dos 40 respondentes se 

disponibilizaram a participar da etapa de verificação da aplicabilidade. Aqueles considerados 

especialistas na área foram selecionados para a entrevista, apresentada na seção 3.2.7, de acordo 

com sua intimidade com inovação e as seguintes características da empresa: porte; utilização 

de indicadores para gestão da inovação; existência de diretor(a) de inovação; e Vertical de 

Negócios. 

 

3.2.5 Etapa 5 - Seleção dos indicadores para o framework 

 

Mantendo a premissa de desenvolver um framework consistente e sinérgico entre 

academia e empresas, a seleção dos indicadores passou pela revisão da literatura, análise inicial 

do autor dessa pesquisa, análise de especialistas acadêmicos e análise de profissionais de 

empresas até chegar ao presente momento, em que foi feita a seleção final. Para essa seleção, 

com base na análise dos profissionais das empresas, foram utilizados cinco critérios: 

1) Todos os que não foram qualificados como “Não utilizo e não acho relevante para 

a gestão da inovação” (nenhum respondente escolheu essa opção); 

2) Todos os que foram qualificados como “Não utilizo o indicador, mas acho 

relevante” por 25 (62,5%) ou mais respondentes; 
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3) Todos os que foram qualificados como “Utilizo algum indicador nesse sentido” 

por 20 (50%) ou mais respondentes; 

4) Os 20 (50%) mais bem avaliados na nota final (que considera a média da nota do 

indicador com a nota da categoria – calculada pela média de todos os indicadores 

daquela categoria); 

5) Cada categoria deve contar com no mínimo 5% e no máximo 20% dos indicadores. 

Esses critérios de seleção foram definidos para: (1) selecionar os indicadores que as 

empresas acham relevante, elas usando ou não; (2) selecionar os indicadores que as empresas 

já vêm usando; (3) considerar o peso da categoria a qual o indicador pertence; e (4) evitar a 

concentração de indicadores em uma categoria e ter representatividade de todas.  

Para atender ao critério 5, algumas modificações foram feitas após a filtragem pelos 

critérios 1 a 4. A categoria “Desempenho Inovativo” concentrava 12 indicadores, o que 

representava um terço (33,3%) do total, e a categoria “Estrutura Organizacional” continha 

apenas um indicador (2,7%). Portanto, os seis piores classificados da categoria “Desempenho 

Inovativo” foram removidos (todos eles se qualificavam apenas no critério 2) e o segundo 

melhor classificado da “Estrutura Organizacional” foi acrescentado. 

Naturalmente, alguns indicadores eram qualificados para mais de um desses critérios. 

Ao total, 30 indicadores foram qualificados para compor o framework, dispostos nas sete 

categorias conforme a Tabela 12. 

Tabela 12 - Síntese dos indicadores selecionados para o framework 

Categoria Indicadores 

Cultura Inovadora 6 

Estratégia de Inovação 3 

Estrutura Organizacional 2 

Gestão do Conhecimento 6 

Recursos para Inovação 5 

Processo de Inovação 2 

Desempenho Inovativo 6 

Total 30 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 
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3.2.6 Etapa 6 - Desenvolvimento do framework (artefato) 

 

Essa etapa consistiu na especificação dos indicadores e estruturação do framework. 

Para tanto, foi seguida a metodologia 5W2H, por ser amplamente utilizada no universo 

corporativo, público-alvo dessa pesquisa. A metodologia consiste em responder sete perguntas: 

Who? (Quem?); What? (O quê?); Where? (Onde?); When? (Quando?); Why? (Por que?); How? 

(Como?); e How Much? (Quanto?). Tendo isso em mente, a especificação de cada indicador no 

framework foi realizada da seguinte forma: 

1. Categoria; 

2. Indicador; 

3. Tipo (quantitativo ou qualitativo); 

4. Descrição do indicador (o quê?); 

5. Método de mensuração (como?); 

6. Período de mensuração (quando?); 

7. Atores envolvidos (quem?); 

8. Frequência de mensuração (quanto?); 

9. Ferramentas recomendadas (onde?). 

Cada indicador tem seus critérios e métodos específicos, trazidos pelos autores que os 

indicaram em suas pesquisas, mas também existem algumas normas adicionais estabelecidas 

pelo autor dessa pesquisa, embasado no que há na teoria e prática. Elas foram posteriormente 

discutidas com especialistas corporativos na verificação da aplicabilidade do framework. 

Ademais, a resposta para o “por quê?” não foi adicionada diretamente na estrutura, mas sim por 

meio de boas práticas da inovação extraídas da literatura e recomendadas por especialistas 

corporativos durante a entrevista de verificação da aplicabilidade do framework (seção 3.2.7). 

Para apresentação do framework de maneira sintetizada e intuitiva foi desenvolvido 

um aplicativo web, utilizando a plataforma Glide Apps®. A escolha por um aplicativo nessa 

plataforma se deu por conta da facilidade de desenvolvimento (é uma plataforma que não 

necessita programação por códigos) e utilização por parte do usuário final, gratuidade, bem 

como existência de funcionalidades que permitiam a produção de um artefato mais bem-

apresentado. 
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3.2.7 Etapa 7 - Verificação da aplicabilidade do framework 

 

A verificação da aplicabilidade do framework de indicadores para gestão da inovação 

proposto foi embasada no modelo de Chiesa, Coughlan e Voss (1996), com testes realizados ao 

público-alvo, buscando eventuais melhorias. Os autores defendem que as ferramentas 

desenvolvidas no meio acadêmico para uso em empresas não devem apenas ser validadas junto 

à academia, mas também junto aos especialistas corporativos, avaliando três atributos: 

funcionalidade, usabilidade e utilidade. O primeiro atributo se refere ao teste da ferramenta e 

do conteúdo, bem como adequação ao público-alvo. Quanto à usabilidade, deve-se avaliar se a 

ferramenta está intuitiva e se é possível utilizá-la sem ajuda de especialistas, bem como se há 

clareza na linguagem e na terminologia. Por fim, a utilidade verifica se a ferramenta agrega 

valor ao usuário (CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996). Considerando que a verificação foi 

feita em curto prazo, a percepção do entrevistado tem peso muito maior do que a efetividade da 

ferramenta em relação ao seu objetivo de otimizar a gestão da inovação e melhorar seu 

desempenho. 

O framework foi apresentado aos especialistas corporativos em uma entrevista de cerca 

de uma hora de duração. Nela, o autor da pesquisa falou sobre a ideia e o desenvolvimento do 

framework e apresentou o conteúdo dele por meio do aplicativo. Os especialistas corporativos, 

apresentados no Quadro 8 e no Quadro 9, se dispuseram a participar dessa etapa quando da 

resposta ao questionário (seção 3.2.4), para averiguar a aplicabilidade no seu cotidiano, bem 

como entendimento e concordância com o conteúdo. 

Quadro 8 - Perfil dos especialistas corporativos 

# Cargo Atual Formação Acadêmica 
Tempo de Experiência 

com Inovação 
Empresa 

1 Diretor de Inovação 

Graduação em Ciências da 

Computação e Pós em Gestão 

Estratégica de Empresas e 

Marketing 

11 anos A 

2 Diretor de Inovação 
Graduação e Mestrado em 

Engenharia Eletrônica 
10 anos B 

3 

Executivo de Negócios 

Estratégicos e 

Internacionais 

Bacharel em Direito e Mestre 

em Gestão do Conhecimento 
6 anos C 

4 Diretor Executivo Medicina 4 anos D 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Quadro 9 - Perfil das empresas 

Empresa Porte Vertical 

Lançou algum 

produto novo 

ou melhorado 

nos últimos 12 

meses? 

Tem alguma 

área ou pessoa 

responsável 

pela 

inovação? 

Utiliza 

indicadores 

para gestão da 

inovação? 

A 

Empresa de 

Médio Porte (de 

50 a 99 

colaboradores) 

Agronegócios Sim Sim 
Sim, dentro dos 

indicadores gerais 

da empresa. 

B 
Microempresa 

(até 9 

colaboradores) 
Agronegócios Sim Sim 

Sim, dentro dos 

indicadores gerais 

da empresa. 

C 

Empresa de 

Grande Porte (100 

ou mais 

colaboradores) 

Segurança Sim Sim 

Não, mas 

pretendemos 

começar a utilizar 

em um futuro 

próximo. 

D 

Empresa de 

Pequeno Porte (de 

10 a 49 

colaboradores) 

Saúde Sim Sim 

Sim, temos um 

conjunto de 

indicadores 

específicos para 

inovação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Essa etapa foi realizada por meio de reuniões no Google Meet®, conhecido serviço de 

comunicação por vídeo, conforme o seguinte roteiro pré-definido: 

A. ASPECTOS GERAIS 

a. Perfil do entrevistado (cargo, formação e experiência com inovação) 

b. Qual a importância da inovação para sua empresa? 

c. Qual a atenção dada à gestão da inovação na sua empresa? Qual seu 

papel nessa área? 

d. Vocês utilizam algum framework ou sistema para gerenciar a inovação? 

Em caso negativo, é do interesse de vocês? 

B. FRAMEWORK (aplicativo) 

a. Apresentar framework desenvolvido (por meio do aplicativo), 

explicando sobre seu processo de desenvolvimento. 

b. Qual sua opinião sobre a estruturação do framework (categorias e 

indicadores - 5W2H)? 

c. Você vê aplicabilidade dos indicadores para gestão da inovação 

elencados na gestão da sua empresa? O framework agrega valor de 

alguma forma? 

d. Foi fácil entender como usar o framework? 

e. A linguagem e a terminologia estão adequadas para sua realidade? 
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C. INDICADORES 

a. Analisar cada indicador com o entrevistado, pedindo opinião sobre as 

características específicas definidas pelo autor dessa pesquisa (período 

de mensuração, atores envolvidos, frequência de mensuração e 

ferramenta recomendada). 

D. BOAS PRÁTICAS 

a. Quais boas práticas de gestão de inovação você recomendaria? 

Envolvendo tanto as categorias do framework quanto outras questões. 

As entrevistas foram analisadas em três blocos, seguindo o roteiro. Primeiramente, foi 

sintetizada a visão da empresa e do entrevistado sobre a inovação. Na sequência foram 

analisadas as opiniões sobre o framework proposto e suas características. Por fim, foram 

compiladas as recomendações sobre cada um dos indicadores e suas especificações, para ajustes 

finais no framework. As discussões sobre as entrevistas de verificação da aplicabilidade estão 

na seção 4.2.2. 
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3.2.8 Etapa 8 - Revisão e finalização do framework 

 

Após os feedbacks da etapa anterior, o framework foi revisado e finalizado, conforme 

apresentado na seção 4.2.2. A Figura 9 resume o número de indicadores em cada etapa do 

processo, que iniciou com 871 e finalizou com 30 indicadores1. 

Nessa etapa, ainda, foram pesquisadas boas práticas nos artigos utilizados na revisão 

da literatura e como fonte dos indicadores do framework, bem como recomendações dos 

entrevistados na etapa anterior. Ao todo, 203 boas práticas foram garimpadas de 30 fontes 

distintas, sendo então traduzidas para português e adaptadas para padronizar a linguagem. 

Figura 9 - Indicadores por etapa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

  

 

 

1 A planilha com todos os indicadores, na íntegra, está disponível para acesso pelo link 

https://drive.google.com/open?id=1bAljVUUbmwAl_wQI5i4dBfng1iWGDtNx.  

Indicadores compilados na literatura (etapa 1)

Indicadores após a síntese do autor dessa pesquisa (etapa 2)

Indicadores selecionados por especialistas acadêmicos (etapa 3)

Indicadores inicialmente qualificados para o framework (etapa 5)

Indicadores que compuseram a versão final do framework (etapa 8) 

871 

222 

59 

30 

30 

https://drive.google.com/open?id=1bAljVUUbmwAl_wQI5i4dBfng1iWGDtNx
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4 FRAMEWORK DE INDICADORES PARA GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

Nesta seção é apresentado o framework de indicadores para gestão da inovação, cerne 

do presente trabalho, aplicável para mensuração da gestão da inovação ao nível organizacional, 

especificamente considerando inovações de produto (bens e serviços). O framework foi 

desenvolvido para utilização interna nas empresas, visando fornecer diretrizes para que as 

próprias empresas façam sua gestão da inovação. É importante ressaltar que é essencial haver 

um responsável na empresa pela aplicação do framework. Essa pessoa deve estar envolvida em 

todo o processo de mensuração. 

De início, é preciso estabelecer o que é um framework. Seguindo Shehabuddeen et al. 

(1999), um framework é uma representação conceitual que possibilita a abstração e o 

entendimento de determinada realidade. Ele deve representar algo para um propósito específico, 

conectar elementos, possibilitar uma visão holística, embasar a resolução de um problema e 

prover uma estrutura. A definição dos autores, tomada como base para a presente pesquisa, é: 

“Um framework é uma representação que apoia o entendimento e a comunicação da estrutura 

e relacionamento dentro de um sistema para um propósito definido”. 

Considerando o escopo dessa pesquisa, o framework de indicadores para gestão da 

inovação pode ser definido como uma estrutura que apoia o entendimento e a 

comunicação da inovação por meio da utilização de indicadores de dimensões que 

compõem a gestão da inovação dentro de uma empresa. 

O framework de indicadores para gestão da inovação proposto foi embasado em quatro 

trabalhos: 

• Edison, Bin Ali e Torkar (2013): a metodologia dessa pesquisa embasou as 

etapas para a construção do framework pelo fato de ser uma proposição 

genérica feita após uma extensa revisão da literatura, ser uma pesquisa focada 

em empresas de base tecnológica e ter sido validada por pesquisadores e 

executivos. Ademais, os 235 indicadores de inovação identificadas na 

pesquisa foram consideradas quando da construção do framework. Por fim, as 

categorias definidas para o framework se embasaram também neste estudo. 

• Freitas Filho (2019): os 13 fatores determinantes (seis corporativos e sete de 

processo) e as três dimensões do desempenho da inovação desse estudo são 

tomados como referência para a definição das categorias que compõe o 

framework proposto. Essa escolha se deu pelo fato de o estudo ter focado nas 
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dimensões da gestão da inovação, abrangendo os autores mais renomados da 

área, e sintetizado as mais relevantes para uma visão sistêmica da inovação. 

• Dziallas e Blind (2019): os 280 indicadores para gestão da inovação 

levantados pelos autores em uma revisão da literatura com estudos de 1980 

até 2015 foram utilizados como base para o framework. Eles foram compiladas 

com os 235 indicadores de Edison, Bin Ali e Torkar (2013) e os 356 da revisão 

da literatura feita pelo próprio autor dessa dissertação. Além dos indicadores, 

as categorias do framework proposto tiveram influência deste estudo. 

• Chiesa, Coughlan e Voss (1996): o processo de validação do framework desses 

autores, apresentado na seção 3.2.7, serviu como modelo e inspiração, visto 

que é um dos poucos efetivamente validado junto às empresas. Em síntese, os 

especialistas corporativos (público-alvo) avaliaram a funcionalidade, a 

usabilidade e a utilidade do framework proposto. 

O desenvolvimento do framework segue a metodologia apresentada no capítulo 3, 

onde estão descritas cada etapa do processo de concepção do instrumento. Na sequência desse 

capítulo são apresentadas as premissas do framework proposto (seção 4.1), discutido sobre sua 

verificação (seção 4.2), descritas as categorias (seção 4.3) e os indicadores (seção 4.4) e listadas 

as boas práticas (seção 4.5). Por último, é apresentado o aplicativo de apoio (seção 4.6). 

 

4.1 PREMISSAS 

 

Antes de apresentar o framework proposto, é preciso apresentar as “regras básicas”, 

que nortearam o trabalho. O Manual de Oslo destaca importantes elementos tomados como base 

para o framework de indicadores para gestão da inovação desenvolvido: (1) abrange um escopo 

definido; (2) o fenômeno em questão deve ser mensurável, requerendo para isso instrumentos 

que capturem, de forma confiável, o que se é pretendido; e (3) inovações e atividades inovativas 

são o objeto central da análise (OECD; EUROSTAT, 2018). 

Seguindo o que Dewangan e Godse (2014) elencam como itens essenciais para 

sistemas de mensuração da inovação, o framework proposto foca em um dos quatro itens citados 

pelos autores: definição e agrupamento dos principais indicadores nas categorias (ou 

dimensões) apropriadas. Em relação ao ciclo de vida de um sistema de mensuração, proposto 

por Saunila e Ukko (2012), o framework se concentra na fase inicial: projeto do sistema. 

Ademais, na definição de Mendonça e Basili (2000) e nas indicações de Trizotto e Geisler 
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(2008), o framework envolve um conjunto de indicadores, bem como mecanismos para coleta 

desses dados. 

O Quadro 10 apresenta as principais características do framework da presente 

pesquisa, tendo como base estudos anteriores sobre mensuração da inovação: 

Quadro 10 - Características do framework 

Características Referências 

Abordagem multidimensional, 

abrangendo fatores determinantes 

(entradas), processo de inovação 

(atividades) e resultados/impactos (saída) 

Adams, Bessant e Phelps (2006); Alegre, Lapiedra e 

Chiva (2006); Bessant e Tidd (2013); Boly et al. 

(2014); Chiesa, Coughlan e Voss (1996); Davila, 

Epstein e Shelton (2009); Dewangan e Godse (2014); 

Dziallas e Blind (2019); Edison, Bin Ali e Torkar 

(2013); Fontana e Musa (2017); Freitas Filho (2019); 

Frishammar et al. (2019); Lakiza e Deschamps (2018); 

Neely e Hii (1998); Richtnér et al. (2017); Saunila e 

Ukko (2012); Saunila (2017); Trizotto e Geisler (2008). 

Indicadores quantitativos e qualitativos 

Adams, Bessant e Phelps (2006); Bessant e Tidd 

(2015); Dewangan e Godse (2014); Dziallas e Blind 

(2019); Edison, Bin Ali e Torkar (2013); Frishammar et 

al. (2019); Lakiza e Deschamps (2018); Richtnér et al. 

(2017); Saunila e Ukko (2012). 

Indicadores financeiros e não financeiros 

Adams, Bessant e Phelps (2006); Bessant e Tidd 

(2015); Chiesa, Coughlan e Voss (1996); Davila, 

Epstein e Shelton (2009); Dewangan e Godse (2014); 

Dewangan e Godse (2014); Edison, Bin Ali e Torkar 

(2013); Fontana e Musa (2017); Saunila e Ukko (2012); 

Saunila (2017). 

Indicadores de curto e longo prazo 

Chiesa, Coughlan e Voss (1996); Dewangan e Godse 

(2014); Edison, Bin Ali e Torkar (2013); Lakiza e 

Deschamps (2018); Richtnér et al. (2017). 

Fácil implementação e utilização 
Dewangan e Godse (2014); Lakiza e Deschamps 

(2018); Richtnér et al. (2017). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outras importantes questões a serem ressaltadas são: o framework visa a mensuração 

da gestão da inovação organizacional, não sendo focada em um projeto específico; apenas são 

abrangidas as inovações de produto (bens e serviços); o público-alvo são as próprias empresas 

de base tecnológica, para utilização interna; e a aplicação deve ser adaptada ao contexto de cada 

organização, devendo haver um responsável pela aplicação do framework. 
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Apesar de que, para fins de pesquisa, os indicadores quantitativos sejam mais fáceis 

de serem trabalhados, na prática é difícil se quantificar diversos elementos que envolvem a 

inovação, especialmente pelo fato de que vários deles são subjetivos. Por esse motivo, 

indicadores qualitativos também fazem parte do framework, sendo avaliados em escalas 

visando a padronização para análise. 

Vale destacar que na análise dos indicadores para gestão da inovação por parte de 

especialistas acadêmicos (seção 3.2.3) foi criticado o fato de vários dos indicadores mapeados 

serem qualitativos, ou seja, mais subjetivos. Na visão dos especialistas que comentaram isso, a 

subjetividade desses indicadores inviabilizaria sua utilização. Essa crítica, e análise, pode ser 

uma comprovação do viés existente quando da seleção de indicadores para gestão da inovação, 

com preferência por indicadores quantitativos em detrimento dos qualitativos, especialmente 

por ser mais fácil e “tangível” a mensuração desses primeiros. Entretanto, alguns autores 

apontam que o foco excessivo em indicadores quantitativos é um dos principais problemas dos 

sistemas de indicadores para gestão da inovação nas empresas (RICHTNÉR et al., 2017). É 

preciso, portanto, balancear indicadores quantitativos e qualitativos. 

Considerando o exposto por Davila, Epstein e Shelton (2009) em relação à sobrecarga 

contraproducente de indicadores, o framework foi proposto com sete categorias e 30 

indicadores no total. Esses indicadores foram selecionados com base na avaliação de 

importância das próprias empresas e especialistas acadêmicos envolvidos no processo de 

desenvolvimento do framework, conforme apresentado nas etapas da pesquisa (item 3.2). 

Por fim, vale ressaltar que a estruturação do framework foi realizada de forma que a 

linguagem utilizada fosse natural para o público-alvo (empresas) e os elementos envolvidos 

fossem habituais às atividades regulares das empresas. Desse modo, a integração ao cotidiano 

das empresas tende a ser mais fácil. Para isso, o framework foi descrito por meio da metodologia 

5W2H, comum às empresas, e o período e frequência de medição, bem como as ferramentas 

recomendadas foram padronizados e alinhados, na medida do possível, com atividades e 

ferramentas já conhecidas e aplicadas nas empresas. 

Na seção seguinte (4.2) é apresentada a verificação dos indicadores, feita junto a 

profissionais de empresas de base tecnológica, e a verificação da aplicabilidade do framework, 

feita com especialistas corporativos na área. Na sequência, a partir da seção 4.3, é apresentada 

a versão finalizada do framework, já considerando os ajustes indicados pelos especialistas na 

fase de verificação. 
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4.2 VERIFICAÇÃO 

 

O desenvolvimento do framework se deu segundo as etapas explicadas na seção 3.2. 

De início, foram compilados 871 indicadores na literatura (seção 3.2.1), que passaram por uma 

síntese (seção 3.2.2), resultando em 222 indicadores. Esses foram analisados por especialistas 

acadêmicos na área e refinados (seção 3.2.3), de modo que 59 indicadores foram qualificados 

para a análise de profissionais de empresas. 

 

4.2.1 Verificação dos indicadores 

A avaliação dos profissionais (seção 3.2.4) é de extrema importância para o 

desenvolvimento do framework, visto que eles são o público-alvo do instrumento desenvolvido. 

Para análise das respostas, foi feita uma divisão por porte da empresa do respondente, para 

observar se havia alguma discrepância considerável entre como as micro e pequenas empresas 

(MPE) e as médias e grandes empresas (MGE) avaliavam os indicadores. 

A primeira das categorias avaliadas, Cultura Inovadora, não demonstrou nenhuma 

discrepância nos sete indicadores, conforme pode ser visto na Figura 10. As maiores diferenças 

observadas nos indicadores são: (1) “Confiança entre os colaboradores”, que é mais avaliada 

como relevante pelas MPE e utilizada pelas MGE; e (2) “Participação dos colaboradores na 

tomada de decisão”, que é mais avaliada como utilizada nas MPE e relevante nas MGE. Por 

fim, vale destacar também o indicador “Compartilhamento de experiências”, avaliada como 

utilizada ou relevante por todos os respondentes, seja de MPE ou MGE. 

Figura 10 - Análise dos indicadores da categoria “Cultura Inovadora” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021) 

Nenhum dos cinco indicadores da categoria “Estratégia de Inovação” apresentou 

diferença entre as avaliações de MPE e MGE, conforme Figura 11. Ainda, os indicadores 
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“Alinhamento das ações com a estratégia da empresa”, “Estratégia de inovação clara e 

compartilhada” e “Orientação estratégica da organização” foram avaliados como relevante ou 

utilizado por todos os respondentes. Aliás, esse último indicador citado é o mais bem avaliado 

dentre todos os 59 indicadores analisados, de todas as categorias. 

Figura 11 - Análise dos indicadores da categoria “Estratégia de Inovação” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

Seguindo, a Figura 12 sintetiza os resultados da categoria “Estrutura Organizacional”, 

que também não teve nenhuma discrepância entre as avaliações por porte da empresa. Essa é a 

categoria que continha menos indicadores para serem avaliados pelos profissionais das 

empresas – apenas três. Além disso, todos os indicadores dessa categoria tiveram ao menos uma 

avaliação como não relevante por parte dos respondentes. 

Figura 12 - Análise dos indicadores da categoria “Estrutura Organizacional” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

A categoria “Gestão do Conhecimento”, apresentada na Figura 13, foi a que teve a 

média de indicadores mais bem avaliada e o maior número de indicadores avaliados ou como 

relevante ou como utilizado pelos respondentes: (1) compartilhamento de conhecimento; (2) 

conhecimento tecnológico disponível (know-how) dos colaboradores; (3) investimento em 
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capacitação; e (4) transferência de conhecimento entre setores. A única diferença observada é 

no indicador “Uso de fontes de conhecimento e informações internas e externas”, mais utilizado 

por MPE e considerado relevante por MGE. 

Figura 13 - Análise dos indicadores da categoria “Gestão do Conhecimento” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

Apesar de ter 12 indicadores na categoria “Recursos para Inovação”, apenas “Gastos 

com P&D em relação às vendas totais” não teve nenhuma avaliação como não relevante. Ainda 

nessa categoria, o indicador “Participação em editais” é o pior avaliado dentre todos os 59 de 

todas as categorias, sendo avaliado como não relevante por 23% das MPE e 50% das MGE. 

Inclusive, essa foi a categoria com a menor média de avaliação dos indicadores, dentre todas as 

sete do framework. A Figura 14 apresenta os resultados das avaliações dessa categoria. 

Figura 14 - Análise dos indicadores da categoria “Recursos para Inovação” 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

Nenhum dos seis indicadores da categoria “Processo de Inovação” foi avaliado ou 

como relevante ou como utilizado por todos os respondentes. Os indicadores “Número de ideias 

geradas convertidas em projetos de inovação” e “Número de projetos de inovação convertidos 

em produtos” são destaques negativos nas MGE, tidos como não relevantes para 30% dos 

respondentes. Contraditoriamente, esses indicadores são utilizados, respectivamente, por 40 e 

50% das MGE, conforme pode ser observado na Figura 15. 

Figura 15 - Análise dos indicadores da categoria “Processo de Inovação” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

A categoria “Desempenho Inovativo”, apresentada na Figura 16, foi a categoria com 

mais indicadores para análise dos executivos (18). Apesar do alto número de indicadores, 

apenas três deles tiveram análise como relevante ou utilizado por todos os respondentes: (1) 

Número de feedbacks positivos de clientes; (2) Retorno do investimento em inovação; e (3) 

Taxa de crescimento de novos clientes. Os destaques negativos são os indicadores “Número de 

novos mercados entrados” e “Porcentagem de aumento nas receitas com inovação, por 

colaborador”, classificados como não relevante para 30% e 40% dos respondentes de MGE, 
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respectivamente. Por outro lado, o destaque positivo é o indicador “Satisfação do cliente”, com 

maior percentual de utilização dentre todos os indicadores, seja por MPE (63%) ou MGE (80%). 

Figura 16 - Análise dos indicadores da categoria “Desempenho Inovativo” 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

O questionário enviado aos profissionais também continha campos para que os 

respondentes citassem indicadores que utilizam na sua empresa ou sugerissem outros que 

considerassem relevante incluir. Foram citados cerca de 60 indicadores. Após a análise desses, 

verificou-se que praticamente todos já estavam contemplados na pesquisa, ou eram 

consideravelmente semelhantes a outros que estavam contemplados. Os poucos novos 

indicadores citados não foram adicionados ao framework por serem muito genéricos, muito 
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específicos, ou por não serem uma recomendação frequente (citados por apenas um ou dois 

profissionais). O APÊNDICE B apresenta todos os indicadores citados e a análise feita por 

parte do autor dessa pesquisa sobre cada um deles. 

De modo geral, os indicadores mais citados são relacionados aos clientes, 

conhecimento e processo de inovação. É interessante observar que essa grande quantidade de 

indicadores mencionados como utilizados ou recomendados mostra a necessidade de 

personalização dos indicadores, conforme o contexto da empresa. 

Os respondentes, inclusive, aproveitaram esses campos para deixar feedbacks. Um 

deles coincidiu com a observação feita por executivos que optaram por não responder: as 

startups, ou seja, pequenas empresas em estágio inicial e sem muita estruturação, não utilizam 

indicadores. Foi também elogiada a completude da lista de indicadores apresentados no 

questionário. Ainda, foram citadas algumas ferramentas e metodologias, como OKR (sigla de 

Objectives and Key results, em inglês, ou objetivos e resultados-chave), Kaizen e Extreme 

Ownership (responsabilização total). 

Passada essa etapa da análise dos profissionais de empresa, 30 indicadores foram 

qualificados para o framework. Com essa seleção (seção 3.2.5), o framework foi estruturado e 

um aplicativo de referência foi desenvolvido (seção 3.2.6), e seguiu-se para a verificação da 

aplicabilidade do instrumento proposto (seção 3.2.7). 

 

4.2.2 Verificação da aplicabilidade 

 

A verificação da aplicabilidade do framework proposto seguiu as premissas de Chiesa, 

Coughlan e Voss (1996). Os autores defendem que as ferramentas desenvolvidas no meio 

acadêmico para uso em empresas não devem apenas ser validadas junto à academia, mas 

também com executivos, avaliando três atributos: funcionalidade, usabilidade e utilidade. 

Portanto, o framework desenvolvido foi apresentado para especialistas corporativos de modo a 

averiguar a aplicabilidade no seu cotidiano, bem como o entendimento e a concordância com o 

conteúdo, seguindo o roteiro apresentado na seção 3.2.7. 

Na sequência dessa seção, são apresentadas as respostas dadas pelos quatro 

entrevistados sobre a inovação na sua empresa, a gestão da inovação e o framework proposto. 

Vale destacar que todos os entrevistados solicitaram o recebimento da versão final do 

framework para consulta e implementação de alguns indicadores. 

As análises dos indicadores e as eventuais alterações realizadas estão compiladas no 

APÊNDICE C. De modo geral, a maioria das alterações recomendadas se deram em relação à 
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redação da descrição do indicador, frequência de mensuração e atores envolvidos. Por fim, as 

recomendações de boas práticas são apresentadas na seção 4.5. 

 

Entrevistado A: 

O entrevistado A é o líder de inovação de uma empresa desenvolvedora de uma 

plataforma referência no setor de agronegócios, estando há mais de 10 anos no cargo. Ele é 

gestor dessa área desde seu surgimento e coordenou toda a estruturação dela na empresa. 

Segundo o entrevistado, a inovação é base do DNA da empresa, estando viva na cultura da 

empresa, e não seria possível se manter no mercado sem serem vanguardistas e inovadores. O 

entrevistado afirma ainda que a inovação deve ser constantemente nutrida, tanto de forma 

incremental quanto disruptiva. 

Na empresa A, o processo de inovação é baseado na literatura, porém personalizado 

para a realidade da empresa. Muita atenção é dada para a gestão da inovação, considerado um 

processo e, consequentemente, gerenciável. Entretanto, a gestão da inovação está em recortes 

específicos nas áreas da empresa, não sendo algo “a parte” dos departamentos tradicionais. Ela 

é parte gerida e parte orgânica, sendo compreendida de maneira holística na cabeça do gestor 

de inovação e apresentada em reuniões estratégicas. 

Segundo o entrevistado A, a empresa já testou alguns sistemas e ferramentas para 

gestão da inovação, mas não se chegou a uma conclusão se teve impacto positivo ou negativo. 

Segundo ele, isso se dá principalmente por a inovação ser contextual e multidimensional, não 

havendo um sistema que permita gerenciar toda a inovação, mas apenas partes dela. Por 

exemplo, parte da gestão da inovação está no sistema de desenvolvimento de produtos, parte 

no sistema de gestão de projetos e assim em diante. Para o entrevistado, como a inovação 

envolve tudo, ela deve estar inserida nos outros sistemas da empresa, não ser algo a parte que 

acabe se tornando redundante. Especificamente sobre a cultura, não há um sistema para gestão, 

porém são feitas atividades de forma sistemática, como, por exemplo, reuniões sobre o tema, 

análise de produtos e coleta de feedbacks.  

Em relação ao framework proposto e apresentado, o entrevistado A indicou que a 

estruturação (categorias e indicadores, utilizando o 5W2H) faz sentido e é prática para as 

empresas. Para ele, o framework agrega valor, trazendo um pragmatismo que permite metrificar 

a gestão da inovação, fugindo dos “achismos” e fornecendo um “termômetro” sobre o estado 

da inovação na empresa. 

O entrevistado considerou fácil entender como usar a ferramenta e achou a linguagem 

e terminologia adequadas. Entretanto, ressaltou haver tendência de “encaixar” sistemas e 
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estruturações conforme a realidade de grandes empresas, o que não condiz com modelos de 

empresas menores, tecnológicas e ágeis. Portanto, é importante sempre deixar claro os termos 

e qual a intenção com determinado indicador. Essa observação dada pelo entrevistado é de 

extrema relevância, principalmente pela grande quantidade de empresas menores no universo 

das EBTs. O autor desse framework reitera que foi proposta uma ferramenta que deve ser 

adaptada para a realidade das empresas que forem utilizá-la. Buscou-se deixar os termos o mais 

condizentes possível, entretanto é uma tarefa impossível ter algo que se encaixe em todas as 

realidades. 

 

Entrevistado B: 

O entrevistado B começou a trabalhar com inovação há 10 anos e atualmente está como 

diretor de inovação em uma empresa de tecnologia que atua no setor de agronegócios no interior 

de Santa Catarina. Para ele, a inovação é questão de sobrevivência na startup em que trabalha. 

Apesar disso, não é dada tanta atenção para gestão da inovação quanto seria necessário. Isso 

por terem uma equipe pequena e precisarem fazer várias coisas em simultâneo. Sua função 

enquanto diretor é coordenar o processo de inovação. Na sua empresa não existe um sistema 

próprio para gerir a inovação, ela está na aplicação de metodologias como OKR e Scrum. 

Segundo o entrevistado, é mais uma cultura interna. 

A estruturação do framework foi considerada excelente pelo entrevistado, inclusive foi 

solicitado o acesso ao resultado para adoção de parte da ferramenta pela empresa. Para ele, o 

framework ajuda a empresa a revisar sua inovação, visto que muitas empresas se dizem 

inovadoras, mas se não seguirem inovando vão deixar de ser e perder a cultura de inovação. O 

framework ajuda a empresa a continuamente analisar se é inovadora e, portanto, considera 

aplicável na gestão da sua empresa e enxerga que agregaria valor. 

Por fim, achou fácil entender como usar o artefato e gostou da linguagem e 

terminologia empregadas. Reclamou que geralmente aquilo produzido na academia, e que 

compõe a literatura, é denso, com muito conteúdo e sem síntese, dificultando a absorção e 

aplicação por parte de profissionais de empresas. Para ele, a estruturação e a objetividade são o 

grande valor que o framework proposto agrega. O entrevistado gostou da ideia do aplicativo, 

por ser claro e fácil de acessar o que se deseja para extrair o que for preciso. 

 

Entrevistado C: 

O entrevistado C é mestre no PPGEGC, tem especialização em inovação, foi 

coordenador de inovação e atualmente é executivo de negócios estratégicos de uma das maiores 
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e mais tradicionais empresas de tecnologia de Santa Catarina. Segundo ele, inovação é crucial 

para a empresa. Com a abertura do mercado de segurança, em que a empresa atua, grandes 

empresas internacionais agora competem com eles, aqui no Brasil. O entrevistado afirma que 

apenas inovando tem condições de competir com empresas com muito mais recursos. 

Para ele, inovação é a chave para se manter e crescer de forma sustentável. Inclusive, 

confidenciou que a empresa perdeu recentemente clientes por falta de inovação. Em virtude da 

concorrência no mercado em que atuam, a retenção dos clientes é feita por meio de inovação e 

novidades constantes. Com isso, conseguem seguir resolvendo o problema do cliente, 

verticalizando suas soluções e obtendo mais receita com a base de clientes já instalada. 

Para o entrevistado, inovação é uma cultura, permeada nos processos que já existem 

na empresa. Não é algo a parte, isolado. Ela está inserida em todas as áreas e processos da 

empresa. Portanto, é preciso trabalhar a cultura, a gestão e todos os processos precisam ser 

inovadores por si só. Ele não concorda muito com o termo "gestão da inovação", por levar a 

uma ideia de que é algo a parte, uma área específica. Não acredita que a gestão do processo 

ajude na gestão da inovação. Na sua empresa, o foco é na inovação voltada a pessoas e não em 

processos. Pensando na gestão da inovação como gestão das atividades relacionadas à inovação, 

há foco muito grande em pessoas, sendo que o setor de Recursos Humanos e os líderes das 

áreas têm papel essencial. Os líderes são sensibilizados para motivar as pessoas. Em suma, 

atualmente a empresa não tem um responsável pela gestão da inovação, o foco são as pessoas 

e existem pessoas com a incumbência de motivar as outras pessoas. 

Sobre o uso de algum framework ou sistema para gerenciar a inovação, o entrevistado 

ressaltou que, apesar de ainda não utilizarem, há previsão de uso de indicadores. Destacou ainda 

a importância de um sistema que faça relação entre os indicadores para observarem os 

resultados das ações que executam. Esse sistema permitiria analisar os resultados de um aspecto 

da gestão da inovação nos outros ("causa e efeito") e extrair conhecimento de um grande volume 

de dados. Segundo o entrevistado, o meio corporativo quer ver resultados, então um sistema 

nesse sentido é uma necessidade latente das empresas. Comentou ainda sobre uma 

funcionalidade que permita diagnosticar o estado de inovação da empresa, com um dashboard 

que traga análise quantitativa (gráficos) e qualitativa (ações recomendadas). Todas essas 

recomendações vão ao encontro da necessidade que se observa de um sistema de gestão de 

inovação, do qual a proposição de um framework de indicadores é uma etapa inicial. 

Especificamente sobre o framework proposto, o entrevistado gostou da categorização 

utilizada e achou ótima a aplicação do 5W2H, visto que são totalmente adequados à realidade 

das empresas, que têm costume de utilizá-lo. Vale destacar que o entrevistado se mostrou 
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satisfeito com o fato de categorias como cultura e gestão do conhecimento terem mais 

indicadores que o processo de inovação, visto que essa é a mentalidade que a empresa dele 

emprega para gestão da inovação, como destacado anteriormente. A aplicabilidade dos 

indicadores foi tratada como positiva, e foi considerado que agregaria valor. O entrevistado 

considerou fácil entender o framework e adequadas a linguagem e a terminologia. Entretanto, 

ressaltou a possibilidade de posteriormente (no doutorado, segundo o entrevistado) criar uma 

ponderação de cada indicador para gerar uma nota final da inovação na empresa. 

 

Entrevistado D: 

O entrevistado D é médico de formação e empreendedor de atuação, segundo suas 

próprias palavras. Atualmente é diretor-executivo (CEO) de uma empresa de tecnologia para o 

setor da saúde, e tem cerca de quatro anos de experiência com inovação, passando por 

programas de incubação e aceleração. 

Para ele, a inovação permite que seja deixado um legado na sua área de atuação. A 

gestão da inovação é vital para sua empresa. Sua função nesse contexto é ser responsável pela 

parte estratégica e criativa. Apesar de utilizarem alguns sistemas para gerenciar aspectos da 

inovação, a maior parte é feita por desenvolvimento próprio, porque precisam personalizar os 

métodos, técnicas e ferramentas para área da saúde. 

Sobre o framework, achou “sensacional”, parafraseando-o, e considerou que a 

utilização do 5W2H tornou o framework bem objetivo e simples. Ainda, ressaltou que gostaria 

que fosse convertido em um sistema que pudesse integrar à empresa desde já. Para o 

entrevistado, os indicadores são muito aplicáveis na sua empresa e o framework agrega valor. 

Inclusive, brincou que quer participar dos testes iniciais quando o sistema for lançado e quer 

prioridade de investimento. Sobre o entendimento de como usar o framework, achou fácil e 

enxerga que a ferramenta serve para dar um norte para a empresa de que áreas e o que 

desenvolver, e gostaria de ter tido algo assim no seu início. Por fim, em relação à linguagem e 

terminologia, considera adequadas para ele, enquanto CEO, porém ressaltou que para quem não 

conhece muito a área talvez seja preciso descrever melhor alguns termos. 

 

De modo geral, após as quatro entrevistas foi ressaltada a importância da inovação 

para as empresas e observada a satisfação com o framework proposto. Duas observações que 

se destacaram são quanto ao desejo dos especialistas corporativos na conversão do framework 

em um sistema e também quanto à necessidade de clareza dos termos utilizados na ferramenta, 

especialmente àqueles das avaliações qualitativas junto aos colaboradores da empresa. 
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Feitas as reflexões e ajustes após as análises apresentadas no APÊNDICE C, o 

framework foi revisado e finalizado. As seções seguintes apresentam a versão final do 

instrumento, as categorias (seção 4.3) e indicadores (seção 4.4) são descritos, boas práticas são 

listadas (seção 4.5) e o aplicativo de apoio desenvolvido é apresentando (seção 4.6). 

Vale destacar que, apesar do framework servir como um guia e sua aplicação poder 

indicar mudanças a serem realizadas para maior efetividade, cada empresa tem um contexto e 

deve considerar o que pretende com a inovação, e sua mensuração, qual a maturidade da 

empresa na área e como pode melhorar. É importante também adaptar algumas terminologias e 

recomendações à realidade da empresa. 
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4.3 CATEGORIAS 

 

Os indicadores do framework foram divididos em sete categorias, seguindo referência 

dos trabalhos anteriores de Edison, Bin Ali e Torkar (2013), Dziallas e Blind (2019) e Freitas 

Filho (2019). As definições das categorias do framework são fortemente inspiradas naquelas da 

tese de Freitas Filho (2019), desenvolvida por um colega do grupo de pesquisa IGTI: 

 

Cultura Inovadora: Valores, normas e crenças que influenciam a capacidade de 

inovar, levando em consideração a aceitação ao risco, a tolerância ao erro, o estímulo à 

autonomia e o reconhecimento das pessoas que inovam. Abrange a liderança voltada à 

inovação, com a valorização de um estilo participativo na tomada de decisão e o estímulo às 

ideias inovadoras. 

 

Estratégia de Inovação: Definição dos objetivos, métodos, técnicas e ferramentas a 

serem utilizados, de modo a atingir o potencial inovador da empresa e destacar a importância 

da inovação para o sucesso do negócio. Envolve pontos como o alinhamento entre as estratégias 

organizacional e de inovação, a comunicação da estratégia de inovação e a flexibilidade da 

estratégia para atender às mudanças de ambiente. 

 

Estrutura Organizacional: Estruturação que facilite uma cultura inovadora e a 

condução do processo de inovação, envolvendo os times e suas características. 

 

Gestão do Conhecimento: Processo sistemático e efetivo de criação, captura, 

compartilhamento, disseminação e aplicação do conhecimento, de modo que gere valor à 

organização. Inclui também a gestão e desenvolvimento das competências organizacionais. 

 

Recursos para Inovação: Disponibilidade de recursos humanos, financeiros, 

infraestrutura e TICs, bem como a realização de atividades de P&D. 

 

Processo de Inovação: Processo que envolve o FEI (front end da inovação), o 

desenvolvimento de novos produtos e a comercialização, incluindo o gerenciamento de 

portfólio e projetos de inovação. O FEI envolve a identificação e análise de oportunidades, 

geração e seleção de ideias e geração de conceitos. Já o desenvolvimento compreende as 

atividades de desenvolvimento, testes, validação, produção e lançamento no mercado. 
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Desempenho Inovativo: Resultados do processo de inovação em termos financeiros, 

mercadológicos e de saídas (produtos). 

 

É interessante ressaltar que as categorias que tiveram os indicadores mais bem 

avaliados pelos profissionais das empresas foram “Gestão do Conhecimento”, “Estratégia de 

Inovação” e “Cultura Inovadora”. Isso ressalta a relevância que as empresas atribuem para essas 

categorias no sucesso da inovação, tornando ainda mais importante que a proposição de um 

framework seja multidimensional. Demonstra ainda a visão das EBTs, pelo menos das 

participantes dessa pesquisa, inseridas na “economia do conhecimento” e que dão muita 

importância para aspectos que tornam a inovação estratégica para o desenvolvimento 

sustentável da empresa. 

A Figura 17 sintetiza as sete categorias do framework. Seguindo o modelo de 

mensuração desenvolvido por Edison, Bin Ali e Torkar (2013) e a premissa do framework ser 

multidimensional (abrangendo fatores determinantes - entradas, processo de inovação - 

atividades e resultados/impactos - saída), as categorias são separadas em três dimensões. A 

primeira delas é a dimensão dos fatores corporativos, seguindo o proposto por Freitas Filho 

(2019), composta pelas categorias “Cultura Inovadora”, “Estratégia de Inovação”, “Estrutura 

Organizacional”, “Gestão do Conhecimento” e “Recursos para Inovação”. Na sequência, a 

dimensão “Processo de Inovação” é por si só uma categoria, envolvendo front end da inovação, 

desenvolvimento de novos produtos e comercialização. Por fim, a dimensão final é a da 

categoria “Desempenho Inovativo”, representada pelos resultados financeiros, mercadológicos 

e as saídas do processo. 

Figura 17 - Dimensões e Categorias do framework  

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 
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4.4 INDICADORES 

 

Seguindo o que foi estabelecido nas premissas do framework, os 30 indicadores para 

gestão da inovação selecionados incluem indicadores quantitativos e qualitativos, indicadores 

financeiros e não financeiros e indicadores de curto e longo prazo. Destaca-se especialmente o 

equilíbrio entre os indicadores qualitativos e quantitativos, 17 e 13, respectivamente. 

Como apresentado anteriormente, cada indicador foi acoplado a um método, período 

e frequência de mensuração, atores envolvidos e ferramenta recomendada. Os indicadores 

foram mantidos ao máximo fidedignos ao que foi apresentado nos artigos originais de onde 

foram extraídos. Entretanto, algumas adaptações foram feitas para tornar o framework 

padronizado e o mais claro e aplicável para as EBTs. 

Os métodos de mensuração qualitativos foram padronizados na escala Likert de 7 

pontos. Esse método foi escolhido por ser o mais utilizado nos artigos de onde os indicadores 

foram retirados, como Cohen e Levinthal (1989), González-Benito, Muñoz-Gallego e García-

Zamora (2015), Kivimäki et al. (2000), Lin (2007), Parthasarthy e Hammond (2002), e Yuan 

et al. (2017). Alguns não tinham o método especificado, ou usavam a escala com outro total de 

pontos, mas foram padronizados para facilitar a aplicação. Já os métodos quantitativos seguem 

as fórmulas específicas do indicador, ou ainda contagem, soma ou média simples. 

O período e a frequência de mensuração são relacionados. Quanto à frequência, a 

definição de um intervalo é indicada por Richtnér et al. (2017). A recomendação é mensurar os 

indicadores de forma trimestral, semestral ou anual, dependendo do que avaliam. Já os períodos 

de mensuração (quando?) foram padronizados em: balanço trimestral/semestral/anual, pesquisa 

de clima organizacional, pesquisa de satisfação, pesquisa interna de determinada equipe e 

planejamento anual. A opção para padronizar nesses momentos foi feita para integrar a 

atividades que já são rotineiras da empresa, sem necessidade de criar atividades. 

Seguindo a premissa de que a inovação deve envolver toda a empresa, os atores 

envolvidos refletem isso. Estão incluídos os colaboradores de modo geral, a equipe de inovação, 

a equipe de gestão do conhecimento, a equipe de recursos humanos, a equipe comercial, a 

equipe de Customer Success (atendimento ao cliente), a equipe financeira e a liderança 

estratégica (diretores). Vale ressaltar que a tarefa de gestão da inovação, e consequentemente 

aplicação do framework, deve ser responsabilidade do líder de inovação na empresa, além de 

ter envolvimento da alta administração da empresa, por seu caráter estratégico. 

Já as ferramentas recomendadas também buscaram ao máximo a padronização e 

adaptação ao que as empresas já costumam usar hoje. Foram indicadas oito ferramentas: (1) 
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CRM (sigla de Customer Relationship Management, em inglês, ou gestão de relacionamento 

com o cliente); (2) formulário online; (3) sistema de gestão de ideias; (4) sistema de gestão de 

pessoas; (5) sistema de gestão de projetos; (6) sistema de gestão do conhecimento; (7) sistema 

de marketing; e (8) sistema financeiro. 

A categoria “Cultura Inovadora” é uma das categorias com mais indicadores 

selecionados pelos especialistas acadêmicos e corporativos e também uma das categorias que 

obteve a maior nota média dos indicadores avaliados. No total, seis indicadores foram 

selecionados, descritos no APÊNDICE D. Todos os indicadores dessa categoria são 

qualitativos, avaliados pelos colaboradores nas pesquisas de clima. 

Os indicadores qualitativos também são selecionados para a categoria “Estratégia de 

Inovação”, que foi a categoria com a segunda maior média dentre os indicadores avaliados pelos 

profissionais das empresas. Os três selecionados para o framework são apresentados no 

APÊNDICE E. Dois desses indicadores são avaliados internamente na equipe de inovação e 

lideranças estratégicas (diretores) da empresa, enquanto o terceiro é avaliado por todos os 

colaboradores na pesquisa de clima. 

Na categoria “Estrutura Organizacional”, os indicadores são apenas qualitativos, como 

nas categorias anteriormente mencionadas. Em conjunto com “Processo de Inovação”, essa é a 

categoria com menos indicadores selecionados para o framework, apenas dois. Um deles é 

mensurado na pesquisa de clima com os colaboradores, enquanto o outro, em uma pesquisa 

com as equipes de recursos humanos e de gestão do conhecimento. Ambos estão detalhados no 

APÊNDICE F. 

Os indicadores de “Gestão do Conhecimento” são de extrema importância para a 

gestão da inovação. Isso pode ser visto tanto pelo fato de ser uma das categorias com mais 

indicadores selecionados quanto por ter a maior média de indicadores avaliados pelos 

profissionais de empresas. Dos seis indicadores dessa categoria, cinco são qualitativos e um é 

quantitativo. No APÊNDICE G estão os indicadores da categoria. 

Mesmo que seis indicadores da categoria “Recursos para Inovação” tenham sido 

selecionados, essa categoria foi a que teve a menor avaliação média dos indicadores, segundo 

os profissionais das empresas. Todos os indicadores dessa categoria são quantitativos, conforme 

apresentado no APÊNDICE H. Três deles são medidos pela equipe financeira, um pela equipe 

de recursos humanos e outros dois pela equipe de inovação e lideranças estratégicas (diretores). 

Apesar da importância do processo de inovação, apenas três indicadores foram 

selecionados nessa categoria, todos quantitativos. Os detalhes desses indicadores estão no 
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APÊNDICE I. Possivelmente essa categoria pode ser melhor explorada, com a adição de novos 

indicadores ao longo do tempo por parte da empresa que vier a aplicar o framework. 

Finalizando os indicadores do framework, a categoria “Desempenho Inovativo” é 

composta por quatro indicadores, três quantitativos e um qualitativo. Detalhados no 

APÊNDICE J, os indicadores dessa categoria envolvem as equipes comercial, financeira e de 

customer success (atendimento ao cliente). 

Como destacado anteriormente, cada indicador foi especificado seguindo a 

metodologia 5W2H, conforme apresentado no Quadro 11. 

Quadro 11 - Indicador do framework com especificação 5W2H 

Indicador Estratégia de inovação clara e compartilhada 

Categoria Estratégia de Inovação 

Tipo Qualitativo 

O quê? 

(Descrição) 

Avaliação das afirmações: 

1) "A estratégia de inovação da empresa é clara e formalizada." 

2) "A estratégia de inovação da empresa é compartilhada." 

Como? 

(Método de Mensuração) 
Escala Likert, de 1 (discordo fortemente) a 7 (concordo fortemente) 

Quando? 

(Período) 
Pesquisa de Clima 

Quem? 

(Atores) 
Colaboradores 

Quanto? 

(Frequência) 
Semestral 

Onde? 

(Ferramenta) 
Formulário Online 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os indicadores do framework têm como fonte 48 diferentes artigos da literatura. Vários 

deles ainda foram citados em outros artigos, porém não necessariamente como indicador de 

inovação propriamente dito, mas sim como fator importante a ser considerado, por isso não 

foram citados como fonte. Os indicadores do framework são sintetizados na Figura 18, 

divididos pelas categorias. As referências de cada indicador estão mencionadas nos Apêndices. 
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Figura 18 - Indicadores do framework 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5 BOAS PRÁTICAS 

 

Para fornecer ainda mais valor às empresas com o artefato desenvolvido, algumas boas 

práticas de gestão da inovação foram compiladas. Elas foram baseadas nos artigos referenciados 

na revisão da literatura e daqueles de onde os indicadores do framework foram inicialmente 

extraídos, além de serem também obtidas de especialistas corporativos durante as entrevistas 

de verificação da aplicabilidade. 

Cultura Inovadora

• Compartilhamento de 
experiências (CE)

• Confiança entre os 
colaboradores (CCS)

• Incentivo dos líderes 
(IL)

• Motivação e 
recompensa (MR)

• Orientação 
empreendedora (OE)

• Participação na tomada 
de decisão (PTD)

Estratégia de 
Inovação

• Alinhamento 
estratégico da inovação 
(AEI)

• Estratégia de inovação 
baseada em 
informações de 
atividades relacionadas 
(EIA)

• Estratégia de inovação 
clara e compartilhada 
(ECC)

Estrutura 
Organizacional

• Equipe multidisciplinar 
(EM)

• Estrutura 
descentralizada (ED)

Gestão do 
Conhecimento

• Compartilhamento de 
conhecimento (CC)

• Disponibilidade de 
conhecimento 
tecnológico (DCT)

• Documentação do 
conhecimento (DC)

• Investimento em 
capacitação (IC)

• Transferência de 
conhecimento (TC)

• Uso de fontes de 
conhecimento (UFC)

Recursos para Inovação

• Colaboração externa em pesquisa 
- Horas (CEP-H)

• Colaboração externa em pesquisa 
- Projetos (CEP-P)

• Custo de aquisição de tecnologia 
(CAT)

• Intensidade de Inovação -
Colaboradores (II-C)

• Intensidade de Inovação - Gastos 
(II-G)

• Intensidade de Inovação -
Orçamento (II-O)

Processo de Inovação

• Acompanhamento de tendências 
- Abrangência (AT-A)

• Acompanhamento de tendências 
- Quantidade (AT-Q)

• Tempo médio dos projetos de 
inovação (TM)

Desempenho Inovativo

• Participação de inovações nas 
vendas (PIV)

• Retorno do investimento (ROI)

• Satisfação do cliente (SC)

• Taxa de crescimento de clientes 
(TCC)
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As boas práticas não estão categorizadas, sendo apresentadas de forma randômica na 

sua respectiva área do aplicativo de apoio e referência do framework (apresentado na próxima 

seção). Além disso, vale ressaltar que as boas práticas foram compiladas, traduzidas e tiveram 

sua linguagem adaptada, mas não foram categorizadas, unificadas e nem validadas. Portanto, é 

possível que haja algumas boas práticas que deem insights semelhantes ou mesmo 

complementares, mesmo que se mantenham como sendo boas práticas distintas. 

As 203 boas práticas, vindas de 30 fontes distintas, estão no APÊNDICE K. 

 

4.6 APLICATIVO DE APOIO 

 

Para complementar o instrumento, foi desenvolvido um aplicativo de apoio à utilização 

do framework, chamado de Innovatio (palavra em latim do qual o termo inovação deriva). 

Basicamente, a ferramenta apresenta as informações e serve como referência para os 

profissionais das empresas. É uma ferramenta para visualizar o conteúdo do framework 

desenvolvido, e não um sistema para utilização do instrumento, portanto não há funcionalidade 

de entrada e processamento de dados. 

Vale ressaltar que o aplicativo não é o foco do trabalho, mas foi visto como uma 

oportunidade de facilitar o entendimento dos profissionais e tornar o instrumento ainda mais 

“amigável” para as empresas. Inclusive, a verificação da aplicabilidade do framework foi feita 

utilizando o aplicativo e essa forma de apresentação foi elogiada pelos entrevistados. 

O aplicativo tem sete áreas distintas, descritas a seguir, com capturas das telas 

apresentadas no APÊNDICE L: 

- Início; 

- Categorias; 

- Indicadores; 

- Dashboard; 

- Boas Práticas; 

- FAQ; e 

- Referências. 

A primeira delas é a tela de “Início” (APÊNDICE L - Figura 20), sendo onde a 

navegação no aplicativo começa. Nela basicamente está um breve texto apresentando o 

framework, seguido por botões que levam às áreas das categorias e dos indicadores. Além disso, 

são apresentadas as imagens que resumem as categorias e os indicadores (as já apresentadas 

Figura 17 e Figura 18, respectivamente). 
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Seguindo uma ordem natural de compreensão do framework, a área seguinte é a 

“Categorias”. Como é possível inferir pelo nome da área, nela são listadas as categorias 

(APÊNDICE L - Figura 21). Ao clicar em uma categoria, ela é descrita e um link com o 

número de indicadores daquela categoria é apresentado (APÊNDICE L - Figura 22). Clicando 

nesse link, todos os indicadores que fazem parte dela são listados (APÊNDICE L - Figura 23). 

É possível chegar no detalhamento de cada indicador por meio da área de categoria 

(ao clicar em um indicador listado daquela categoria), entretanto existe a área de “Indicadores” 

do aplicativo. Nessa área estão listados todos os indicadores que compõe o framework 

(APÊNDICE L - Figura 24). É possível ainda procurar por alguma palavra-chave específica 

nos indicadores (APÊNDICE L - Figura 25) ou filtrar por categorias (APÊNDICE L - Figura 

26). Ao clicar em um indicador, ele é detalhado seguindo a estrutura do framework 

(APÊNDICE L - Figura 27). Essa tela de detalhamento é a mesma nessa área do aplicativo e 

quando o usuário entra por meio da lista de indicadores de uma categoria, na área “Categorias”. 

O aplicativo desenvolvido não tem a funcionalidade de inserção de dados e gestão dos 

indicadores por parte do usuário devido a dois fatores. Primeiramente isso seria algo que 

extrapolaria o escopo da presente dissertação, e demandaria um tempo considerável para ser 

desenvolvido. Além disso, como visto na literatura, uma das principais reclamações é quanto à 

necessidade do sistema de mensuração da inovação se integrar às atividades cotidianas da 

empresa (DZIALLAS; BLIND, 2019; EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). Por esse motivo, 

o autor dessa pesquisa considera que criar um sistema isolado para essa função, sem integração 

com os outros sistemas da empresa, poderia tornar o framework contraproducente e incorrer no 

mesmo erro já citado na literatura. 

Entretanto, foi criada uma área de “Dashboard” no aplicativo, compilando 

informações fictícias em relação a uma eventual aplicação do framework em uma empresa e 

simulando como elas potencialmente poderiam ser apresentadas. Essa área está dividida entre 

os indicadores qualitativos e quantitativos. Para os qualitativos foram criados gráficos de radar 

em relação a todos os indicadores qualitativos e também em relação à compilação dos 

indicadores qualitativos nas categorias às quais pertencem (APÊNDICE L - Figura 28). Para 

os indicadores quantitativos foram criados gráficos de barra com o histórico dos resultados 

desses indicadores no período de mensuração recomendado (APÊNDICE L - Figura 29). 

A área seguinte, e última das cinco presentes na tela principal do aplicativo, é a “Boas 

Práticas”. Nessa área estão listadas as 203 boas práticas garimpadas. Basicamente, elas estão 

listadas (APÊNDICE L - Figura 30) e é possível fazer uma busca por palavras-chave 



153 

(APÊNDICE L - Figura 31). Ainda, quando é selecionado um insight, ele é copiado para a 

área de transferência e pode ser colado em outro local. 

Partindo para as duas áreas que estão no menu secundário do aplicativo, é 

disponibilizado o “FAQ” (APÊNDICE L - Figura 32), que apresenta perguntas e respostas 

básicas sobre o aplicativo (a sigla FAQ significa Frequently Asked Questions, em inglês, ou 

perguntas frequentes). As perguntas respondidas nessa área são as seguintes: 

1. O que é o Innovatio? 

2. Para quem é destinado o framework? 

3. Quem desenvolveu? 

4. Como foram selecionados os indicadores? 

5. Quais são as categorias abrangidas? 

6. Como utilizar? 

Por fim, a área “Referências” (APÊNDICE L - Figura 33), como o nome diz, traz 

materiais complementares que permitem ao usuário entender melhor a gestão da inovação, e 

serviram como base para o desenvolvimento do framework. As referências listadas são: 

1. A presente dissertação de mestrado, pesquisa que desenvolveu o framework. 

2. O livro “Gestão da Inovação”, de Tidd e Bessant, renomada obra na área 

(TIDD; BESSANT, 2015). 

3. O guia “Manual de Oslo”, sobre coleta e uso de dados sobre inovação (OECD; 

EUROSTAT, 2018). 

4. As normas “ISO 56000”, que fornecem o vocabulário, conceitos e princípios 

fundamentais da gestão da inovação e sua implementação (ISO, 2020). 

5. O relatório “ACE Innovation Survey 2020”, que traz o estado da inovação no 

Brasil (ACE, 2020). 

Ao clicar em cada uma delas o usuário é direcionado ao site onde pode comprar ou 

acessar o documento. 
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4.7 SÍNTESE 

 

Seguindo a ideia de Adams, Bessant e Phelps (2006), o framework proposto visa que 

a própria empresa meça e avalie os aspectos relacionados à gestão da inovação ao nível 

organizacional e fornece base para monitorar e avaliar seu processo de inovação, diagnosticar 

limitações e propor soluções para elas. Em virtude disso, a verificação da aplicabilidade se deu 

exclusivamente em relação aos indicadores e especificações propostas, não sendo possível 

testá-lo de forma prática junto às empresas para sua validação, pois isso demandaria o 

envolvimento de toda a empresa e precisaria de mais tempo para ser executada. 

Por ter como público-alvo os profissionais das empresas de base tecnológica, a 

estruturação, elementos e linguagem utilizada foi adaptada, na medida do possível, para ser 

“natural” às empresas, ou seja, que pudessem se integrar ao cotidiano de forma fluída. Vários 

dos indicadores propostos para gestão da inovação podem ser trazidos ou adaptados de outras 

áreas, acrescentados em atividades já corriqueiras na empresa ou mesmo extraídos de sistemas 

que a empresa já utiliza. Por exemplo, os indicadores relacionados à pesquisa de clima são 

apenas novos itens nessa atividade e os relacionados à equipe financeira são novas fórmulas 

que potencialmente o sistema financeiro já permite aplicar. 

Ainda, o desenvolvimento do aplicativo de referência vai ao encontro dessa ideia de 

integrar teoria e prática, facilitando a utilização por parte do público-alvo (empresas), algo que 

foi comprovado nas entrevistas de verificação da aplicabilidade. Essa integração entre teoria e 

prática permeou todo o processo de desenvolvimento do framework, visto que já foi ressaltado 

que os indicadores e métricas propostos na literatura tendem a ser teóricos, sem aplicabilidade 

prática para as empresas (DZIALLAS; BLIND, 2019). A ausência de frameworks adequados e 

indicadores aplicáveis nas rotinas corporativas são problemas destacados também em EBTs, 

público-alvo desse trabalho, e se imagina que o framework proposto nessa dissertação mitigue 

esse problema (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013). 

É preciso considerar que o framework fornece diretrizes para que as próprias empresas 

façam sua gestão da inovação e é uma proposta para iniciar a mensuração de inovação nas 

empresas de base tecnológica. Os indicadores propostos não precisam ser aplicados 

conjuntamente para serem efetivos, podendo o instrumento ser customizado pela empresa. 

Pode-se considerá-lo um MVP (sigla para Minimum Viable Product, ou mínimo produto 

viável), que será aplicado, desenvolvido e expandido conforme a realidade e necessidades da 

empresa, considerando aspectos como estratégia, objetivos e maturidade. 
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A aplicação pode ser adaptada ao contexto de cada empresa, devendo haver um 

responsável pelo processo de mensuração da inovação e pela aplicação do framework proposto. 

É possível que alguns indicadores ou especificações não sejam aplicáveis, ou úteis, à 

determinada empresa, portanto é importante que sejam analisados e ajustados para tal realidade. 

Durante o desenvolvimento do artefato, algumas observações puderam ser feitas. 

Primeiramente, um dos pontos de crítica aos sistemas de indicadores para gestão da 

inovação é o foco excessivo em indicadores quantitativos (RICHTNÉR et al., 2017), e esse viés 

pode ser comprovado durante a seleção dos indicadores para gestão da inovação para o 

framework proposto. Na análise por parte de especialistas acadêmicos, a principal crítica 

recebida quanto aos indicadores mapeados era sobre muitos serem qualitativos e subjetivos, 

inclusive considerando-os inviáveis para mensuração da inovação. Apesar da crítica, eles foram 

mantidos e acabaram por formar a maioria dos indicadores do framework, sendo elogiados pelos 

especialistas corporativos nas entrevistas. 

Em relação à análise por parte dos profissionais de empresas, pouca diferença pode ser 

observada entre as avaliações dos indicadores por parte de profissionais de micro e pequenas 

empresas e os de médias e grandes empresas. Isso denota possível consistência entre as opiniões 

dos profissionais dessas empresas quanto à relevância dos indicadores e potencial 

aplicabilidade da ferramenta desenvolvida em empresas de todos os portes. 

Quanto às categorias do framework, aqueles que tiveram os indicadores mais bem 

avaliados foram, nessa ordem, “Gestão do Conhecimento”, “Estratégia de Inovação” e “Cultura 

Inovadora”. Esse fato destaca a importância atribuída a essas dimensões, tanto pelos 

especialistas acadêmicos quanto pelos profissionais de empresas. Em especial, a primeira 

demonstra a relevância do conhecimento para a inovação e a tendência de valorização desse 

ativo, conectando ainda mais essa dissertação com o programa do qual faz parte (PPGEGC). 

Outra observação que pode ser feita é quanto à minimização do processo de inovação 

na gestão da inovação. Além de apenas três indicadores terem sido selecionados para o 

framework, durante as entrevistas com especialistas corporativos foi ressaltado por três dos 

quatro entrevistados a inexistência de um processo de inovação propriamente dito, estando a 

inovação embutida em outros processos e aspectos. Isso pode ser tanto uma realidade de EBTs 

quanto uma característica das empresas brasileiras. 

A última das observações se refere à receptividade que o framework teve junto aos 

especialistas corporativos de EBTs entrevistados. Todos eles destacaram que o instrumento 

agrega valor para suas empresas e solicitaram o recebimento da versão final para consulta e 

implementação de alguns indicadores. Além disso, a utilização do 5W2H foi bem-quista pelo 
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fato de já conhecerem a ideia e facilitar a aplicação prática da ferramenta nas empresas, bem 

como a linguagem e terminologias utilizadas. Foi destacado ainda que o aplicativo 

desenvolvido tornou mais claro, fácil e objetivo o instrumento e facilitou a extração do valor 

que ele pode fornecer para as empresas. 

A Figura 19 representa graficamente o framework proposto, apelidado de Innovatio 

(palavra em latim do qual o termo inovação deriva). Os indicadores estão próximos ao núcleo 

do framework, representado pelas siglas, apresentadas na Figura 18. Eles estão agrupados 

conforme as categorias das quais fazem parte, que, por sua vez, formam a segunda “camada” 

do artefato. Por fim, permeando o framework, estão as boas práticas. Vale destacar que a 

representação circular indica que a aplicação do framework é um processo interativo e iterativo. 

A ideia é que as empresas o apliquem de forma contínua e, ao longo do tempo, vão observando 

aspectos que possam melhorar, de forma análoga ao ciclo PDCA (sigla de PLAN–DO–

CHECK–ACT, em inglês, ou PLANEJAR-EXECUTAR-VERIFICAR-AGIR), ferramenta de 

gestão utilizada para controle e melhoria contínua de processos e produtos. 

Figura 19 - Framework Innovatio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É consenso que inovar é vital para a sobrevivência e sustentabilidade das empresas. 

Por isso, é essencial que a gestão da inovação seja eficaz para gerar resultados. Nesse contexto 

se encaixa a presente dissertação e o framework de indicadores proposto para gestão da 

inovação em empresas de base tecnológica, objetivo geral dessa pesquisa e um dos maiores 

desafios das empresas brasileiras em relação à inovação. 

Para o atingimento do objetivo geral, durante o processo de desenvolvimento foram 

cumpridos os objetivos específicos que levaram ao resultado. Inicialmente, para atingimento do 

primeiro deles, foram identificados e analisados indicadores para gestão da inovação extraídos 

da literatura. Na sequência, esses indicadores precisavam ser categorizados, o que exigiu a 

definição das categorias de indicadores para gestão da inovação, segundo dos objetivos 

específicos. Com eles divididos em categorias foi possível a análise dos indicadores para gestão 

da inovação utilizados em EBTs, terceiro dos objetivos específicos, por meio de um 

questionário respondido por profissionais dessas empresas. 

Seguindo, o quarto dos objetivos específicos foi cumprido por meio da caracterização 

e especificação dos indicadores selecionados para o framework. Tendo eles caracterizados, foi 

atingido o quinto dos objetivos específicos com a verificação da sua aplicabilidade por meio de 

entrevistas com especialistas corporativos, público-alvo do artefato desenvolvido, ou seja, 

aqueles que o utilizarão na prática. Por fim, como último dos seis objetivos específicos 

definidos para a pesquisa, foram identificadas boas práticas para gestão da inovação, tanto na 

literatura quanto com esses especialistas corporativos entrevistados, de forma que 

complementasse o conteúdo do framework e trouxesse maior robustez à ferramenta. 

O framework proposto é formado por sete categorias (Cultura Inovadora, Estratégia de 

Inovação, Estrutura Organizacional, Gestão do Conhecimento, Recursos para Inovação, 

Processo de Inovação e Desempenho Inovativo) e 30 indicadores. Cada um desses indicadores 

foi especificado utilizando o 5W2H, com a descrição do indicador, o método de mensuração, o 

período de mensuração, os atores envolvidos, a frequência de mensuração e a ferramenta 

recomendada. Essas especificações foram padronizadas, na medida do possível, para a coesão 

do instrumento desenvolvido. Ademais, o framework é complementado com boas práticas de 

inovação, extraídas da literatura e recomendadas por especialistas corporativos. 

Quanto às contribuições, a pesquisa desenvolvida traz contribuições tanto para o meio 

acadêmico quanto para o meio corporativo. 
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Já na definição dos procedimentos metodológicos, a utilização da DSR para a 

dissertação por si só é uma contribuição. Se por um lado a escolha dela permitiu a aplicação do 

conhecimento para solução de um problema prático ao mesmo tempo que a manutenção do 

rigor científico, por outro, pelo fato de ser nova e ainda não muito consolidada, a escolha dela 

contribui para fomentar seu uso e sua validade como metodologia de pesquisa. 

Quanto à revisão da literatura realizada, sua completude permite uma visão sistêmica 

dos três principais constructos do trabalho: inovação, gestão da inovação e mensuração da 

inovação. Por meio dela é possível o entendimento sintetizado daquilo que permeia esse 

universo. Isso contribui para a consolidação do conhecimento relativo a esse campo de estudo. 

Os métodos, técnicas e ferramentas utilizados nas etapas de síntese dos indicadores 

para gestão da inovação da literatura, a análise desses indicadores por parte de especialistas 

acadêmicos e corporativos, a seleção dos indicadores para o framework e a verificação da 

aplicabilidade, podem ser replicados em outras pesquisas, tanto no mesmo contexto dessa 

pesquisa quanto em outros, sendo também contribuições que essa pesquisa provê para a 

academia. 

Aliás, o processo de garimpagem e especificação dos indicadores para gestão da 

inovação por si só pode ser tido como um diferencial dessa pesquisa, visto que é criticada, na 

literatura e na prática, a ausência de explicitação de onde os indicadores para gestão da inovação 

propostos vieram e se são destinados para uso em pesquisas ou no cotidiano das empresas. 

Ainda, a presente dissertação traz uma extensa lista de recomendações de trabalhos futuros, 

presente na seção 5.2. 

Do ponto de vista corporativo, nos contatos feitos com profissionais das empresas de 

base tecnológica, foi observado um anseio deles por desenvolverem suas empresas na área da 

inovação, e um consenso quanto à importância disso para a empresa. Entretanto, ainda há pouco 

foco na gestão da inovação propriamente dita, e menos ainda na utilização de indicadores para 

isso. Mesmo que os profissionais enxerguem essa necessidade e desejem evoluir na área, ainda 

não há uma consolidação para avançar nesse campo. É possível concluir que não falta vontade 

para isso, mas sim subsídios. E nesse ponto que reside a principal contribuição da presente 

dissertação para o meio corporativo. 

Analogamente à recente série de normas ISO 56000, o framework não busca criar 

regras e engessar a inovação, mas sim apoiar as atividades envolvidas na gestão da inovação, 

sendo uma ferramenta que auxilie as empresas. Em suma, a ideia é facilitar e guiar a mensuração 

da inovação nas empresas, não decretar de forma definitiva o modo com que deve ser feita. 
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Vale ressaltar, entretanto, que existem realidades e necessidades diferentes nas 

empresas. Mesmo que os resultados da análise dos indicadores por profissionais de MPEs 

(micro e pequenas empresas) e MGEs (médias e grandes empresas) desse trabalho tenham sido 

parecidos, isso não implica no fato de que essa, nem nenhuma, ferramenta é aplicável de forma 

efetiva em qualquer empresa. Inclusive, esse é um dos grandes dilemas da área, por conta da 

multidimensionalidade da inovação e peculiaridades de cada empresa. A estrita obediência às 

metodologias, sistemas e normas é o contrário do que se espera quando se fala em inovação. O 

objetivo da inovação é gerar valor e, mesmo que existam boas práticas, cada empresa deve fazer 

aquilo que for mais adequado ao seu contexto. 

O distanciamento entre teoria e prática pode ser visto algumas vezes durante o 

desenvolvimento do trabalho, como, por exemplo, quando das críticas aos indicadores 

qualitativos na análise dos especialistas acadêmicos e elogios por parte de especialistas 

corporativos, ou ainda reclamações desses profissionais em relação ao que pode ser obtido da 

literatura da área, que é denso, pouco objetivo e sem clareza. Quando conversado com 

especialistas corporativos, parece clara a ideia de que querem algo que gere valor e dê resultado, 

especialmente sistemas, indicadores e insights para isso. Enquanto isso, na academia, muita 

discussão é feita acerca de determinados aspectos da gestão da inovação e indicadores, e pouca 

solução prática é apresentada. 

Além disso, a academia e a prática devem manter laços estreitos desde a linguagem 

até os artefatos desenvolvidos. Pensando nisso, algumas decisões estratégicas tomadas ao longo 

do desenvolvimento da dissertação tiveram resultados satisfatórios junto ao público-alvo da 

pesquisa (especialistas corporativos). Pode-se ressaltar especialmente a aplicação da 

metodologia 5W2H para a especificação dos indicadores e o desenvolvimento do aplicativo de 

apoio à utilização do framework. 

A aproximação desses dois mundos - teoria e prática, como o aplicado na presente 

dissertação, parece ter muita importância nesse campo de estudo, para que o valioso 

conhecimento da academia seja aplicado para solucionar problemas das empresas. Isso vai ao 

encontro da ideia de mestrado profissional, doutorado industrial e afins. 

Falando em conhecimento, é indiscutível a sua importância para a inovação. Mais do 

que o simples fato de vivermos na economia do conhecimento, o conhecimento é insumo e 

produto do processo de inovação. Essa relação intrínseca pode ser observada durante todo o 

ciclo de vida dessa dissertação. Começando pelo programa de pós-graduação em que foi 

proposta, passando pelo que foi extraído na revisão da literatura e finalizando na análise dos 

indicadores para gestão da inovação por parte de especialistas acadêmicos e corporativos, que 
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colocaram os indicadores da “Gestão da Inovação” como aqueles com maior grau de 

importância. Ou seja, é possível afirmar de forma categórica: sem conhecimento, não há 

inovação. 

Por fim, de modo geral, o autor considera exitosa a jornada dessa dissertação. Se o 

objetivo era desenvolver uma ferramenta que apresentasse indicadores para gestão de inovação 

em empresas de base tecnológica, que unisse teoria e prática, fosse multidimensional e tivesse 

aplicabilidade prática, ele foi atingido, enfatizado pelos elogios obtidos durante as entrevistas 

com especialistas corporativos. A utilização de indicadores é consolidada em várias frentes de 

uma empresa, entretanto a inovação ainda não está incluída nisso. O framework, portanto, pode 

ser visto como uma evolução e um importante passo na caminhada para que as empresas tratem 

a gestão da inovação de forma profissional e tenham métodos, técnicas e ferramentas para isso. 

 

5.1 LIMITAÇÕES 

 

Dentre as limitações do trabalho, a principal delas é inerente à inovação e sua gestão. 

A padronização ou estruturação de um framework que seja comum é dificultada pela 

especificidade das empresas, incluindo aspectos como porte e maturidade da empresa. Ou seja, 

os indicadores para gestão da inovação são contextuais para cada realidade. Os indicadores 

devem ser integrados à realidade das empresas, e são muitos particulares. Por isso, é 

recomendado que se comece com um número menor de indicadores para estabelecimento da 

cultura de trabalhar com indicadores para gestão da inovação, expandindo esse número e 

variedade à medida que a empresa for se ambientando com essa nova atividade. 

Considerando a dimensão e a extensão dos fatores e aspectos envolvidos na inovação, 

os indicadores dificilmente compreenderão tudo que é envolvido, sendo mais uma abstração 

daquilo que é relevante do que abrangendo o todo. Portanto, um framework de indicadores para 

gestão da inovação, por mais completo ou validado que seja, tende a não ser aplicável em toda 

e qualquer empresa, e para todo e qualquer aspecto da inovação. 

A potencial aplicação de um framework de indicadores para gestão da inovação 

depende diretamente da maturidade tanto da empresa como também da inovação 

organizacional. Muitas empresas não conseguem se preocupar com indicadores para gestão da 

inovação, especialmente micro e pequenas empresas não têm recursos (tempo e pessoal) nem 

estrutura para isso, como visto durante a etapa de análise dos indicadores desta pesquisa. 

Qualquer sistema de indicadores para gestão da inovação parece se adequar mais a empresas 

mais maduras, especialmente médias e grandes. Esse fato é corroborado, e ainda ampliado para 
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toda a gestão da inovação, pelo Manual de Oslo e ISO 56002, dois dos mais renomados 

documentos mundiais no que tange à gestão da inovação organizacional. O Manual de Oslo 

parte sua análise de empresas com 10 ou mais colaboradores, enquanto a ISO 56002 destaca 

que as diretrizes contidas no documento podem ser aplicadas em qualquer empresa, entretanto 

o foco está nas empresas estabelecidas, que foram inclusive as que embasaram o 

desenvolvimento do conjunto de normas (ISO, 2020; OECD; EUROSTAT, 2018). 

A quarta limitação está atrelada à temporalidade do estudo. O fato de ter sido 

transversal viabilizou a pesquisa, pegando um recorte da realidade das empresas, entretanto 

uma potencial aplicação e validação dos indicadores deve ser longitudinal, analisando a 

aplicabilidade a médio-longo prazo e envolvendo toda a empresa. 

Mais uma limitação que pode ser ressaltada se refere à usabilidade dos indicadores 

propostos. A sua apresentação em um framework conceitual é de grande valia, entretanto sua 

efetiva utilização no dia a dia das empresas apenas se dará quando for convertido em algo mais 

prático, potencialmente convertido em um sistema computacional (software). 

Por fim, a amostra de especialistas acadêmicos, profissionais de empresas e 

especialistas corporativos envolvidos no desenvolvimento do trabalho é limitada, 

especialmente pelas escolhas e possibilidades do autor dessa dissertação. Naturalmente, quanto 

maior e mais diversificada for essa amostra, maior é a tendência do framework proposto ser 

mais abrangente e completo. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como é de se esperar, as sugestões de trabalhos futuros surgem especialmente das 

delimitações do trabalho e das limitações vislumbradas. Estas recomendações são: 

• Em virtude do baixo número de indicadores selecionados na categoria 

“Processo de Inovação” e da visão de alguns especialistas corporativos 

entrevistado de que inovação é mais cultura que processual, estudar a 

subjetividade da inovação, analisando se é muito mais cultural ou processual; 

• Aprofundar o estudo e levantamento de indicadores para gestão da inovação 

para cada uma das categorias do framework. Existem muitas possibilidades 

advindas de cada uma das dimensões da inovação e indicadores mais 

adequados podem surgir por meio de estudos específicos; 

• Ponderar os indicadores e as categorias do framework, estabelecendo maior 

peso para aqueles que têm maior influência na inovação; 
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• Analisar o framework levando em consideração a série ISO 56000, conjunto 

de normas em relação à gestão da inovação, que estabelece terminologia (ISO 

56000), diretrizes para sistemas (ISO 56002), ferramentas e métodos (ISO 

56003, 56005, 56006, 56007 e 56008), e avaliação (ISO 56004); 

• Avaliar, ou desenvolver, métodos, técnicas e ferramentas para a aplicação do 

framework. Deste modo é possível facilitar, otimizar e potencializar o uso; 

• Realizar estudos longitudinais nas empresas para validação do framework e 

análise da sua aplicabilidade; 

• Diversificar e aumentar as amostras de empresas e acadêmicos que analisarão 

o framework tanto de um ponto de vista teórico quanto prático. Com isso, o 

framework poderia ser aplicável em empresas de outros setores da economia; 

• Incorporar aspectos do perfil da empresa, como porte e maturidade, no 

conjunto de indicadores proposto no framework; 

• Adaptar o framework para outros tipos de inovação, não apenas de produto; 

• Aprimorar e aprofundar as boas práticas, descrevendo melhor seu conteúdo e 

relação “causa-efeito”, e relacionando os insights obtidos com os resultados da 

mensuração e avaliação da gestão da inovação por meio do uso de indicadores. 

Ou seja, o resultado do indicador X leva à conclusão de que a boa prática Y 

deve ser trabalhada na empresa para o resultado Z; 

• Evoluir o framework para um sistema. Para isso, segundo Dewangan e Godse 

(2014), é preciso abranger também benchmarks (comparação com 

concorrentes); método e infraestrutura para permitir a coleta, análise, 

interpretação e divulgação de dados; e modelos de relatórios. Poderia, ainda, 

ser convertido em um software. 
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APÊNDICE A – Questionário enviado aos executivos 

Indicadores para Gestão da Inovação em Empresas de Base Tecnológica 

Oi, tudo bem? 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado "Framework de Indicadores para Gestão da Inovação para 

Empresas de Base Tecnológica", do programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da 

Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC-UFSC). Nosso objetivo é apresentar diretrizes para que as 

empresas gerenciem a inovação por meio de indicadores. 

A definição de inovação, como produto, para essa pesquisa é "produto novo ou melhorado que difere 

significativamente dos produtos anteriores da organização e que foi introduzido ao mercado”. (OECD; 

EUROSTAT, 2018) 

Os indicadores estão divididos em sete categorias: Cultura Inovadora; Estratégia de Inovação; Estrutura 

Organizacional; Gestão do Conhecimento; Recursos para Inovação; Processo de Inovação; e Desempenho 

Inovativo. Alguns indicadores podem parecer "genéricos", mas a intenção é entender a relevância deles segundo 

sua análise. 

O tempo para preenchimento do formulário é de 5 a 10 minutos. 

Agradeço desde já por sua disponibilidade e contribuição. 

André Peressoni Bernard | Orientadora: Gertrudes Aparecida Dandolini 

 

 

PARTE 1 – Perfil da Empresa  

Aqui são coletados dados genéricos da empresa, apenas para fins de categorização na pesquisa. 

1. Qual o porte da sua empresa? 

o Microempresa (até 9 colaboradores) 

o Empresa de Pequeno Porte (de 10 a 49 colaboradores) 

o Empresa de Médio Porte (de 50 a 99 colaboradores) 

o Empresa de Grande Porte (100 ou mais colaboradores) 

2. Qual a Vertical de Negócios da sua empresa? 

Caso sua empresa participe de mais de uma Vertical, por favor escolha a que você considera mais 

aderente ao seu core business. 

 

o Agronegócios 

o Construtech 

o Economia Criativa 

o Educação 

o Energia 

o Fintech 

o IoT 

o Manufatura 

o Peopletech 

o Saúde 

o Segurança 

o Smart Cities 

o Varejo 

o Não participo 
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3. Sua empresa lançou algum produto novo ou significativamente melhorado nos últimos 12 

meses? 

o Sim 

o Não 

4. Sua empresa tem alguma área ou pessoa responsável pela inovação? 

o Sim 

o Não 

5. Sua empresa utiliza indicadores para gestão da inovação? 

o Sim, dentro dos indicadores gerais da empresa. 

o Sim, temos um conjunto de indicadores específicos para inovação. 

o Não, mas pretendemos começar a utilizar em um futuro próximo. 

o Não. 

 

 

PARTE 2 – Análise de Indicadores 

Os indicadores estão divididos em categorias para facilitar a avaliação. 

6. Avalie os indicadores da categoria CULTURA INOVADORA: 

Valores, normas e crenças que influenciam a capacidade de inovar, levando em consideração a aceitação 

ao risco, tolerância ao erro, estímulo à autonomia e o reconhecimento das pessoas que inovam. Abrange a 

liderança voltada à inovação, com a valorização de um estilo participativo na tomada de decisão e 

estímulo às ideias inovadoras. 

 
Utilizo algum indicador 

nesse sentido 

Não utilizo como 

indicador, mas acho 

relevante 

Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão 

da inovação 

Apoio dos colegas de 

trabalho ○ ○ ○ 

Confiança entre os 

colaboradores ○ ○ ○ 

Compartilhamento de 

experiências ○ ○ ○ 

Incentivo dos líderes ○ ○ ○ 

Motivação e recompensa ○ ○ ○ 

Orientação 

empreendedora da 

organização 
○ ○ ○ 

Participação dos 

colaboradores na tomada 

de decisão 
○ ○ ○ 

7. Quais outros indicadores, que não foram listados, sua empresa utiliza para essa categoria? 

8. Você recomenda algum outro indicador para essa categoria? 

9. Avalie os indicadores da categoria ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO: 
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Definição dos objetivos de inovação, de modo a destacar a importância da inovação para o sucesso da 

organização. Envolve pontos como o alinhamento entre as estratégias organizacional e de inovação, a 

comunicação da estratégia de inovação e a flexibilidade da estratégia para atender às mudanças de 

ambiente. 

 
Utilizo algum indicador 

nesse sentido 

Não utilizo como 

indicador, mas acho 

relevante 

Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão 

da inovação 

Alinhamento das ações 

com a estratégia da 

empresa 
○ ○ ○ 

Desenvolvimento da 

estratégia de inovação 

com base em 

informações de 

atividades relacionadas 

○ ○ ○ 

Estratégia de inovação 

clara e compartilhada ○ ○ ○ 

Orientação estratégica da 

organização ○ ○ ○ 

Porcentagem de 

colaboradores cientes das 

políticas e valores da 

inovação da organização 

○ ○ ○ 

10. Quais outros indicadores, que não foram listados, sua empresa utiliza para essa categoria? 

11. Você recomenda algum outro indicador para essa categoria? 

12. Avalie os indicadores da categoria ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

Estruturação organizacional que facilite a condução do processo de inovação, envolvendo os times e suas 

características. 

 
Utilizo algum indicador 

nesse sentido 

Não utilizo como 

indicador, mas acho 

relevante 

Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão 

da inovação 

Equipe multidisciplinar ○ ○ ○ 

Estrutura descentralizada ○ ○ ○ 

Grau de diversidade ○ ○ ○ 

13. Quais outros indicadores, que não foram listados, sua empresa utiliza para essa categoria? 

14. Você recomenda algum outro indicador para essa categoria? 

15. Avalie os indicadores da categoria GESTÃO DO CONHECIMENTO: 

Processo sistemático e efetivo de criação, captura, compartilhamento, disseminação e aplicação do 

conhecimento, incluindo também a gestão e desenvolvimento das competências organizacionais, de modo 

que gere valor à organização. 
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Utilizo algum indicador 

nesse sentido 

Não utilizo como 

indicador, mas acho 

relevante 

Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão 

da inovação 

Compartilhamento de 

conhecimento ○ ○ ○ 

Conhecimento 

tecnológico disponível 

(know-how) dos 

colaboradores 

○ ○ ○ 

Documentação do 

conhecimento ○ ○ ○ 

Funções/Cargos 

orientados para gestão do 

conhecimento 
○ ○ ○ 

Incentivos para geração 

de conhecimento ○ ○ ○ 

Investimento em 

capacitação ○ ○ ○ 

Transferência de 

conhecimento entre 

setores 
○ ○ ○ 

Uso de fontes de 

conhecimento e 

informações internas e 

externas 

○ ○ ○ 

16. Quais outros indicadores, que não foram listados, sua empresa utiliza para essa categoria? 

17. Você recomenda algum outro indicador para essa categoria? 

18. Avalie os indicadores da categoria RECURSOS PARA INOVAÇÃO: 

Disponibilidade de recursos humanos, de infraestrutura e financeiros (internos ou de fontes de 

financiamento), além de sistemas e ferramentas de TI, bem como realização de atividades de P&D. 

 
Utilizo algum indicador 

nesse sentido 

Não utilizo como 

indicador, mas acho 

relevante 

Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão 

da inovação 

Alianças de P&D / 

Colaboração com centros 

de P&D e universidades 
○ ○ ○ 

Custos de aquisição de 

tecnologia ○ ○ ○ 

Gastos com P&D em 

relação às vendas totais ○ ○ ○ 

Intensidade de P&D ○ ○ ○ 
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Número de 

colaboradores com 

conhecimento 

especializado 

○ ○ ○ 

Número de parcerias 

estratégicas estabelecidas ○ ○ ○ 

Orçamento de P&D 

(percentual em relação 

ao orçamento total da 

empresa) 

○ ○ ○ 

Participação em editais ○ ○ ○ 

Porcentagem de despesas 

com inovação em relação 

ao faturamento total 
○ ○ ○ 

Porcentagem do capital 

que é investido em 

atividades de inovação 
○ ○ ○ 

Recursos financeiros 

para inovação ○ ○ ○ 

Tempo gasto em 

inovação 
○ ○ ○ 

19. Quais outros indicadores, que não foram listados, sua empresa utiliza para essa categoria? 

20. Você recomenda algum outro indicador para essa categoria? 

21. Avalie os indicadores da categoria PROCESSO DE INOVAÇÃO: 

Processo que envolve o FEI (front end da inovação) e desenvolvimento da inovação, incluindo o 

gerenciamento de portfólio e projetos de inovação. O FEI envolve a geração e seleção de ideias, 

identificação e análise de oportunidades, geração de conceitos e priorização dos projetos seguindo a 

estratégia de inovação, enquanto que o desenvolvimento compreende as atividades de desenvolvimento, 

testes, validação, produção e lançamento no mercado. 

 
Utilizo algum indicador 

nesse sentido 

Não utilizo como 

indicador, mas acho 

relevante 

Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão 

da inovação 

Capacidade de 

acompanhar tendências 

tecnológicas e 

mercadológicas 

○ ○ ○ 

Número de ideias 

geradas convertidas em 

projetos de inovação 
○ ○ ○ 

Número de ideias 

transformadas com 

sucesso em produtos 
○ ○ ○ 
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Número de projetos de 

inovação convertidos em 

produtos 
○ ○ ○ 

Qualidade de execução 

das atividades que 

compõem o processo de 

inovação 

○ ○ ○ 

Tempo médio desde a 

geração de uma ideia até 

lucrar com ela no 

mercado 

○ ○ ○ 

22. Quais outros indicadores, que não foram listados, sua empresa utiliza para essa categoria? 

23. Você recomenda algum outro indicador para essa categoria? 

24. Avalie os indicadores da categoria DESEMPENHO INOVATIVO: 

Resultados do processo de inovação em termos financeiros, mercadológicos e de saídas (produtos). 

 
Utilizo algum indicador 

nesse sentido 

Não utilizo como 

indicador, mas acho 

relevante 

Não utilizo e não acho 

relevante para a gestão 

da inovação 

Lucro operacional 

inovativo ○ ○ ○ 

Número de atividades 

novas para a empresa, 

desenvolvidas usando 

tecnologia nova ou 

significativamente 

melhorada 

○ ○ ○ 

Número de feedbacks 

positivos de clientes ○ ○ ○ 

Número de novas áreas 

de negócios/spin-

off/ventures(startups) 

baseados em produtos 

lançados no último ano 

○ ○ ○ 

Número de novos 

mercados entrados ○ ○ ○ 

Número de produtos 

novos ou aprimorados ○ ○ ○ 

Número de reclamações 

do cliente em relação aos 

novos produtos ou 

aprimoramentos 

○ ○ ○ 
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Porcentagem da receita 

gerada pelo programa de 

inovação 
○ ○ ○ 

Porcentagem de aumento 

nas receitas com 

inovação, por 

colaborador 

○ ○ ○ 

Porcentagem de novos 

produtos em relação a 

todos os produtos 
○ ○ ○ 

Porcentagem de 

participação das vendas 

derivada de produtos 

inovadores em relação às 

vendas totais 

○ ○ ○ 

Retorno do investimento 

em inovação ○ ○ ○ 

Satisfação do cliente ○ ○ ○ 

Taxa de adoção de novas 

ofertas pelo cliente ○ ○ ○ 

Taxa de crescimento de 

novos clientes ○ ○ ○ 

Taxa de lançamento de 

inovações ○ ○ ○ 

Tempo necessário para 

gerar lucro com os novos 

produtos 
○ ○ ○ 

Vendas de inovações ○ ○ ○ 

25. Quais outros indicadores, que não foram listados, sua empresa utiliza para essa categoria? 

26. Você recomenda algum outro indicador para essa categoria? 

 

 

PARTE 3 – Participação na Pesquisa e Feedback  

27. Você se disponibiliza a participar de uma entrevista para a pesquisa? 

o Sim 

o Não 

28. Se desejar participar da entrevista, qual sua empresa? 

29. Se desejar receber mais informações da pesquisa e/ou participar da entrevista, qual seu e-

mail? 
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APÊNDICE B – Indicadores citados pelos profissionais das empresas 

Indicador(es) 
Categoria 

(indicada pelo respondente) 

Utilizado pela empresa ou 

sugerido pelo profissional? 
Análise 

Indicadores do programa de ideias: quantas ideias 

foram geradas, quantas foram testadas e quantas 

foram continuadas. 

Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Indicadores de rede e conexão: produção de eventos 

e número de startups conectadas ao hub da 

empresa. 

Cultura Inovadora Utilizado 

Indicadores com foco em empresas de 

maior porte, já apta a desenvolver um hub 

de inovação e empreendedorismo.  

Indicadores de prototipação com startups: quantas 

PoCs (sigla de Proof of Concept, em inglês, ou 

Provas de Conceito) foram apresentadas, quantas 

foram selecionadas e quantas foram continuadas, 

assim como MVP (sigla de Minimum Viable 

Product, em inglês, ou produto mínimo viável) e 

investimento anjo. 

Cultura Inovadora Utilizado 

Indicadores com foco em empresas de 

maior porte, já apta a desenvolver um hub 

de inovação e empreendedorismo.  

Indicadores culturais de formação das lideranças e 

trabalho com projetos em áreas para inovação 

incremental. 

Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Faturamento com novos produtos (fruto da 

inovação) 
Cultura Inovadora Utilizado 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Percepção sobre DNA inovação da empresa (do 

mercado e dos funcionários) 
Cultura Inovadora Utilizado 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  
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Proposição de melhorias nos sistemas e processos Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Número de ideias que resultaram em melhorias Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Habilidades interpessoais Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Percepção dos clientes Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Feedback dos clientes Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Métricas de sucesso Cultura Inovadora Utilizado 

Indicador genérico, que é desmembrado 

em outros indicadores presentes no 

questionário enviado aos especialistas 

acadêmicos e/ou corporativos. 

Cursos na área Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Revenue Share (distribuição da receita) Cultura Inovadora Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Programa de ideias e ações com áreas para novos 

projetos 
Cultura Inovadora Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Indicadores de projetos, PoCs, MVPs testados e 

operação com startups (inovação aberta). 
Cultura Inovadora Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  



182 

Incentivos à capacitação, especialização e ao 

desenvolvimento do humano para o negócio da 

empresa. 

Cultura Inovadora Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Incentivos à criatividade, à iniciativa e ao 

intraempreendedoríssimo. 
Cultura Inovadora Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Indicador de melhorias de processos implementadas 

e melhorias em sistemas implementadas 
Cultura Inovadora Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Quantidade de melhorias (Kaizen) Cultura Inovadora Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Segurança psicológica Cultura Inovadora Sugerido 

Indicador genérico, que é desmembrado 

em outros indicadores presentes no 

questionário enviado aos especialistas 

acadêmicos e/ou corporativos. 

Experiência do cliente Cultura Inovadora Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Estratégias, objetivos estratégicos e metas para cada 

objetivo estratégico (tanto para a inovação quanto 

para as outras perspectivas estratégicas). 

Estratégia de Inovação Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Reuniões semanais focadas em discussão sobre 

inovação 
Estratégia de Inovação Utilizado 

Indicador avaliado como pertinente pelo 

autor dessa pesquisa, porém como foi 

citado por apenas um respondente não foi 

selecionado. É uma recomendação 

interessante para a análise de uma 

segunda versão do framework. 
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Pós-venda (eficiência) Estratégia de Inovação Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Impacto financeiro Estratégia de Inovação Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Clima interno orientado à inovação Estratégia de Inovação Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Customer Innovation (inovação do cliente) Estratégia de Inovação Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Percentual de receita provinda de novos produtos 

ou processos 
Estratégia de Inovação Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Ferramentas e métodos conhecidos e utilizados pela 

equipe. 
Estratégia de Inovação Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Intraempreendedorismo Estrutura Organizacional Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Organizações orientadas ao conhecimento Estrutura Organizacional Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Estrutura organizacional híbrida Estrutura Organizacional Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Mentorias externas Gestão do Conhecimento Utilizado 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Formação de knowledge base (base de 

conhecimento) própria 
Gestão do Conhecimento Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  
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Incentivos à descoberta de novos conhecimentos Gestão do Conhecimento Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Incentivos ao interacionismo Gestão do Conhecimento Sugerido 
Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Impacto do conhecimento na proposta de valor 

oferecida pela empresa. 
Gestão do Conhecimento Sugerido 

Indicador avaliado como pertinente pelo 

autor dessa pesquisa, porém não 

selecionado por ter sido citado por apenas 

um respondente. Apesar de ser mais 

focado na Gestão do Conhecimento do 

que na Gestão da Inovação, é uma 

recomendação interessante para uma 

segunda versão do framework. 

Tempo gasto na explicitação do novo conhecimento 

que ensejou determinada inovação. 
Recursos para Inovação Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Faturamento gerado pela inovação dos últimos três 

anos 
Recursos para Inovação Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

ROI (sigla para Return on Investment, em inglês, ou 

retorno sobre investimento) 
Recursos para Inovação Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Número de ideias geradas, Número de ideias 

convertidas, Número de autores de ideias, etc. 
Processo de Inovação Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  

Redução do Churn Rate (taxa de rotatividade). Desempenho Inovativo Utilizado 

Indicador avaliado como pertinente pelo 

autor dessa pesquisa e diretamente ligado 

ao indicador citado imediatamente abaixo, 

mas citado por apenas um respondente. É 
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uma recomendação interessante para uma 

segunda versão do framework. 

Índice de retenção de clientes por meio de novos 

produtos ou novas versões dos produtos já 

contratados. 

Desempenho Inovativo Sugerido 

Indicador avaliado como pertinente pelo 

autor dessa pesquisa e diretamente ligado 

ao indicador citado imediatamente acima, 

mas citado por apenas um respondente. É 

uma recomendação interessante para uma 

segunda versão do framework. 

Índice de ideias e sugestões dos clientes convertidas 

em produtos ou novas versões dos produtos. 
Desempenho Inovativo Sugerido 

Indicador já contemplado na pesquisa, ou 

muito semelhante a outro já contemplado.  
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APÊNDICE C – Análise dos indicadores na verificação de aplicabilidade 

Categoria Indicador Síntese da Análise dos Entrevistados Decisão do Pesquisador 

Cultura 

Inovadora 

Compartilhamento de experiências 

A: Trocar frequência de anual para semestral ou 

trimestral, em virtude da rotatividade alta das EBTs. 

B: Trocar frequência de anual para quinzenal ou mensal, 

em virtude de muitas empresas aplicarem o Scrum e os 

ciclos serem muito mais curtos, sendo importante manter 

esse indicador sempre bem para a efetividade do 

processo. 

C: ok 
D: ok 

Frequência alterada para trimestral. 

Confiança entre os colaboradores 

A: Especificar o termo “confiam” + Trocar frequência 

de anual para semestral ou trimestral, em virtude da 

rotatividade alta das EBTs. 

B: Trocar frequência de anual para semestral, por EBTs 

precisarem atingir isso de forma rápida para entregar 

continuamente. 

C: ok 

D: ok 

Redação da afirmação revisada (adicionado 

“ou seja, sabem que podem trabalhar de forma 

cooperativa sem que haja uma competição 

interna que seja prejudicial.”). 

 

Frequência alterada para semestral. 

Incentivo dos líderes 

A: Especificar o termo “tomada de riscos” + Trocar 

frequência de anual para semestral, em virtude da 

rotatividade alta das EBTs. 

B: ok 

C: ok 

D: ok 

Redação da afirmação revisada (adicionado 

“permitindo aos colaboradores terem 

autorresponsabilidade em relação às 

decisões.”). 

 

Frequência alterada para semestral. 

Motivação e recompensa 

A: ok 

B: ok 

C: ok 

- 
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D: ok 

Orientação empreendedora 

A: Revisar os termos “P&D” e “liderança tecnológica” 

no item 4, porque pessoas que não são da área podem 

não entender. 

B: ok 

C: Revisar item 3 (colocar “produtos e/ou linhas” e 

revisar o termo “costumam”, visto que as inovações 

incrementais são bem constantes), item 4 (o termo 

“forte” é relativo, descrever melhor especialmente 

considerando empresas que não têm uma estrutura 

robusta de P&D) e item 6 (trocar de “adota uma atitude 

corajosa e agressiva” para “toma atitude concreta”). 

D: ok 

Redação da afirmação 3 revisada (de “e” para 

“e/ou” e de “costumam” para “podem”). 

 

Redação da afirmação 4 revisada (retirado 

“P&D” e “liderança tecnológica”, e trocado de 

“tem forte ênfase” para “considera relevante e 

investe”). 

 

Redação da afirmação 6 revisada (de “adota 

uma atitude corajosa e agressiva” para “toma 

atitude concreta”) 

Participação na tomada de decisão 

A: ok 

B: ok 

C: Dividir em três afirmações (participação dos 

colaboradores, liberdade de opinião e objeção). + Trocar 

“acolhe a objeção” para “compreende a discordância”, 

pois nem sempre é possível acolher, a decisão depende 

muito da alta administração. 

D: Adicionar os clientes nos atores envolvidos, pois é 

importante que eles tenham voz na empresa. 

Dividida em três afirmações ao invés de uma. 

 

Redação da afirmação 3 revisada (de “acolhe a 

objeção” para “compreende e aceita a 

discordância”) 

 

Não foi adicionado os clientes nos atores 

envolvidos pois não parece que caberia muito 

na ideia do indicador. 

Estratégia de 

Inovação 
Alinhamento estratégico da inovação 

A: Adicionar a alta liderança (C-Level) nos atores 

envolvidos, pois é importante que eles estejam 

envolvidos na parte estratégica. 

B: Trocar frequência de anual para trimestral, por EBTs 

terem que revisar sua estratégica de forma mais 

dinâmica. 

C: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos, pois é importante que eles estejam 

Adicionada liderança estratégica (diretores) 

nos atores envolvidos. 

 

Frequência alterada para trimestral. 



188 

envolvidos na parte estratégica. + Trocar frequência de 

anual para trimestral, por precisarem revisar de forma 

mais dinâmica. 

D: Como a empresa D não tem equipe de inovação, 

adicionaria colaboradores nos atores envolvidos. 

Estratégia de inovação baseada em 

informações de atividades relacionadas 

A: Revisar o “com base em informações de atividades 

relacionadas à inovação”. 

B: Trocar frequência de anual para semestral, por EBTs 

terem que revisar sua estratégica de forma mais 

dinâmica. 

C: Adicionar a liderança estratégica e tática nos atores 

envolvidos, pois é importante que eles estejam 

envolvidos na parte estratégica. + Trocar frequência de 

anual para trimestral, por precisarem revisar de forma 

mais dinâmica. 

D: Como a empresa D não tem equipe de inovação, 

adicionaria colaboradores nos atores envolvidos. 

Redação da afirmação revisada (de 

“informações de atividades relacionadas à 

inovação” para “informações e métricas 

obtidas do próprio processo de inovação e de 

áreas relacionadas.”). 

 

Frequência alterada para semestral. 

 

Adicionada liderança estratégica (diretores) 

nos atores envolvidos. 

Estratégia de inovação clara e 

compartilhada 

A: Quebrar em dois itens: “clara” e “compartilhada” + 

Trocar frequência de anual para semestral, para não 

demorar quase um ano antes de observar que a empresa 

não tá entendendo a estratégia de inovação. 

B: ok 

C: Revisar o termo “clara” para ir mais ao encontro do 

que se deseja entender. 

D: ok 

Dividida em duas afirmações ao invés de uma. 

 

Frequência alterada para semestral. 

 

Redação da afirmação 1 revisada (de “clara” 

para “clara e formalizada”) 

Estrutura 

Organizacional 
Equipe multidisciplinar 

A: Adicionar a equipe de RH nos atores envolvidos, 

visto que eles costumam conhecer melhor a equipe da 

empresa. 

B: ok 

Adicionada equipe de RH e removida a equipe 

de inovação dos atores envolvidos. 

 

Redação da afirmação 1 revisada (de “as 

equipes” para “o quadro de colaboradores”). 
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C: Trocar de “As equipes” para “O quadro de 

colaboradores”, pois nem todas empresas precisam ser 

multidisciplinares. + Adicionar a afirmação “Existem 

equipes interdisciplinares na empresa” para ter certeza 

que algumas equipes cruzam diferentes expertises. + 

Adicionar a equipe de RH nos atores envolvidos, visto 

que eles costumam conhecer melhor a equipe da 

empresa, e as lideranças estratégicas e táticas. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

 

Adicionada afirmação 2 (“Existem equipes 

interdisciplinares na empresa”). 

 

Não foi adicionada as lideranças estratégicas e 

táticas nos atores envolvidos pois os outros 

três parecem já ser efetivos. 

Estrutura descentralizada 

A: As afirmações “A empresa não requer a aprovação 

dos diretores para implementação de mudanças.” e “A 

empresa não exige que todas decisões operacionais 

sejam aprovadas pela diretoria.” parecem ser a mesma 

coisa. 

B: ok 

C: ok 

D: ok 

Removida afirmação 1. 

Gestão do 

Conhecimento 
Compartilhamento de conhecimento 

A: As afirmações “Quando aprendo algo novo, conto 

para os meus colegas.”, “Quando meus colegas 

aprendem algo novo, me contam.”, “Compartilhar 

conhecimento é considerado normal na empresa.”, “Eu 

compartilho conhecimento com meus colegas quando 

eles pedem.”, “Eu compartilho minhas habilidades com 

meus colegas quando eles pedem.”, “Meus colegas 

compartilham conhecimento comigo quando eu peço.” e 

“Meus colegas compartilham suas habilidades comigo 

quando eu peço.” são muito pessoais. Desse modo está 

avaliando mais os indivíduos. Revisar para focar na 

análise da empresa. 

B: ok 

Revisadas afirmações (trocadas para 

“Compartilhar conhecimento é considerado 

normal na empresa.”, “Os colaboradores são 

incentivados a compartilhar com os colegas 

algo novo que aprendem.”, “Os colaboradores 

são incentivados a compartilhar seus 

conhecimentos com os colegas, quando eles 

pedem.” e “Os colaboradores são incentivados 

a compartilhar suas habilidades com os 

colegas, quando eles pedem.”). 
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C: ok 

D: ok 

Disponibilidade de conhecimento 

tecnológico 

A: ok 

B: ok 

C: Deixar mais claro o que se deseja avaliar. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

Redação da afirmação revisada (adicionado 

“ou seja, conhecimento prático sobre como 

executar a tarefa que lhes é incumbida e 

solucionar problemas”). 

 

Adicionada a liderança estratégica (diretores) e 

removida a equipe de inovação dos atores 

envolvidos. 

Documentação do conhecimento 

A: ok 

B: ok 

C: Trocar os atores envolvidos para colaboradores. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

Adicionado os colaboradores e removida a 

equipe de inovação dos atores envolvidos. 

Investimento em capacitação 

A: ok 

B: ok 

C: Adicionar o RH nos atores envolvidos. 

D: ok 

Adicionada equipe de RH nos atores 

envolvidos. 

Transferência de conhecimento 

A: ok 

B: ok 

C: Deixar apenas colaboradores nos atores envolvidos. + 

Considerou um pouco redundante com os indicadores de 

compartilhamento e documentação do conhecimento. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

Removidas as equipes de inovação e gestão do 

conhecimento dos atores envolvidos. 

 

Não foi adicionada a liderança estratégica 

(diretores) nos atores envolvidos pois os 

colaboradores parecem já ser efetivo. 

Uso de fontes de conhecimento 
A: Adicionar “e utilizadas” na afirmação para ter certeza 

que além de importantes, a empresa efetivamente usa. 

Redação da afirmação revisada (adicionado “e 

utilizadas”). 
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B: ok 

C: Adicionar a liderança tática nos atores envolvidos. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

 

Não foram adicionados novos atores 

envolvidos pois os outros dois parecem já 

serem efetivos. 

Recursos para 

Inovação 

Colaboração com universidades, institutos e 

laboratórios de pesquisa 

A: ok 

B: Trocar frequência de contínuo para semestral, é 

pouco provável que alguém vá ficar controlando isso 

sempre. 

C: Trocar atores envolvidos para liderança tática. + 

Adicionar contagem de “horas de projetos realizados em 

conjunto” (projetos da lei do bem são medidos assim). + 

Trocar frequência de contínuo para trimestral, é pouco 

provável que alguém vá ficar controlando isso sempre. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

Frequência alterada para semestral. 

 

Adicionada liderança estratégica (diretores) 

nos atores envolvidos. 

 

Trocado nome do indicador para “Colaboração 

externa em pesquisa - Projetos”. 

 

Criado novo indicador para contagem de horas 

de projetos realizados em conjunto 

(Colaboração externa em pesquisa - Horas). 

Custo de aquisição de tecnologia 

A: ok 

B: ok 

C: ok. Comentou sobre o caso de compras de startups ou 

projetos em ecossistemas. A empresa C está criando seu 

próprio ecossistema e, ao invés de comprar tecnologias 

ou contratar colaboradores, está comprando 

participações em startups. Talvez abranger isso. 

D: ok 

Redação revisada (adicionado “incluindo 

compra de ferramentas, plataformas e outras 

empresas.”). 

Intensidade de P&D - Colaboradores 

A: Assim como a empresa A, várias EBTs não têm 

equipe de P&D, mas sim de inovação. Talvez trocar de 

“P&D” para “inovação (P&D, equipe direta, design, 

etc.)”. 

B: Trocar frequência de contínuo para semestral, é 

pouco provável que alguém vá ficar controlando isso 

sempre. 

Trocado nome do indicador para “Intensidade 

de Inovação - Colaboradores”. 

 

Redação revisada (de “P&D” para “inovação 

(equipe direta e de P&D)”). 
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C: A empresa C não tem equipe de P&D interna, então 

não faz muito sentido nesse caso. Avaliar clareza ou 

pertinência do indicador. + Trocar frequência de 

contínuo para trimestral, é pouco provável que alguém 

vá ficar controlando isso sempre. + Deixar apenas equipe 

de RH nos atores envolvidos. 

D: ok 

Frequência alterada para anual, para 

padronizar com os outros dois de intensidade. 

 

Removida equipe de P&D dos atores 

envolvidos. 

Intensidade de P&D - Gastos 

A: Assim como a empresa A, várias EBTs não têm 

equipe de P&D, mas sim de inovação. Talvez trocar de 

“P&D” para “inovação (P&D, equipe direta, design, 

etc.)”. 

B: ok 

C: ok 

D: ok 

Trocado nome do indicador para “Intensidade 

de Inovação - Gastos”. 

 

Redação revisada (de “P&D” para “inovação 

(colaboradores, P&D, ferramentas, 

plataformas, etc.)”). 

Intensidade de P&D - Orçamento 

A: Assim como a empresa A, várias EBTs não têm 

equipe de P&D, mas sim de inovação. Talvez trocar de 

“P&D” para “inovação (P&D, equipe direta, design, 

etc.)”. 

B: ok 

C: ok 

D: ok 

Trocado nome do indicador para “Intensidade 

de Inovação - Orçamento”. 

 

Redação revisada (de “P&D” para “inovação 

(colaboradores, P&D, ferramentas, 

plataformas, etc.)”). 

Processo de 

Inovação 
Acompanhamento de tendências 

A: Além da simples contagem, adicionar também 

percentual de colaboradores para fazer uma análise da 

abrangência de acompanhamento de tendências na 

equipe. 

B: Trocar frequência de contínuo para semestral, é 

pouco provável que alguém vá ficar controlando isso 

sempre. 

C: Adicionar “sites especializados”, visto que muitos 

acompanham tendência por meio digital. + Trocar 

Trocado nome do indicador para 

“Acompanhamento de tendências – 

Quantidade” 

 

Criado novo indicador “Acompanhamento de 

tendências – Abrangência”, seguindo a mesma 

ideia. 
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frequência de contínuo para anual ou trimestral, é pouco 

provável que alguém vá ficar controlando isso sempre. + 

Adicionar a liderança estratégica e tática nos atores 

envolvidos. + Adicionar os sistemas de marketing e RH 

nas ferramentas recomendadas. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

Frequência alterada para anual, pelo fato de ser 

a frequência mais comum de eventos. 

 

Redação revisada (de “revistas especializadas 

que a empresa acompanha” para “sites 

especializados acompanhados”). 

 

Adicionada liderança estratégica (diretores) e 

removida a equipe de inovação nos atores 

envolvidos. 

 

Adicionados sistemas de gestão de pessoas e 

de marketing nas ferramentas recomendadas. 

Tempo médio dos projetos de inovação 

A: ok. Destacou que seria importante qualificar as 

inovações, pois incrementais demoram bem menos que 

radicais. 

B: Trocar frequência de contínuo para anual, é pouco 

provável que alguém vá ficar controlando isso sempre. 

C: Indicador não muito adequado para EBTs. As 

empresas lançam coisa sempre, seguindo metodologia 

ágeis e não seria muito aplicável. 

D: Adicionar a liderança estratégica nos atores 

envolvidos. 

Frequência alterada para anual. 

 

 

Não foi adicionada a liderança estratégica 

(diretores) nos atores envolvidos pois a equipe 

de inovação parece já ser efetiva. 

Desempenho 

Inovativo 
Feedbacks positivos de clientes 

A: Está redundante com o indicador “Satisfação dos 

Clientes”. Deixar apenas a satisfação, que é mais 

completa. Alguns feedbacks não são muito relevantes e 

acabaria apenas “inflando” esse número total. 

B: Trocar frequência de contínuo para trimestral, é 

pouco provável que alguém vá ficar controlando isso 

sempre. O cliente dá o feedback de forma contínua, 

Indicador removido, pelo fato de “Satisfação 

do Cliente” analisar melhor esse quesito. 
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porém a empresa vai compilar de tempos em tempos 

para definir as ações a serem executadas. 

C: Trocar para percentual ao invés de contagem. + 

Trocar de “clientes” para “usuários (quem usa) ao invés 

de clientes”. + Trocar frequência de contínuo para 

trimestral, é pouco provável que alguém vá ficar 

controlando isso sempre.  

D: ok 

Participação de inovações nas vendas 

A: ok 

B: ok 

C: Trocar para “vendas e renovações”, para considerar 

também empresas que trabalham com SaaS. 

D: ok 

Redação revisada (adicionado “e renovações”). 

Reclamações de clientes 

A: Está redundante com o indicador “Satisfação dos 

Clientes”. Deixar apenas a satisfação, que é mais 

completa. Algumas reclamações não são muito 

relevantes e acabaria apenas “inflando” esse número 

total. 

B: Trocar frequência de contínuo para trimestral, é 

pouco provável que alguém vá ficar controlando isso 

sempre. O cliente reclama de forma contínua, porém a 

empresa vai compilar de tempos em tempos para definir 

as ações a serem executadas. 

C: Trocar para percentual ao invés de contagem. + 

Trocar de “clientes” para “usuários (quem usa) ao invés 

de clientes”. + Trocar frequência de contínuo para 

trimestral, é pouco provável que alguém vá ficar 

controlando isso sempre.  

D: ok 

Indicador removido, pelo fato de “Satisfação 

do Cliente” analisar melhor esse quesito. 
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Retorno do investimento 

A: Colocar limite de tempo para a receita com a 

inovação entrar no ROI. 

B: ok 

C: Deixar claro o que são os investimentos. 

D: ok 

Redação revisada (receita com inovação = 

“funcionalidades ou produtos lançados nos 

últimos três anos” e investimento com 

inovação = “colaboradores, P&D, ferramentas, 

plataformas, etc.”). 

Satisfação do cliente 

A: ok. Utilizam o método NPS (Net Promoter Score). 

B: Trocar frequência de contínuo para trimestral, é 

pouco provável que alguém vá ficar controlando isso 

sempre. 

C: Rever o termo “produtos inovadores”. + Adicionar 

“produtos que tenham inovação embarcada”. + Trocar 

frequência de contínuo para semestral, é pouco provável 

que alguém vá ficar controlando isso sempre. 

D: ok. Utilizam o método NPS (Net Promoter Score). 

Frequência alterada para trimestral. 

 

Redação revisada (de “produtos inovadores” 

para “produtos que tiveram algum lançamento 

ou novidade no último ano”). 

Taxa de crescimento de clientes 

A: Difícil de mensurar, especialmente nas inovações 

incrementais. É preciso ter um processo estruturado para 

responder com mais assertividade. 

B: Trocar frequência de anual para trimestral, por EBTs 

trabalharem com ciclos mais curtos. 

C: Difícil de mensurar. Adicionar a variação do 

faturamento (volume) junto com os clientes. 

Especialmente em mercado B2B as variações de clientes 

são bem pequenas, além de que é possível vender mais 

dentro de clientes já na carteira. 

D: Trocar frequência de anual para mensal, por EBTs 

trabalharem com ciclos mais curtos. 

Frequência alterada para trimestral. 

 

A variação do faturamento é, de certa forma, 

avaliada no indicador “Participação de 

inovações nas vendas”, por isso não foi 

adicionada como um novo indicador. 
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APÊNDICE D – Indicadores da categoria “Cultura Inovadora” 

Indicador Tipo 
O quê? 

(Descrição) 

Como? 

(Método de 

Mensuração) 

Quando? 

(Período) 

Quem? 

(Atores) 

Quanto? 

(Frequência) 

Onde? 

(Ferramenta) 

Compartilhamento de 

experiências (YUAN et 

al., 2017) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "Os 

colaboradores conseguem obter 

ajuda de colegas mais 

experientes." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Trimestral 

Formulário 

Online 

Confiança entre os 

colaboradores (YUAN 

et al., 2017) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "Os 

colaboradores confiam uns nos 

outros, ou seja, sabem que podem 

trabalhar de forma cooperativa 

sem que haja uma competição 

interna que seja prejudicial." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Semestral 

Formulário 

Online 

Incentivo dos líderes 

(YUAN et al., 2017) 
Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "Os 

líderes da empresa incentivam a 

tomada de riscos, permitindo aos 

colaboradores terem 

autorresponsabilidade em relação 

às decisões." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Semestral 

Formulário 

Online 

Motivação e 

recompensa (YUAN et 

al., 2017) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "A 

empresa atribui grande 

importância à inovação e 

recompensa o comportamento 

inovador e as realizações 

relacionadas à inovação." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Anual 

Formulário 

Online 
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Orientação 

empreendedora 

(ATUAHENE-GIMA; KO, 

2001; GONZÁLEZ-

BENITO; MUÑOZ-

GALLEGO; GARCÍA-

ZAMORA, 2015) 

Qualitativo 

Avaliação das afirmações: 

1) "A empresa é propensa a 

realizar projetos de alto risco, 

quando envolvem oportunidades 

com chance de alto retorno." 

2) "A empresa geralmente inicia 

as ações, que são respondidas 

pelos concorrentes." 

3) "As mudanças nos produtos 

e/ou linhas de produtos da 

empresa podem ser bastante 

drásticas e importantes." 

4) "A empresa considera 

relevante e investe em inovação." 

5) "A empresa lançou produtos 

no mercado nos últimos 3 anos." 

6) "Quando a incerteza é alta, a 

empresa toma atitude concreta 

para explorar possíveis 

oportunidades." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Anual 

Formulário 

Online 

Participação na 

tomada de decisão 

(YUAN et al., 2017) 

Qualitativo 

Avaliação das afirmações: 

1) "A empresa permite a 

participação dos colaboradores na 

tomada de decisões". 

2) "A empresa provê liberdade de 

opinião". 

3) "A empresa compreende e 

aceita a discordância." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Anual 

Formulário 

Online 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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APÊNDICE E – Indicadores da categoria “Estratégia de Inovação” 

Indicador Tipo 
O quê? 

(Descrição) 

Como? 

(Método de 

Mensuração) 

Quando? 

(Período) 

Quem? 

(Atores) 

Quanto? 

(Frequência) 

Onde? 

(Ferramenta) 

Alinhamento 

estratégico da 

inovação (ADAMS; 

BESSANT; PHELPS, 

2006; DE PAULA et al., 

2015; ROSA; SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Qualitativo 

Avaliação das afirmações: 

1) "As metas de inovação são 

alinhadas com os objetivos 

estratégicos." 

2) "As ações da empresa são 

alinhadas com a estratégia de 

inovação." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa 

Interna 

Equipe de 

Inovação + 

Liderança 

Estratégica 

(Diretores) 

Trimestral 
Formulário 

Online 

Estratégia de inovação 

baseada em 

informações de 

atividades 

relacionadas 

(PURWANGGONO; 

AMALIA, 2019) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "A 

estratégia de inovação é 

desenvolvida e revisada com base 

em informações e métricas 

obtidas do próprio processo de 

inovação e de áreas 

relacionadas." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa 

Interna 

Equipe de 

Inovação + 

Liderança 

Estratégica 

(Diretores) 

Semestral 
Formulário 

Online 

Estratégia de inovação 

clara e compartilhada 

(ROSA; SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Qualitativo 

Avaliação das afirmações: 

1) "A estratégia de inovação da 

empresa é clara e formalizada." 

2) "A estratégia de inovação da 

empresa é compartilhada." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Semestral 

Formulário 

Online 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

  



199 

APÊNDICE F – Indicadores da categoria “Estrutura Organizacional” 

Indicador Tipo 
O quê? 

(Descrição) 

Como? 

(Método de 

Mensuração) 

Quando? 

(Período) 

Quem? 

(Atores) 

Quanto? 

(Frequência) 

Onde? 

(Ferramenta) 

Equipe 

multidisciplinar (DE 

PAULA et al., 2015) 

Qualitativo 

Avaliação das afirmações: 

1) "O quadro de colaboradores da 

empresa é multidisciplinar." 

2) "Existem equipes 

interdisciplinares na empresa." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa 

Interna 

Equipe de RH + 

Equipe de 

Gestão do 

Conhecimento 

Anual 
Formulário 

Online 

Estrutura 

descentralizada (WAN; 

ONG; LEE, 2005) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "A 

empresa não exige que todas 

decisões operacionais sejam 

aprovadas pela diretoria." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Anual 

Formulário 

Online 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE G – Indicadores da categoria “Gestão do Conhecimento” 

Indicador Tipo 
O quê? 

(Descrição) 

Como? 

(Método de 

Mensuração) 

Quando? 

(Período) 

Quem? 

(Atores) 

Quanto? 

(Frequência) 

Onde? 

(Ferramenta) 

Compartilhamento de 

conhecimento (LIN, 

2007; YUAN et al., 2017) 

Qualitativo 

Avaliação das afirmações: 

1) "Compartilhar conhecimento é 

considerado normal na empresa." 

2) "Os colaboradores são 

incentivados a compartilhar com 

os colegas algo novo que 

aprendem." 

3) "Os colaboradores são 

incentivados a compartilhar seus 

conhecimentos com os colegas, 

quando eles pedem." 

4) "Os colaboradores são 

incentivados a compartilhar suas 

habilidades com os colegas, 

quando eles pedem." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Anual 

Formulário 

Online 

Disponibilidade de 

conhecimento 

tecnológico (POPADIĆ 

et al., 2018) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "Há 

disponibilidade de conhecimento 

tecnológico (know-how) dos 

colaboradores da empresa, ou 

seja, conhecimento prático sobre 

como executar a tarefa que lhes é 

incumbida e solucionar 

problemas." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa 

Interna 

Equipe de 

Gestão do 

Conhecimento 

+ Liderança 

Estratégica 

(Diretores) 

Anual 
Formulário 

Online 
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Documentação do 

conhecimento 

(DICKEL; MOURA, 2016) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "O 

conhecimento é formalizado e 

documentado na empresa." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa 

Interna 

Equipe de 

Gestão do 

Conhecimento 

+ 

Colaboradores 

Anual 
Formulário 

Online 

Investimento em 

capacitação 

(AVERMAETE et al., 

2004; DE PAULA et al., 

2015; ROMIJN; 

ALBALADEJO, 2002) 

Quantitativo Valor investido em capacitação 

Soma do valor 

investido em 

capacitação 

Balanço Anual 

Equipe 

Financeira + 

Equipe de RH 

Anual 
Sistema 

Financeiro 

Transferência de 

conhecimento 

(DICKEL; MOURA, 2016) 

Qualitativo 

Avaliação da afirmação: "Há 

transferência de conhecimento 

entre as áreas da empresa." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa de 

Clima 
Colaboradores Anual 

Formulário 

Online 

Uso de fontes de 

conhecimento 

(OERLEMANS; 

PRETORIUS, 2006) 

Qualitativo 

Avaliação das afirmações: 

1) "As fontes internas 

(colaboradores, marketing, 

vendas, P&D, produção...) são 

importantes e utilizadas para 

inovação na empresa." 

2) "As fontes externas (clientes, 

fornecedores, concorrentes, 

consultores, laboratórios de 

pesquisa, universidades, 

institutos, patentes, bancos de 

dados, literatura, eventos...) são 

importantes e utilizadas para 

inovação na empresa." 

Escala Likert, de 1 

(discordo 

fortemente) a 7 

(concordo 

fortemente) 

Pesquisa 

Interna 

Equipe de 

Inovação + 

Equipe de 

Gestão do 

Conhecimento 

Anual 
Formulário 

Online 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE H – Indicadores da categoria “Recursos para Inovação” 

Indicador Tipo 
O quê? 

(Descrição) 

Como? 

(Método de 

Mensuração) 

Quando? 

(Período) 

Quem? 

(Atores) 

Quanto? 

(Frequência) 

Onde? 

(Ferramenta) 

Colaboração externa 

em pesquisa - Horas 

(ALMEIDA et al., 2019; 

CAIRD; HALLETT; 

POTTER, 2013; DICKEL; 

MOURA, 2016; FLOR; 

OLTRA, 2004) 

Quantitativo 

Número de horas de projetos 

realizados em conjunto com 

universidades, institutos e 

laboratórios de pesquisa 

Contagem 
Balanço 

Semestral 

Equipe de 

Inovação + 

Liderança 

Estratégica 

(Diretores) 

Semestral 

Sistema de 

Gestão de 

Projetos 

Colaboração externa 

em pesquisa - Projetos 

(ALMEIDA et al., 2019; 

CAIRD; HALLETT; 

POTTER, 2013; DICKEL; 

MOURA, 2016; FLOR; 

OLTRA, 2004) 

Quantitativo 

Número de projetos conjuntos 

com universidades, institutos e 

laboratórios de pesquisa 

Contagem 
Balanço 

Semestral 

Equipe de 

Inovação + 

Liderança 

Estratégica 

(Diretores) 

Semestral 

Sistema de 

Gestão de 

Projetos 

Custo de aquisição de 

tecnologia (CHIESA et 

al., 2009; CHIESA; 

COUGHLAN; VOSS, 

1996) 

Quantitativo 

Custos de aquisição de tecnologia 

para novos produtos ou projetos 

de inovação, incluindo compra de 

ferramentas, plataformas e outras 

empresas 

Soma dos custos de 

aquisição de 

tecnologia para 

novos produtos ou 

projetos 

Balanço Anual 
Equipe 

Financeira 
Anual 

Sistema 

Financeiro 

Intensidade de 

Inovação - 

Colaboradores 

(ATUAHENE-GIMA; KO, 

2001; CALOGHIROU; 

KASTELLI; 

Quantitativo 

Percentual de colaboradores 

trabalhando em inovação (equipe 

direta e de P&D) 

Total de 

colaboradores 

trabalhando em 

inovação, dividido 

pelo total de 

colaboradores 

Balanço Anual Equipe de RH Anual 

Sistema de 

Gestão de 

Pessoas 
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TSAKANIKAS, 2004; 

GROUP; LIMITED, 2005; 

KIVIMÄKI et al., 2000; 

LOVE; ROPER, 1999; 

MARKOVIĆ et al., 2019; 

SONG; OH, 2015) 

Intensidade de 

Inovação - Gastos 

(ATUAHENE-GIMA; KO, 

2001; CHANG, 2003; 

CHIESA et al., 2009; 

COHEN; LEVINTHAL, 

1989; CZARNITZKI; 

KRAFT, 2004; FLOR; 

OLTRA, 2004; GROUP; 

LIMITED, 2005; HALL; 

BAGCHI-SEN, 2002; 

KEIZER; DIJKSTRA; 

HALMAN, 2002; 

PARTHASARTHY; 

HAMMOND, 2002; 

SONG; OH, 2015) 

Quantitativo 

Percentual de gastos com 

inovação (colaboradores, P&D, 

ferramentas, plataformas, etc.) 

em relação às vendas totais 

Soma dos gastos 

com inovação, 

dividido pelo total 

de vendas 

Balanço Anual 
Equipe 

Financeira 
Anual 

Sistema 

Financeiro 

Intensidade de 

Inovação - Orçamento 

(FLOR; OLTRA, 2004; 

MARKOVIĆ et al., 2019; 

TOHIDI; JABBARI, 2012) 

Quantitativo 

Percentual do orçamento anual 

que é investido em inovação 

(colaboradores, P&D, 

ferramentas, plataformas, etc.) 

Orçamento de 

inovação, dividido 

pelo orçamento total 

Planejamento 

Anual 

Equipe 

Financeira 
Anual 

Sistema 

Financeiro 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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APÊNDICE I – Indicadores da categoria “Processo de Inovação” 

Indicador Tipo 
O quê? 

(Descrição) 

Como? 

(Método de 

Mensuração) 

Quando? 

(Período) 

Quem? 

(Atores) 

Quanto? 

(Frequência) 

Onde? 

(Ferramenta) 

Acompanhamento de 

tendências - 

Abrangência (DE 

PAULA et al., 2015) 

Quantitativo 

Percentual de colaboradores que 

participam de eventos, 

acompanham sites especializados 

e leem publicações acadêmicas 

Soma de 

colaboradores que 

fazem essas 

atividades, dividido 

pelo total de 

colaboradores 

Balanço Anual 

Colaboradores 

+ Equipe de 

Gestão do 

Conhecimento 

+ Liderança 

Estratégica 

(Diretores) 

Anual 

Sistema de 

Gestão do 

Conhecimento 

+ Sistema de 

Gestão de 

Pessoas + 

Sistema de 

Marketing 

Acompanhamento de 

tendências - 

Quantidade (DE PAULA 

et al., 2015) 

Quantitativo 

Número de participação em 

eventos, sites especializados que 

são acompanhados e publicações 

acadêmicas lidas 

Contagem Balanço Anual 

Colaboradores 

+ Equipe de 

Gestão do 

Conhecimento 

+ Liderança 

Estratégica 

(Diretores) 

Anual 

Sistema de 

Gestão do 

Conhecimento 

+ Sistema de 

Gestão de 

Pessoas + 

Sistema de 

Marketing 

Tempo médio dos 

projetos de inovação 

(ANDREW; SIRKIN, 

2008; CAVACO; CRUZ 

MACHADO, 2018; 

CHIESA et al., 2009; 

CHIESA; COUGHLAN; 

VOSS, 1996; DE FELICE; 

PETRILLO, 2013; 

EDISON; BIN ALI; 

Quantitativo 

Tempo médio desde a geração da 

ideia até a obtenção de receita 

com ela no mercado 

Soma do tempo que 

cada inovação leva 

desde a ideação até 

a obtenção de 

receita no mercado, 

dividido pelo 

número de 

inovações lançadas 

Balanço Anual 
Equipe de 

Inovação 
Anual 

Sistema de 

Gestão de 

Ideias + 

Sistema de 

Gestão de 

Projetos 
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TORKAR, 2013; 

HITTMAR; VARMUS; 

LENDEL, 2015; LAKIZA; 

DESCHAMPS, 2018; 

MULLER; 

VÄLIKANGAS; 

MERLYN, 2005; 

POPADIĆ et al., 2018; 

PURWANGGONO; 

AMALIA, 2019) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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APÊNDICE J – Indicadores da categoria “Desempenho Inovativo” 

Indicador Tipo 
O quê? 

(Descrição) 

Como? 

(Método de 

Mensuração) 

Quando? 

(Período) 

Quem? 

(Atores) 

Quanto? 

(Frequência) 

Onde? 

(Ferramenta) 

Participação de 

inovações nas vendas 

(AKMAN; YILMAZ, 2008; 

ANDREW; SIRKIN, 2008; 

ATUAHENE-GIMA; KO, 

2001; CAVACO; CRUZ 

MACHADO, 2018; 

CHIESA et al., 2009; 

CZARNITZKI; KRAFT, 

2004; FLOR; OLTRA, 

2004; GRIFFIN; PAGE, 

1993; GROUP; LIMITED, 

2005; MAIRESSE; 

MOHNEN, 2002; 

MULLER; 

VÄLIKANGAS; 

MERLYN, 2005; 

SHAPIRO, 2006; ZAHRA, 

1993) 

Quantitativo 

Participação das vendas e 

renovações de produtos 

inovadores (lançados nos últimos 

três anos) no total de vendas 

Soma do montante 

de vendas e 

renovações com 

produtos lançados 

nos últimos três 

anos, dividido pelo 

total do montante de 

vendas e renovações 

da empresa 

Balanço Anual 
Equipe 

Financeira 
Anual 

Sistema 

Financeiro 

Retorno do 

investimento (CHIESA 

et al., 2009; DE FELICE; 

PETRILLO, 2013; 

DEWANGAN; GODSE, 

2014; GRIFFIN; PAGE, 

1993; HITTMAR; 

VARMUS; LENDEL, 

Quantitativo 
Retorno do investimento em 

inovação 

Diferença da receita 

com inovação 

(funcionalidades ou 

produtos lançados 

nos últimos três 

anos) e 

investimento com 

inovação 

(colaboradores, 

Balanço Anual 
Equipe 

Financeira 
Anual 

Sistema 

Financeiro 
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2015; MANKIN, 2007; 

SAWANG, 2011) 
P&D, ferramentas, 

plataformas, etc.), 

dividido pelo total 

de investimento 

com inovação 

Satisfação do cliente 

(ADAMY et al., 2016; 

CHIESA et al., 2009; 

CHIESA; COUGHLAN; 

VOSS, 1996; DE FELICE; 

PETRILLO, 2013; 

GRIFFIN; PAGE, 1993; 

PURWANGGONO; 

AMALIA, 2019; 

SAWANG, 2011) 

Qualitativo 

Percentual de satisfação dos 

clientes em relação aos produtos 

que tiveram algum lançamento 

ou novidade no último ano 

Escala Likert, de 1 

(totalmente 

insatisfeito) a 7 

(totalmente 

satisfeito) 

Pesquisa de 

Satisfação 

Equipe de 

Customer 

Success 

Trimestral 
Formulário 

Online 

Taxa de crescimento 

de clientes (DE FELICE; 

PETRILLO, 2013; 

POPADIĆ et al., 2018) 

Quantitativo 

Percentual de clientes novos por 

conta das inovações 

(funcionalidades ou produtos 

lançados nos últimos três anos) 

Total de clientes 

novos que vieram 

por conta de 

inovações, dividido 

pelo total de 

clientes 

Balanço 

Trimestral 

Equipe 

Comercial 
Trimestral CRM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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APÊNDICE K – Boas práticas para gestão da inovação 

Boas Práticas Fonte 

As atividades de inovação devem ser coerentes com a estratégia organizacional, o que implica que devem ser tomadas decisões 

conscientes em relação às metas de inovação. 
(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006) 

Gerencie o portfólio de projetos para o sucesso das inovações de produto, isso é importante devido à rapidez com que os recursos 

são consumidos no processo de inovação. 
(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006) 

Não adote a estratégia de inovação de forma meramente nominal, mas sim internalize na cultura, comportamentos e ações da 

empresa. 
(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006) 

Para alcançar eficiência, estabeleça processos formais para inovação e use ferramentas e técnicas que possam facilitar os esforços 

inovadores. 
(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006) 

Potencialize a comunicação interna para fomentar a inovação, facilitando a dispersão de ideias, aumentando a diversidade e 

contribuindo para o "clima" da equipe. 
(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006) 

Promova a autonomia individual e da equipe no processo de inovação. (ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006) 

Promova fluxos de informação dentro e para dentro da empresa para o fomento de ideias e para permitir o desenvolvimento de 

conceitos inovadores. 
(ADAMS; BESSANT; PHELPS, 2006) 

Analise seu ambiente para capturar novas oportunidades, e avalie sua capacidade inovadora sistematicamente para transformar 

essas oportunidades em inovações. 
(AKMAN; YILMAZ, 2008) 

Concentre-se em clientes futuros e concorrentes potenciais. (AKMAN; YILMAZ, 2008) 

Para que os novos produtos tenham sucesso nos mercados, responda às necessidades dos clientes atuais e potenciais. (AKMAN; YILMAZ, 2008) 

Tenha uma visão de longo prazo sobre seus clientes, concorrentes e mercado. (AKMAN; YILMAZ, 2008) 
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Tolere riscos e aceite falhas ocasionais. (AKMAN; YILMAZ, 2008) 

Alimente a inovação com a criatividade para sucesso e sobrevivência a longo prazo. (ALMEIDA et al., 2019) 

Alinhe os projetos de inovação com os objetivos estratégicos da empresa. (ALMEIDA et al., 2019) 

Equilibre o portfólio de projetos de inovação para mitigar os riscos a curto, médio e longo prazo. (ALMEIDA et al., 2019) 

Acompanhe métricas significativas de insumos para inovação, desempenho, retorno financeiro e benefícios indiretos. (ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Alinhe sua empresa em torno do processo de inovação, esforço que tem menos a ver com estrutura e mais com pessoas, processos 

de gestão, atividades e ambiente interno. 
(ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Crie os pré-requisitos para inovação - tempo, espaço, profundo conhecimento de domínio, estímulo, ambiente desafiador e 

motivação. 
(ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Designe pequenos grupos/unidades que conduzam novas ideias até a comercialização. (ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Designe uma única pessoa com responsabilidade operacional para conduzir ou facilitar a inovação. Essa pessoa deve ser 

responsabilizada pelas metas de retorno da empresa e avaliada pela capacidade da empresa de alcançá-las. 
(ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Encontre maneiras de trazer novas influências para o local de trabalho e expor seus colaboradores a ideias externas. As pessoas têm 

mais e melhores ideias quando isso acontece. 
(ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Esteja aberto a ideias de fora da empresa. (ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Faça da inovação parte do trabalho e do vocabulário de todos. (ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Forneça espaço físico e psíquico para inovação - a liberdade de pensar e sonhar, bem como um espaço "para caminhar", onde essas 

atividades sejam esperadas, e até mesmo protegidas. Quando as pessoas fazem parte de um ambiente onde o pensamento é 

encorajado e onde ideias “malucas” são toleradas, elas sentem que estão recebendo permissão para pensar em ideias e abordagens 

novas, mesmo arriscadas. 

(ANDREW; SIRKIN, 2008) 



210 

Invista tempo e atenção para desenvolver seus próprios indicadores para gestão da inovação. (ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Permita - e até mesmo incentive - os colaboradores a passar parte do tempo pensando em coisas novas. (ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Possua ou obtenha muito conhecimento sobre um problema ou domínio em questão. É virtualmente impossível gerar ideias 

inovadoras sobre algo sobre o qual você sabe pouco ou nada. 
(ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Promova a constante promoção, discussão e teste de ideias. Não desconsidere, nem deixe de questionar nada. Deixe que desafios e 

perguntas surjam de todos os lugares e sobre todos os aspectos da ideia. 
(ANDREW; SIRKIN, 2008) 

Seja preciso sobre a linguagem da inovação e como ela é usada em toda a empresa. (ANDREW; SIRKIN, 2008) 

As lideranças estratégicas (diretores) devem analisar regularmente as tarefas de todas as equipes e gerentes de projeto. (BOLY et al., 2014) 

Avalie e mapeie o know-how dos colaboradores. (BOLY et al., 2014) 

Componha equipes de projeto com membros de diferentes áreas da empresa. (BOLY et al., 2014) 

Contrate colaboradores de acordo com as habilidades necessárias para projetos futuros. (BOLY et al., 2014) 

Crie um sistema de mobilidade interna em todos os níveis da empresa. (BOLY et al., 2014) 

Disponibilize recursos financeiros e materiais para as pessoas que desejam inovar. (BOLY et al., 2014) 

Disponibilize regulamente relatórios de progresso para cada projeto de inovação. (BOLY et al., 2014) 

Disponibilize um orçamento especial dedicado às atividades de P&D. (BOLY et al., 2014) 

Disponibilize uma rede de comunicação interna (intranet). (BOLY et al., 2014) 

Escreva um relatório após as reuniões entre as lideranças estratégicas (diretores) e os gerentes dos projetos de inovação. (BOLY et al., 2014) 
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Estabeleça um quadro de referência inicial para cada projeto, com objetivos, responsabilidades, orçamento, etc. (BOLY et al., 2014) 

Faça uma exposição anual interna da inovação na empresa. (BOLY et al., 2014) 

Faça reuniões para análise das atividades do processo de desenvolvimento de novos produtos. (BOLY et al., 2014) 

Formalize o processo de desenvolvimento de novos produtos. (BOLY et al., 2014) 

Identifique a expertise individual dos colaboradores na gestão da inovação. (BOLY et al., 2014) 

Promova treinamentos metodológicos sobre inovação. (BOLY et al., 2014) 

Promova treinamentos tecnológicos sobre inovação. (BOLY et al., 2014) 

Realize reuniões de avaliação ao final dos projetos. (BOLY et al., 2014) 

Realize reuniões dedicadas para a geração de ideias. (BOLY et al., 2014) 

Recompense financeiramente os inovadores. (BOLY et al., 2014) 

Tenha especialistas internos na metodologia de inovação da empresa. (BOLY et al., 2014) 

Tenha um procedimento formalizado para a coleta de ideias na empresa. (BOLY et al., 2014) 

Tenha um processo rápido de avaliação de novas ideias. (BOLY et al., 2014) 

Tenha um sistema ou ferramenta para registrar o know-how e experiência adquiridos durante projetos passados. (BOLY et al., 2014) 

Tenha uma mídia interna (intranet, newsletter, etc.) estimulando a inovação. (BOLY et al., 2014) 
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Admita riscos e erros na busca pela inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Compartilhe as ideias e os conceitos para enriquecimento. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Disponibilize tempo, incentivos e benefícios para a inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Meça e divulgue os resultados da inovação a todos. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Os líderes devem acompanhar e dedicar tempo a projetos de inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Promova uma cultura que apoie e ofereça um clima favorável à inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Reconheça as pessoas diretamente envolvidas na inovação pelos resultados. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Tenha foco claro no crescimento por meio da inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Tenha sistemas de informação que potencializem a inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Tenha um forte comprometimento com o treinamento das pessoas. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Tenha um processo claro para o tratamento das ideias até que se tornem inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 
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Tenha uma estratégia de inovação clara e compartilhada. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Tenha uma estratégia para a gestão do conhecimento. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Trabalhe com universidades e centros de pesquisa para contribuir com a inovação. 
(BRUM ROSA; MAIRESSE SILUK; 

MICHELS, 2016) 

Tenha uma forte base de conhecimento. 
(CALOGHIROU; KASTELLI; 

TSAKANIKAS, 2004) 

Adote estruturas organizacionais mais abertas e crie funções individuais para a inovação, como, por exemplo, geradores de ideias, 

campeões de produtos e gestores de programas de desenvolvimento de produtos. 
(CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996) 

As lideranças estratégicas (diretores) devem criar um clima que incentive e apoie a inovação e o empreendedorismo. Isso inclui 

incentivar o desenvolvimento de novas ideias e tomada de riscos, ter um sistema para mensuração de desempenho que incentive a 

inovação e disseminar as políticas de inovação na empresa. 

(CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996) 

Defina explicitamente uma política para proteger e explorar as propriedades intelectuais e o conhecimento por meio de políticas de 

patenteamento, segredos comerciais e licenciamento. 
(CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996) 

Financie a inovação adequadamente, com estabilidade (mantendo o montante total) e flexibilidade (para que as oportunidades de 

curto prazo possam ser exploradas). 
(CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996) 

Identifique os problemas do cliente, esse é um ponto de partida essencial para o desenvolvimento de um conceito bem-sucedido. (CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996) 

Os líderes de projeto devem ser responsáveis do início ao fim, e seu status, influência e responsabilidade devem ser claramente 

definidos na empresa. 
(CHIESA; COUGHLAN; VOSS, 1996) 

Gerencie o portfólio de projetos, devido à rapidez com que os recursos são consumidos no processo de inovação. (CROSSAN; APAYDIN, 2010) 
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Os líderes devem possuir conhecimentos técnicos e profissionais substanciais e habilidades criativas, bem como a capacidade de 

processar informações complexas. Além disso, devem ter motivação para exercer essa habilidade. 
(CROSSAN; APAYDIN, 2010) 

Tenha uma estratégia de inovação explícita, isso ajuda a combinar as metas de inovação com os objetivos estratégicos da empresa. (CROSSAN; APAYDIN, 2010) 

Tenha o mercado como fonte de ideias para o desenvolvimento de novos produtos e processos. (DICKEL; MOURA, 2016) 

Ao rejeitar uma ideia, mantenha ela documentada com os motivos para sua rejeição. (DU PREEZ; LOUW, 2008) 

Integre colaboradores de diferentes funções dentro do processo de inovação. (DU PREEZ; LOUW, 2008) 

Traga muitas pessoas, interesses e perspectivas diferentes para um processo de inovação, enquanto ainda se concentra no cliente 

final. 
(DU PREEZ; LOUW, 2008) 

Visto que leva tempo e recursos para transformar novas ideias em conceitos e avaliar sua viabilidade, filtre de forma inteligente 

novas ideias enquanto diminui a probabilidade de rejeitar boas ideias. Pense cuidadosamente no desenvolvimento de um processo e 

critérios de filtragem. 

(DU PREEZ; LOUW, 2008) 

Uma vez que um conceito tenha sido definido e documentado, forneça tempo para que ele seja compartilhado com diferentes 

pessoas, a fim de que seja incubado e refinado. 
(DU PREEZ; LOUW, 2008) 

Use as estratégias da empresa como um guia para filtrar novas ideias. (DU PREEZ; LOUW, 2008) 

Integre a inovação na cultura da empresa para alcançar o sucesso e promover a capacidade inovadora. (DZIALLAS; BLIND, 2019) 

Faça a inovação se tornar um hábito diário na empresa, e o processo de inovação se tornará mais eficaz. (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013) 

Não se concentre apenas nas necessidades atuais dos clientes, mas também nas necessidades futuras. (EDISON; BIN ALI; TORKAR, 2013) 

A liderança deve ter consciência do processo de inovação, ou seja, deve entender do processo da empresa, das pessoas nesse 

processo e da essência do que está sendo feito de inovação na empresa. 
Entrevistado A 
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Use o que faz sentido dentro do seu processo e da realidade da sua empresa. Não use metodologia por usar, primeiro entenda o 

problema e depois procure métodos, técnicas e ferramentas para ele. 
Entrevistado A 

Inovação demanda uma equipe altamente resiliente e dedicada a fazer a inovação, com dedicação e paixão pelo que está fazendo. 

Forme equipes com alto engajamento, isso faz toda a diferença quando se pensa em inovação acontecendo de fato. 
Entrevistado A 

Avalie o quanto é convertido em ações práticas. Medir o quanto da teoria está sendo colocado em prática é essencial para a 

empresa. 
Entrevistado B 

Dê tempo para as iniciativas de inovação, muitas delas vão se provar de acordo com o tempo. Entrevistado B 

Tenha constância, perseverança, disciplina e organização. Entrevistado B 

O diretor de inovação tem como missão não deixar a empresa esquecer que é inovadora, e não entrar no "ritmo operacional". Entrevistado B 

Para inovação incremental, é excepcional estar em contato com os clientes para entender o negócio do cliente e como resolver os 

problemas dele. 
Entrevistado C 

Tenha usuários beta para testar as inovações, com quem seja possível errar, entender e aprender. Entrevistado C 

Veja o que está sendo feito fora do Brasil, fique antenado na concorrência e participe de eventos fora do segmento em que atua, ou 

no mesmo segmento, mas em países mais avançados na área. 
Entrevistado C 

Saia de dentro da empresa e "vá para a rua" observar o dia a dia das pessoas para poder ter novas ideias que prosperem. Entrevistado C 

Tenha visão sistêmica para poder relacionar diferentes áreas. Entrevistado D 

Promova momentos descontraídos para geração e compartilhamento de ideias. Entrevistado D 

A inovação deve ser uma tarefa para toda a empresa. (FRISHAMMAR et al., 2019) 

Integre a experiência e o conhecimento de diferentes funções. (FRISHAMMAR et al., 2019) 
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Os clientes e outros cocriadores precisam ser envolvidos na fase inicial do processo de inovação. (FRISHAMMAR et al., 2019) 

Promova uma cultura de inovação que abrace a colaboração externa, especialmente a superação das síndromes "não inventado 

aqui" (not-invented-here) e "não vendido aqui" (not-sold-here). 
(FRISHAMMAR et al., 2019) 

Como a orientação ao mercado e o empreendedorismo promovem a inovação, as lideranças estratégicas (diretores) devem fomentar 

uma cultura empreendedora e orientada para o mercado se quiserem melhorar o desempenho da inovação e criar vantagens 

competitivas sustentáveis. 

(GONZÁLEZ-BENITO; MUÑOZ-

GALLEGO; GARCÍA-ZAMORA, 2015) 

O sucesso requer um processo de inovação eficaz que inclua estratégia e revisão repetida para criar um portfólio de projetos 

equilibrado que maximize o lucro. Use processos formais e explícitos, estabeleça procedimentos claros e bem definidos, aplique 

esses procedimentos de forma consistente e tenha equipes de gerenciamento ativas. 

(HAUSER; TELLIS; GRIFFIN, 2006) 

Apoie empreendimentos conjuntos (joint ventures) e esforços colaborativos que desenvolvam e comercializam soluções 

inovadoras. 
(HIDALGO; ALBORS, 2008) 

As lideranças estratégicas (diretores) devem dedicar tempo para investigar o futuro e compreender as necessidades do mercado, os 

recursos à sua disposição e o ambiente comercial competitivo. 
(HIDALGO; ALBORS, 2008) 

É precisa uma estrutura organizacional flexível e adaptável para a empresa permanecer receptiva às mudanças externas. (HIDALGO; ALBORS, 2008) 

Equilibre a ordem e o caos - eficiência de processos e inovação disruptiva - e promova motivação individual e corporativa 

desenvolvendo uma visão estratégica de inovação. 
(HIDALGO; ALBORS, 2008) 

Integre a rede de relacionamentos formais e informais dentro e fora da empresa. (HIDALGO; ALBORS, 2008) 

Tenha uma boa gestão de projetos para a identificação, desenvolvimento e comercialização de inovações. (HIDALGO; ALBORS, 2008) 

Abrace e promova o entendimento da gestão da inovação como um sistema. (ISO, 2020) 

Certifique-se de que as informações, o conhecimento e os insights documentados são relevantes, confiáveis e seguros. (ISO, 2020) 
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Certifique-se de que os colaboradores saibam como identificar e lidar com incertezas e riscos. (ISO, 2020) 

Certifique-se de que os insights sejam aproveitados para a ideação, conceituação e outras atividades de inovação. (ISO, 2020) 

Certifique-se de que todas as funções relevantes estão representadas para permitir que o sistema de gestão da inovação da empresa 

seja. 
(ISO, 2020) 

Comunique a direção estratégica, fornecendo exemplos de áreas de oportunidade e tipos de inovações a serem focadas. (ISO, 2020) 

Crie e analise cenários futuros e determine as transformações que eles implicam, estabelecendo objetivos apropriados. (ISO, 2020) 

Defina, reconheça e demonstre os diferentes comportamentos e personalidades necessários nos diferentes estágios dos processos de 

inovação. 
(ISO, 2020) 

Demonstre como as pessoas são designadas e que recursos são alocados para implementar a estratégia de inovação. (ISO, 2020) 

Desenvolva competência para analisar informações e fazer conexões significativas entre os conhecimentos. (ISO, 2020) 

Desenvolva e apoie uma cultura que permita a experimentação e a assunção de riscos para abraçar a mudança e a incerteza. (ISO, 2020) 

Desenvolva estruturas e processos para gerenciar a incerteza, incluindo o gerenciamento da proporção do investimento em relação 

ao valor potencial. 
(ISO, 2020) 

Desenvolva, implemente, mantenha e melhore processos adequados para a identificação de insights exploráveis. (ISO, 2020) 

Disponibilize conhecimentos e insights para todas as pessoas e partes interessadas. (ISO, 2020) 

Encoraje redes abertas para encontrar oportunidades e soluções. (ISO, 2020) 

Encoraje redes fechadas para um alto nível de confiança e colaboração. (ISO, 2020) 
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Equilibre o desenvolvimento de insights com os recursos disponíveis para exploração. (ISO, 2020) 

Estabeleça indicadores para gestão da inovação para monitorar, avaliar e reconhecer o desempenho. (ISO, 2020) 

Estabeleça uma abordagem de portfólio para iniciativas de inovação, equilibrando risco e potencial de valor. (ISO, 2020) 

Explique o escopo, propósito e objetivos do sistema de gestão da inovação, incluindo relacionamentos com as partes interessadas. (ISO, 2020) 

Fomente a exploração com curiosidade e a execução com coragem, ao mesmo tempo em que são consideradas questões éticas, 

legais e de sustentabilidade. 
(ISO, 2020) 

Fomente uma cultura de apoio às atividades de inovação. (ISO, 2020) 

Garanta e demonstre que os objetivos de inovação estão contribuindo para os objetivos e a direção estratégica da empresa. (ISO, 2020) 

Gerencie incertezas e riscos sistematicamente em todo o sistema de gestão da inovação. (ISO, 2020) 

Gerencie insights e conhecimento para capturar e disseminar as lições aprendidas. (ISO, 2020) 

Identifique e se envolva com usuários, clientes e outras partes interessadas para desenvolver um conhecimento único e perspicaz. (ISO, 2020) 

Identifique relevantes fontes de conhecimento interdisciplinares internas e externas para desenvolver uma ampla gama de insights. (ISO, 2020) 

Implemente processos de inovação sistemáticos e forneça o apoio necessário. (ISO, 2020) 

Implemente um sistema de gestão da inovação que complemente os sistemas de gestão formais ou informais existentes. (ISO, 2020) 

Mapeie os elementos do sistema de gestão da inovação e seus relacionamentos. (ISO, 2020) 

Monitore, meça, analise e avalie elementos e relacionamentos para melhoria e aprendizado. (ISO, 2020) 
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Permita falhas e aprenda com elas. (ISO, 2020) 

Planeja, desenvolva e implemente iniciativas, processos e portfólios de inovação. (ISO, 2020) 

Promova a diversidade para incentivar diferentes perspectivas, desenvolver comportamentos inovadores e maximizar o 

conhecimento coletivo. 
(ISO, 2020) 

Reconheça e recompense os colaboradores que desafiam o status quo. (ISO, 2020) 

Reduza a hierarquia nas estruturas organizacionais e use, por exemplo, centros de inovação, spin-offs, instituições de ensino ou 

equipes autogeridas para promover a criatividade. 
(ISO, 2020) 

Selecione indicadores para gestão da inovação que capturem aspectos críticos do sistema de gestão da inovação. (ISO, 2020) 

Alinhe o processo de inovação com a estratégia organizacional para garantir um fluxo contínuo de novos produtos e processos com 

valor para a empresa. 
(KOEN et al., 2001) 

Para ter uma cultura voltada ao pensamento inovador, promova um ambiente que apoie a autonomia (permitindo que às pessoas 

controlem seu trabalho), o domínio (dando às pessoas oportunidades de se tornarem melhores no que fazem) e o propósito 

(cultivando a sensação de que as pessoas são parte de algo maior). 

(KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014a) 

Tenha uma estratégia distinta para projetos de inovação incrementais e radicais, ambos mediados pelo gerenciamento de portfólio. 
(KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014a) 

A visão dos líderes deve ser focada na inovação se quiserem incorporar essa mentalidade com sucesso nos colaboradores, 

processos e produtos. 
(MCADAM et al., 2010) 

Adote uma abordagem de trabalho em equipe aberta, multifuncional e multinível para projetos e solução de problemas. (NEELY; HII, 1998) 

As lideranças estratégicas (diretores) devem demonstrar compromisso com a inovação, possuir visão e entusiasmo, e encorajar a 

tomada de riscos e a mudança. 
(NEELY; HII, 1998) 
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Busque colaboração com outras empresas e a academia para maximizar o conhecimento e minimizar o risco. (NEELY; HII, 1998) 

Constantemente gere e capture novas ideias. (NEELY; HII, 1998) 

Defina campeões de projetos (project champions) e equipes multifuncionais e multinível para conduzir os projetos. (NEELY; HII, 1998) 

Desenvolva relacionamentos sólidos com fornecedores e ativamente busque parcerias. (NEELY; HII, 1998) 

Incentive os contatos entre as equipes de P&D, design, produção, vendas, marketing e os clientes. (NEELY; HII, 1998) 

Institua um sistema de sugestões de colaboradores como um mecanismo para capturar ideias internas. (NEELY; HII, 1998) 

Mantenha diálogo regular com os investidores, informando sobre suas atividades inovadoras e garantindo confiança e 

relacionamentos de longo prazo. 
(NEELY; HII, 1998) 

Olhe para os clientes e fornecedores como uma fonte potencial de ideias. (NEELY; HII, 1998) 

Promova a comunicação constante com clientes, fornecedores e investidores, e entre os colaboradores. (NEELY; HII, 1998) 

Promova a formação contínua e o desenvolvimento de todos os colaboradores. (NEELY; HII, 1998) 

Recompense ideias bem-sucedidas e considere o fracasso parte do processo de aprendizagem. (NEELY; HII, 1998) 

Solicite constantemente o feedback das partes interessadas (stakeholders). (NEELY; HII, 1998) 

Tenha procedimentos de triagem para identificar as prioridades entre os projetos de inovação e garantir que recursos suficientes 

sejam canalizados para conduzir as melhores ideias até o fim. 
(NEELY; HII, 1998) 

Use fontes externas de inovação com mais intensidade para expandir sua base de conhecimento. (OERLEMANS; PRETORIUS, 2006) 

As lideranças estratégicas (diretores) devem compartilhar crenças semelhantes sobre a direção futura da empresa. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 
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As lideranças estratégicas (diretores) devem incentivar ativamente a mudança e implementar uma cultura de melhoria, aprendizado 

e inovação em direção à excelência. 
(PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Busque antecipar o potencial das novas práticas e tecnologias. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Busque um alto grau de unidade na empresa e elimine as barreiras entre colaboradores e/ou áreas. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Crie e mantenha um ambiente que apoie a geração de ideias e a criatividade, fornecendo recursos e oportunidades, bem como 

minimizando restrições que podem impedir a criatividade individual. 
(PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Desenvolva e mantenha canais virtuais e físicos para compartilhar e disseminar informações. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Desenvolva uma estratégia de gerenciamento de ativos intelectuais, como patentes e tecnologias. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Direcione esforços para a criação e manutenção de um ambiente que apoie a inovação para que as pessoas não estejam apenas 

'dispostas' (ou seja, motivadas) para inovar, mas também 'possam' (ou seja, tenham oportunidades) para isso. 
(PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Estimule e melhore o conhecimento do seu capital humano e forneça aos "trabalhadores do conhecimento" os meios adequados 

para comunicar e compartilhar as informações. 
(PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Gerencie seus ativos intelectuais, por ex. técnicas especiais, patentes, direitos autorais, licenças. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Incentive os colaboradores a compartilharem como a organização pode mudar e ajudar na implementação de mudanças. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Mantenha processos de comunicação de "cima para baixo" e de "baixo para cima". (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Mantenha um ambiente de trabalho que contribua para a saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Meça a satisfação dos colaboradores formal e regularmente. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Ofereça tempo e recursos para que os colaboradores gerem, compartilhem/troquem e experimentem ideias/soluções inovadoras. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 
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Pense constantemente na próxima geração de tecnologia. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Reconheça e recompense os colaboradores por sua criatividade e ideias inovadoras. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Se mantenha na vanguarda das novas tecnologias do seu setor. (PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Tenha um processo de treinamento e de desenvolvimento em toda a empresa, incluindo planejamento de carreira para todos 

colaboradores. 
(PRAJOGO; AHMED, 2006) 

Conceda recompensas e reconhecimentos substanciais aos colaboradores inovadores, não apenas com base em inovações bem-

sucedidas, mas também ao fornecer boas ideias. 
(WAN; ONG; LEE, 2005) 

Dada a natureza incerta das inovações e seus riscos associados, os líderes devem ser mais tolerantes com as falhas e não enfatizar 

uma política de “acertar na primeira vez”, que só serve para dificultar o processo de inovação. Os colaboradores não devem ser 

levados a pensar que alguns esforços fracassados prejudicarão suas carreiras. 

(WAN; ONG; LEE, 2005) 

Descentralize a autoridade de tomada de decisão para proporcionar ação rápida e flexibilidade. (WAN; ONG; LEE, 2005) 

Encoraje novas ideias e comportamentos de risco dos colaboradores e tolere possíveis erros. (WAN; ONG; LEE, 2005) 

A visão e os objetivos da empresa devem ser claros e pioneiros. (YUAN et al., 2017) 

Defenda a ideia de autogestão entre os colaboradores. (YUAN et al., 2017) 

Faça a filosofia central da empresa refletir a inovação. (YUAN et al., 2017) 

Financie adequadamente as atividades inovadoras. (YUAN et al., 2017) 

Garanta os espaços e equipamentos necessários para as atividades de inovação. (YUAN et al., 2017) 

Permita a participação dos colaboradores na tomada de decisões e promova a liberdade de opinião. (YUAN et al., 2017) 
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Realiza frequentemente palestras, fóruns, seminários e afins para promover o estudo mais aprofundado dos colaboradores. (YUAN et al., 2017) 

Reconheça indivíduos e equipes inovadoras e divulgue seus resultados e ações. (YUAN et al., 2017) 

Tenha consciência da concorrência e dos riscos do mercado, e preste atenção às exigências do mercado. (YUAN et al., 2017) 

Tenha contato constante com governo, institutos de pesquisa e empresas relacionadas. (YUAN et al., 2017) 
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APÊNDICE L – Capturas de tela do aplicativo “Innovatio” 

Figura 20 - App Innovatio: Início 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 



225 

Figura 21 - App Innovatio: Categorias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 22 - App Innovatio: Detalhamento da categoria “Cultura Inovadora” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 23 - App Innovatio: Indicadores da categoria “Cultura Inovadora” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 24 - App Innovatio: Indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 25 - App Innovatio: Indicadores com o termo “Conhecimento” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 

Figura 26 - App Innovatio: Filtro nos indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 27 - App Innovatio: Indicador “Alinhamento estratégico da inovação” detalhado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 28 - App Innovatio: Dashboard simulado dos indicadores qualitativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 29 - App Innovatio: Dashboard simulado dos indicadores quantitativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 30 - App Innovatio: Boas Práticas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 31 - App Innovatio: Boas Práticas com o termo “Conhecimento” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 32 - App Innovatio: FAQ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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Figura 33 - App Innovatio: Referências 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), extraída do Glide Apps®. 
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