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RESUMO 

 

Gerenciar ideias representa um elemento estruturante importante no processo de inovação, haja 

vista que estudos recentes a colocam como uma das dimensões que mais influenciam a 

capacidade de uma empresa inovar e está diretamente relacionada a sustentabilidade da 

inovação.  É neste momento que se busca reduzir as incertas; dar maior robustez as ideias ou 

ainda abortar a mesma, caso seja necessária. Destaca-se que qualquer mudança nesta etapa, 

ainda tem custo menor do que nas etapas subsequentes do processo de inovação. No entanto, 

muito se tem focado em como gerar novas ideias, tanto internas quanto externas, mas poucas 

pesquisas se concentram em como gerenciar esse fluxo de ideias e em como as organizações 

estão evoluindo a este respeito. Diante disto, esta tese tem como objetivo a proposição de um 

modelo de maturidade de Gestão de Ideias em organizações inovadoras. Para isto, optou-se pelo 

uso da Design Science Research (DSR) caracterizando esta tese como uma pesquisa tecnológica 

a luz da Design Science. Dentre os métodos utilizados nas etapas da DSR, optou-se por 

pesquisas bibliográficas, revisão integrativa e buscas sistemáticas. Além destas, visando maior 

interação entre academia e as práticas organizacionais, foram realizadas também, grupo focal e 

entrevistas semiestruturadas em profundidade com especialistas durante a fase de 

desenvolvimento do modelo. Como resultados, foi criado um Modelo de Maturidade de Gestão 

de Ideias (M2GI). A construção e análise do modelo proposto junto a especialistas mostrou 

consonância teórica e uma lógica estrutural convergente com a prática organizacional. O 

modelo é composto por duas dimensões macro (Ambiente e Operadores), bem como, outras 

cinco dimensões que remetem as fases que a Gestão de Ideias pode vir a ter (Preparação, 

Geração, Coleta e Enriquecimento, Base de Conhecimento, Avaliação, Seleção e Priorização e 

por fim, Feedback e Acompanhamento). Essas são compostas por 33 atributos que representam 

as melhores práticas e fatores críticos de sucesso para a Gestão de Ideias que evoluem em quatro 

níveis (Reação, Iniciação, Expansão e Maturação). Ao visar seu uso, o modelo teve sua 

aplicabilidade verificada junto a três organizações de base tecnológica, com sede em Santa 

Catarina. De sua aplicação, constatou-se seu potencial de uso para orientar os gestores de 

inovação e novos negócios quanto ao andamento de iniciativas para gerenciar ideias. Pois, 

permitiu, por meio dos seus atributos caracterizar a organização quanto ao grau de evolução em 

cada um deles. Constatou-se que as organizações mais maduras fazem uso de práticas, técnicas 

e ferramentas de gestão do conhecimento não tecnológicas. No entanto, quando se trata de 

ferramentas tecnológicas e sistemas, seu uso é pontual em iniciativas com um número maior de 

ideias. Verifica-se também a existência de um processo, mesmo que este já esteja imbuindo a 

outros processos da organização. Contatou-se também que há a necessidade de abertura em 

alguns pontos do processo, principalmente na criação e na validação/seleção das ideias. Por 

fim, conclui-se que o modelo proposto contribui para a teoria científica da gestão da inovação, 

pois configura um mecanismo para auxiliar na melhoria dos processos de inovação, 

especialmente para gerenciar e otimizar ideias em iniciativas que objetivam inovar.  

 

Palavras-chave: Inovação, Gestão de Ideias, Modelos de Maturidade.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Managing ideas is an important defining element in the innovation process. Recent studies 

consider it to be one of the most influential factors in a company's ability to innovate and it is 

directly related to the sustainability of innovation. It is at this point that we seek to reduce 

uncertainties, strengthen ideas, or even abandon them if necessary. It is worth noting that any 

change at this stage still has a lower cost than at the subsequent stages of the innovation process. 

However, much has been focused on how to generate new ideas, both internal and external, but 

little research has addressed the question of how to manage this flow of ideas and how 

organizations are evolving in this regard. Therefore, this thesis aims to propose a maturity 

model for Idea Management in innovative organizations. For this, we chose to use Design 

Science Research (DSR) characterizing this thesis as technological research in the light of 

Design Science. Among the methods used in the stages of DSR, bibliographic research, 

integrative review and systematic searches were chosen. In addition to these, aiming at greater 

interaction between academia and organizational practices, focus groups and in-depth semi-

structured interviews with experts were also conducted during the development phase of the 

model. Consequently, an Idea Management Maturity Model (M2GI) was created. The 

construction and analysis of the proposed model with specialists showed theoretical 

concordance and a structural logic convergent with organizational practice. The model is 

composed of two macro dimensions (Environment and Operators), as well as five other 

dimensions that refer to the phases that Idea Management may have (Preparation, Generation, 

Collection and Enrichment, Knowledge Base, Evaluation, Selection and Prioritization and 

finally, Feedback and Follow-up). These comprise 33 attributes that represent the best practices 

and critical success factors for Idea Management that develop at four levels (Reaction, 

Initiation, Expansion and Maturation). Considering its future use, the applicability of the model 

was verified with three technology-based organizations, headquartered in Santa Catarina. This 

demonstrated the model’s potential to guide those managing innovation and new business on 

the progress of initiatives to manage ideas. The model enabled, through its attributes, 

characterization of the organization in terms of the degree of evolution in each one of them. It 

was found that more mature organizations use non-technological knowledge management 

practices, techniques and tools. However, when it comes to technological tools and systems, 

their use is limited to initiatives with a greater number of ideas. A process was found to exist, 

even if it is already embedded in other processes in the organization. The need for openness at 

some points in the process was identified, especially in the creation and validation/selection of 

ideas. Finally, it is concluded that the proposed model contributes to the scientific theory of 

innovation management, as it configures a mechanism to help improve innovation processes, 

especially in managing and optimizing ideas in initiatives that aim to innovate.  

 

Keywords: Innovation, Idea Management, Maturity Models. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Organizações mais bem sucedidas entendem o desenvolvimento de novos produtos e 

serviços como aspecto crucial para manter sua posição competitiva (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2015). As tarefas por trás do desenvolvimento de novas soluções dependem da 

capacidade inata de gerar inovação e da existência de processos formalizados de gestão da 

inovação e criação de novos conhecimentos (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; QUINTANE 

et al., 2011; RIBIÈRE; WALTER, 2013). Esses novos conhecimentos necessitam ser 

transformados em ideias (BARRIOS et al., 2018). 

Para transformar conhecimentos em ideias, e ideias em produtos inovadores, entende-

se a inovação como processo (BAREGHEH et al., 2009). A literatura tradicional sobre 

processos de inovação, corrobora na existência de três macroprocessos: 1) o Front End da 

Inovação (FEI), constituído das etapas de identificação e seleção de oportunidades, geração, 

enriquecimento e seleção de ideias, e a definição de conceito (KOEN et al., 2001); 2) o 

Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) e; 3) a Comercialização/Implementação (SMITH; 

REINERTSEN, 1991; COOPER, 1988; KOEN et al., 2001; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014). As duas últimas etapas, embora em melhoria contínua, encontram-

se estruturadas e possuem resultados esperados, diferentemente das atividades do Front End, 

as quais, nem sempre são bem definidas e apresentam grau elevado de incertezas (KOEN et al., 

2001; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014).  

Por este motivo, é no FEI onde mais se necessita de pesquisas e estudos, visto que é 

considerado por pesquisadores como um elemento crítico para o sucesso da inovação 

(BOEDDRICH, 2004; NAIMI; GLASSMAN, 2012; FRISHAMMAR et al., 2016; GAMA, 

2018). Afinal, é durante esta fase que as empresas criam ideias, orientam-nas e colocam-nas no 

caminho para novos desenvolvimentos (FLOREN; FRISHAMMAR, 2012).  

Quando se trata de ideias, normalmente elas são definidas como a forma mais 

embrionária de um novo produto ou processo (KOEN et al., 2002). Muitas vezes consistem em 

uma visão de alto nível da solução prevista para o problema identificado ou para uma 

oportunidade (KOEN et al., 2002; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014). O que 

significa que as ideias podem ser expressas em uma frase, parágrafo ou um simples rabisco, 

com poucos detalhes e muito ainda a ser desenvolvido. 

Além da necessidade de agregar novos conhecimentos às ideias iniciais, a geração ou 

coleta sistemática destas, faz com que o seu volume aumente exponencialmente. Gama (2018) 

afirma que a ideação colaborativa, com o envolvimento de diversos atores, é amplamente 
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reconhecida como uma prática para aumentar o potencial de inovação de uma organização. Para 

este autor, a coleta sistemática de ideias é pré-requisito para o Front End colaborativo. No 

entanto, somente captar mais e novas ideias pode não levar a melhores resultados. O processo 

necessita ser organizado e otimizado, de modo que as ideias sejam enriquecidas/amadurecidas, 

selecionadas e transformadas em um conceito claro e tangível. Para tal, será necessário um 

processo de gerenciamento otimizado (CHARLES; CHUCKS, 2012; GAMA, 2018).  

Para organizar esse processo pelo qual as ideias passam, a literatura apresenta o conceito 

de Gestão de Ideias (GERLACH; BREIM, 2017). Em revisão literária recente, Gerlach e Breim 

(2017) identificaram seis etapas para Gestão de Ideias iniciando com a preparação, geração de 

ideias, enriquecimento, avaliação, desenvolvimento e implementação. Na visão de Iversen et 

al. (2009) e Westerski, Inglesias e Nagle (2011), o processo que compõe a Gestão de Ideias 

pode ser entendido na forma de um ciclo, no qual diferentes atores, tanto internos quanto 

externos, trocam conhecimentos. Por meio deste processo as ideias incompletas podem serem 

enriquecidas e se tornarem potenciais produtos (WESTERSKI; INGLESIAS; NAGLE, 2011). 

 A visão de ciclo de vida da ideia permite a compreensão de que etapas são 

realimentadas com dados, informação e conhecimentos advindos das outras etapas e dos atores 

que interagem ao longo do processo (WESTERSKI; INGLESIAS; NAGLE, 2011). 

Portanto, é consenso na literatura a visão de que a ideia passa por um processo e este 

necessita ser gerenciado e otimizado. Para tal a tríade processo, pessoas e tecnologia, está 

presente na maioria dos modelos para Gestão de Ideias desenvolvidos, desde os mais antigos 

(GREEN; BEAN; SNAVELY, 1983; VOIGT; BREM, 2006) até os mais recentes (BREM; 

VOIGTH, 2009; GLASSMAN, 2009; IVERSEN et al., 2009; HESMER; THOBEN, 2009; 

GERLACH; BREM, 2017).  

Inicialmente, na Década 1980, o conceito de Gestão de Ideias surgiu como mecanismo 

exclusivamente interno para a organização. Seu objetivo era coletar ideias internas dos 

colaboradores, a fim de promover melhorias contínuas (VOIGHT; BREM, 2006). Com o passar 

do tempo, deixou de ser somente uma forma de melhoria contínua e foi incorporado como um 

mecanismo de inovação, relacionado ao Front End da Inovação (MIKELSONE; LEISLA, 

2015).  

Hoje, a adoção de insumos externos e a utilização de práticas relacionadas ao conceito 

de inovação aberta interferem na forma como as organizações gerenciam ideias 

(BRUNSWICKER; CHESBROUGH, 2018). As discussões sobre as iniciativas de inovação 

aberta, bem como mecanismos e ferramentas que as apoiam crescem exponencialmente na 

literatura. São exemplos: os estudos sobre crowdsoursing, ideation, geração de ideias 
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colaborativa, ideastorming, dentre outros (AFUAH; TUCCI 2012; BOUDREAU; LAKHANI, 

2013).  

Tais fatos mantêm a inovação aberta como recurso estratégico para o processo de 

inovação (BRUNSWICKER; CHESBROUGH, 2018). Em pesquisa recente, Brunswicker e 

Chesbrough (2018) indicaram que 60% das organizações estudadas aumentaram apoios 

financeiros à inovação aberta nos últimos dois anos. Cabe ressaltar que, apesar do destaque 

atual, o conceito de inovação aberta é baseado por teorias da gestão da inovação antecedentes, 

que incluem abordagens relacionadas à externalização de Pesquisas e Desenvolvimento (P&D), 

terceirização, colaboração entre empresas e interação entre organização e ambiente 

(HUIZINGH, 2011; MANZINI; LAZZAROTTI; PELLEGRINI, 2017).  

A inovação aberta é definida como um “processo de inovação distribuído baseado em 

fluxos de conhecimento gerenciados de forma proposital através dos limites das organizações, 

que podem usar mecanismos pecuniários e não-pecuniários alinhados com o modelo de 

negócios da organização” (CHESBROUGH; BOGERS, 2014, p. 17). Trata-se de um processo 

de troca entre múltiplos atores de recursos como ideias, conhecimentos e materiais 

(CHESBROUGH; LETTL; RITTER, 2018). 

Nesse contexto, Neirotti e Appio (2017) entendem que o papel da Gestão de Ideias, na 

busca de conhecimento externo, é servir como um mecanismo catalizador, bem como, 

promover a integração de conhecimentos externos e internos, para proporcionar uma rede de 

colaboração e cocriação (MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 2017). Este é um ponto de vista a ser 

considerado, pois segundo Chesbrough, Lettl e Ritter (2018), tem se pesquisado 

substancialmente sobre iniciativas de inovação aberta, mas a compreensão dos processos 

internos de uma organização para participar dessas ações, ainda é limitada.  

Mesmo que pesquisas anteriores tenham indicado que processos e sistemas 

organizacionais internos representam antecedentes importantes da capacidade de uma empresa 

de “absorver” conhecimento externo (BRUNSWICKER; VANHAVERBEKE, 2010; 

BRUNSWICKER, 2011; BRUNSWICKER; EHRENMANN, 2013), a contribuição da Gestão 

de Ideias é pouco explorada neste contexto. 

Sendo assim, compreende-se que, apesar da Gestão de Ideias ser um mecanismo interno 

à organização, ela pode possuir pontos de abertura promovidos pelos conceitos de inovação 

aberta, no que diz respeito à entrada e saída de ideias e conhecimentos (GLASMANN, 2009; 

AAGAARD, 2013; GERLACH; BREM, 2017). Este fato aumenta substancialmente a 

complexidade em fazer a Gestão de Ideias (ALESSI et al., 2015). 
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Por isso, é diante deste ambiente complexo em que ideias e conhecimentos dialogam a 

fim de convergirem, por meio de um processo, em potenciais inovações, no qual, o papel da 

Gestão do Conhecimento (GC), por meio das suas práticas, técnicas e ferramentas, pode atuar 

como apoio (HESMER; THOBEN, 2009; BARRIOS et al., 2018; MARTINI; NEIROTTI; 

APPIO, 2017).  

Para Hesmer e Thoben (2009), rotinas e atividades de Gestão de Ideias atuam 

juntamente com as rotinas de GC, as quais são coevolutivas e cíclicas. Para os autores, essas 

atividades acontecem em um processo iterativo, onde em cada iteração do processo, novas 

ideias podem ser criadas. Além disso, tanto a geração quanto o enriquecimento de ideias 

dependem da busca por conhecimento (HESMER; THOBEN, 2009; AAGAARD, 2013; 

GERLACH; BREM, 2017).  

Ideias podem ser vistas como artefatos de conhecimento e para Duin et al. (2016), estes 

artefatos de conhecimento precisam ser armazenados e compartilhados entre diferentes pessoas 

e sistemas, normalmente em equipes distribuídas. 

De maneira similar, Barrios et al. (2018) citam também os benefícios de poder 

armazenar as ideias para compartilhar e contribuir de maneira distribuída. Eles compreendem 

que o conhecimento precisa ser capturado em forma de ideias. Para estes autores, o 

conhecimento está localizado nos “cartões de ideias” e preservado por uma plataforma onde os 

participantes podem manipular seus cartões. Os cartões podem ser observados, melhorados e 

avaliados, deste modo, todos os cartões armazenados podem ser consultados pelas pessoas que 

vão dar opiniões sobre a ideia em questão (BARRIOS et al., 2018). 

Além de opiniões as ideias podem ser enriquecidas com dados e conhecimentos 

contextuais (PEREZ; LARRINAGA; CURRY, 2014). Segundo os autores, o enriquecimento 

com esses dados tem a capacidade de melhorar a compreensão, a implicação e o valor da ideia 

na perspectiva de sustentabilidade. 

Deste modo, entende-se que se deve considerar práticas, técnicas ou ferramentas da GC 

para melhorar a Gestão de Ideias, bem como otimizar as incertezas inerentes às ideias, pois as 

incertezas diminuem com o aumento de informação e de conhecimento (KAHRAMAN et al., 

2007; CHANG; WEI; LIN, 2008). Assim, sugere-se que um processo maduro de Gestão de 

Ideias utilize práticas, técnicas e ferramentas da GC.  

Entende-se por práticas de GC os aspectos da organização que podem ser manipulados 

e controlados de forma consciente e intencional por atividades de gestão (ANDREEVA; 

KIANTO, 2012; FOSS; MICHAILOVA, 2009). Inclui práticas, técnicas e ferramentas, tanto 

não tecnológicas como: storytelling, brainstorming e comunidades de prática; quanto 
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tecnológicas como: banco de ideias, wikis, bases de conhecimento, ambientes virtuais 

colaborativos, dentre outras (APO, 2020). 

Diante do que foi apresentado até o momento, tem-se três aspectos que sugerem ser 

indissociáveis à Gestão de Ideias, no ponto de vista teórico: 

• o entendimento de que as ideias passam por um processo iterativo desde sua geração até 

o início do desenvolvimento, que precisa ser gerenciado e otimizado (GREEN; BEAN; 

SNAVELY, 1983; HESMER; VOIGT; BREM, 2006; BREM; VOIGTH, 2009; 

GLASSMAN, 2009; IVERSEN et al., 2009; THOBEN, 2009; GERLACH; BREM, 

2017); 

• o fato de esse processo possuir pontos de abertura promovidos pelos conceitos de 

inovação aberta, no que diz respeito à entrada e saída de ideias e conhecimentos 

(GLASMANN, 2009; AAGAARD, 2013; ALESSI et al., 2015; GERLACH; BREM 

2017) e; 

• a visão de que as iniciativas de Gestão de Ideias podem ser otimizadas por meio das 

práticas, técnicas e ferramentas da GC, tanto tecnológica quanto não tecnológicas 

(HESMER; THOBEN, 2009; BARRIOS et al., 2018; MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 

2017; APO, 2020)  

No entanto, até o momento nenhum modelo buscou entender a Gestão de Ideias sob 

estes três aspectos em um caráter evolutivo, o que representa um problema para as organizações 

e uma lacuna de conhecimento científico. A falta de atenção ao fato de que as ideias passam 

por um processo, primeiramente, pode fazer com que as organizações não se beneficiem de suas 

ações de geração de ideias (GAMA, 2018).  

Quando se trata de processo, o desafio está em equilibrar os mecanismos formais e 

informais, divergentes/criativos e convergentes/analíticos. Pois, a Gestão de Ideias está inserida 

em um ambiente, no qual as incertezas estão presentes e a redução delas se mostrou eficaz 

empiricamente para o sucesso destes projetos (SJÖDIN; FRISHAMMAR; ERIKSSON, 2016).  

Já, a falta de atenção para a visão de que esse processo possui pontos de abertura e que 

ideias e conhecimentos externos precisam ser integrados aos internos, pode deixar de considerar 

o uso do conhecimento do cliente e a colaboração entre parceiros ao desenvolver novas ideias 

(BRUNSWICKER; CHESBROUGH, 2018).  Por fim, a não compreensão da importância das 

práticas e técnicas de GC pode diminuir a capacidade de absorção e armazenamento de 

conhecimento (MOOS et al., 2011), bem como seu compartilhamento (QUADANT et al., 

2019). 
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Compreende-se que nem todas as organizações vão usufruir desses conceitos de forma 

integral, visto que há diferentes estágios de organizações inovadoras. Por isso, parte-se do 

entendimento de que as capacidades organizacionais se desenvolvem por meio de uma série de 

estágios desejados ou lógicos, podendo ser desde um estado inicial até um mais maduro 

(GOTTS-CHALK; SOLLI-SETHER, 2006). Esse estágio mais maduro, para De Bruin et al. 

(2005), normalmente é definido pelas melhores práticas encontradas na literatura.  

Levando isso em consideração, para entender a Gestão de Ideias sob aqueles três 

aspectos, optou-se, nesta tese, pelo desenvolvimento de um modelo de maturidade de Gestão 

de Ideias, a fim de caracterizar e compreender os estágios de evolução da Gestão de Ideias. Os 

modelos de maturidade partem do princípio de que as organizações se desenvolvem em 

estágios, sendo uma maneira mais orgânica de compreensão. Além disso, eles fornecem 

direcionamento, identificação e análise que podem servir como referência para impulsionar 

melhorias contínuas (WENDLER, 2012). 

Ao fazer uso deste entendimento no contexto da inovação, se torna ainda mais essencial 

analisar a maturidade da Gestão de Ideias, visto que há diferentes estágios de organizações 

inovadoras e, uma vez que essas melhorias são lançadas em seus primeiros estágios fazem com 

que as organizações se configurem mais competitivas (BOEDDRICH, 2004; NAIMI; 

GLASSMAN, 2012; FRISHAMMAR et al., 2016). 

É sabido que modelos de maturidade já são utilizados para entender e mensurar como 

estão os estágios da inovação em organizações que buscam na inovação seu diferencial 

competitivo (como exemplo: GUPTA, 2010; TOOLE; CHINOWSKY; HALLOWELL, 2010; 

MACGREGOR; FONTRODONA, 2008; SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; 

ENKEL; BELL; HOGENKAMP, 2011; MATTEI, 2019). No entanto, esses modelos dão pouca 

ênfase aos estágios iniciais do processo de inovação, especialmente para a Gestão de Ideias. 

Este fato faz com que desconsiderem alguns aspectos importantes destacados anteriormente, no 

tocante à como a fase inicial do processo de inovação, está sendo desenvolvido pelas 

organizações, sendo estes determinantes para seu sucesso (BOEDDRICH, 2004; 

CHRISTENSEN et al., 2008; NAIMI; GLASSMAN, 2012, FRISHAMMAR et al., 2016, 

GAMA, 2018).  

Com base nas características destacadas, alinhadas com as atuais transformações 

trazidas pelo mercado, é que a seguinte pergunta de pesquisa emerge: 

 Como avaliar a maturidade da Gestão de Ideias em organizações de médio e 

grande porte?  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

• Propor um modelo de maturidade de Gestão de Ideias para organizações de médio e 

grande porte. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

• Descrever elementos estruturantes dos modelos e processos de Gestão de Ideias. 

• Identificar práticas, técnicas e ferramentas da gestão do conhecimento que contribuem 

para a Gestão de Ideias. 

• Definir as dimensões de análise e atributos para caracterizar a Gestão de Ideias. 

• Construir níveis de maturidade para representar a evolução das dimensões referentes a 

Gestão de Ideias. 

• Verificar a consistência e aplicabilidade do modelo de maturidade nas organizações. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Nesta seção, a justificativa e a relevância do tema se darão em três dimensões: 1) no 

sentindo de aplicação no contexto brasileiro e para as organizações; 2) acadêmica e; 3) pessoal. 

Um estudo global da American Management Association (2016) sobre o tema gestão 

da inovação constatou que líderes executivos (mais de dois terços dos 1.356 respondentes) 

consideraram a inovação como “extremamente importante” ou “altamente importante” no 

contexto atual de suas organizações. Horton et al. (2014) apresentaram uma pesquisa a qual 

evidenciou que empresas perdem muito dinheiro no desenvolvimento de ideias malsucedidas. 

Os autores mencionaram que estas poderiam ter sido evitadas se houvesse um adequado 

gerenciamento sobre o processo de Gestão de Ideias. 

A Gestão de Ideias compreende um elemento estruturante importante no processo de 

inovação, haja visto que estudos recentes a colocam como uma das dimensões que mais 

influenciam a capacidade de uma empresa inovar (IDDRIS, 2016; DOROODIAN et al., 2014). 

Além disto, é fato que a Gestão de Ideias está diretamente relacionada a sustentabilidade da 

inovação (RAHMAN et al., 2015). 
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No entanto, ela possui pontos a melhorar, como revelou a pesquisa de McCormack, 

Fallon, Cormican (2015), principalmente, quando inserida no contexto da inovação aberta. Na 

pesquisa dos autores, a Gestão de Ideias despontou como barreira à inovação aberta, pois os 

respondentes da pesquisa associam-na com dificuldades em localizar parceiro de negócios com 

recursos adequados. Além disso, Barczak, Griffin e Kahn (2009) destacaram que no processo 

de novos produtos a Gestão de Ideias, ainda necessita-se ter seu processo de gerenciamento 

aprimorado, ou seja, seus processos não estão maduros. O fato foi constatado ao se observar 

que, todas as empresas investigadas na pesquisa ainda resistem ao armazenamento de ideias e, 

por consequência, não conseguem torná-las prontamente disponíveis para outros na 

organização. 

Esta pesquisa justifica-se também por uma parte estar sendo realizada no contexto 

brasileiro. Segundo o índice global de inovação, o Brasil caiu do 49º lugar em 2014 para 62º 

em 2020, dentre 131 países (CORNELL UNIVERSITY INSEAD WIIPO, 2020). Na América 

Latina o Chile é o melhor colocado na 54ª posição. No grupo econômico Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul (BRICS), a China destaca-se a frente dos demais na 14ª posição do 

ranking geral, distanciando-se de países do grupo, como o Brasil (CORNELL UNIVERSITY 

INSEAD WIIPO, 2020).  

Para a confecção do ranking são analisados itens como o acesso e o uso das instituições 

de pesquisa e o resultado criativo (CORNELL UNIVERSITY INSEAD WIIPO, 2020). Neste 

sentido, a Gestão de Ideias pode contribuir diretamente sobre o item resultado criativo, pois ela 

é considerada, por autores como Flynn et al. (2003) e Gupta (2010), como um princípio do 

desenvolvimento da capacidade criativa de uma organização. A Gestão de Ideias também pode 

contribuir com a interação com instituições de pesquisa, uma vez que adota alguns princípios 

da inovação aberta.  

Para as organizações, esta pesquisa contribui principalmente no que tange aos 

esclarecimentos sobre os processos iniciais de inovação referentes à Gestão de Ideias e – desta 

forma – seu possível melhoramento por meio de um modelo de maturidade. Sendo a inovação 

vista como vital para as organizações, ao mesmo tempo lança-se como campo de 

aprimoramento no seu gerenciamento, principalmente atrelados a ações de inovação aberta e 

com apoio da GC. 

Bogers, Burcharth e Chesbrough (2019) publicaram um artigo sobre a inovação aberta 

no Brasil, no qual relataram a necessidade de pesquisas no contexto brasileiro face a suas 

particularidades tanto culturais quanto de infraestrutura organizacional. Um dos pontos que 

destacam é quanto aos processos organizacionais que facilitam a inovação aberta.  
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Aliada a esta questão, tem-se a necessidade de aprofundar o comportamento e validade 

de teorias gerais, como o papel da GC para a Gestão de Ideias em países emergentes como o 

Brasil. Segundo Dávila, Durst e Varvakis (2018) empresas brasileiras também parecem 

reconhecer o conhecimento como um recurso-chave que precisa ser gerenciado para melhorar 

continuamente os resultados, como capacidades inovadoras e desempenho, a fim de 

permanecerem competitivas.  

Quandt et al. (2019) estudaram 41 grandes empresas na região sul do Brasil, cujos 

resultados mostraram que 70% delas possuem programas organizacionais ou sistemas 

computacionais para solicitarem, incentivarem, avaliarem, implementarem e recompensarem 

novas ideias. Mas, somente ter o processo estruturado não é suficiente, a Gestão de Ideias deve 

ser apoiada por elementos da infraestrutura organizacional e pela GC, no qual os autores 

destacaram o compartilhamento do conhecimento (QUANDT et al., 2019).  

Sob o ponto de vista conceitual, a Gestão de Ideias em suas definições mais difundidas 

perpassa por diversas atividades ou etapas. No entanto, a literatura sobre ideias para inovação 

apresenta alguns termos que frequentemente se confundem, por exemplo, os termos geração de 

ideias, ideação e gestão de ideias (DOROW et al., 2015; BUCHELE et al., 2017) 

A geração de ideias é uma ação ativa de criar ideias que pode ter a interação com 

clientes, colaboradores e outros envolvidos (AAGAARD, 2012). A Gestão de Ideias é um 

conceito mais abrangente, que vai além da geração, e é composta por outras etapas como: 

enriquecimento de ideias, compartilhamento de ideias, avaliação, seleção de ideias e 

armazenamento de ideias (BUCHELE et al., 2017).  

A literatura ao tratar o termo ideias no contexto da inovação está focada na geração de 

ideias. Mais precisamente, Teza et al. (2015) em seu estudo sobre ideias para inovação, revelam 

que, de maneira geral, 77% das publicações se referem a geração de ideias. Mesmo quando se 

trata de modelos para Gestão de Ideias o foco está em demasia no estágio de geração de ideias 

do que em quaisquer outros aspectos do processo (VIEIRA et al., 2015).  

Para averiguar as afirmações dos autores fez-se uma busca na base de dados Scopus 

com as palavras: “idea management”, “idea generation”, “ideation” em março de 2021.  Na 

Figura 1 o gráfico apresenta porcentagem similares ao já discutido e demonstrando a intensa 

concentração em estudos relacionados a geração de ideias (49%) e ideação (43%). 
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Figura  1: Percentual de documentos relacionados à Geração e Gestão de Ideias 

 

Fonte: a autora com base na Scopus (março 2021)1 

 

O fato em questão é que, quando se trabalha a geração de ideias de modo isolado, com 

ferramentas colaborativas via web, técnicas de criatividade, caixa de sugestões, dentre outras, 

obtêm-se um grupo grande de ideias. Mas, por vezes, a organização não as consegue aproveitar 

e a maioria delas se perdem, devido à inexistência de um processo que gerencie os elementos 

necessários. A geração de ideias por si só, não resulta automaticamente em produtos ou 

processos inovadores, maior satisfação do cliente, melhor índice de produtividade ou melhor 

retorno (CHARLES; CHUCKS, 2012; GAMA, 2018). Em vez disso, é necessário um processo 

metódico e sustentável para revisar e implementar com sucesso as ideias (BOEDDRICH, 2004; 

LASRADO; ARIF; RIZVI, 2015). 

Entre o estímulo para gerar uma ideia, e tê-la efetivamente, há um espaço de tempo. 

Entre a ideia gerada pela primeira vez até a ideia madura o suficiente para ser conceitualizada, 

há outro espaço de tempo, recursos, pessoas e interações. A Gestão de Ideias preocupa-se em 

fornecer um ambiente e recursos necessários para a ideia ser transformada em uma ideia de alto 

valor.  

Paralelo a isso, os modelos de maturidade vêm se consolidando na literatura de ponta 

e estão sendo cada vez mais aplicados no contexto da inovação (CROSS, 2013; 

ORMAZABAL-GOENAGA, 2013; GAMAL, 2011; GUPTA, 2010; TOOLE; CHINOWSKY; 

HALLOWELL, 2010; MACGREGOR; FONTRODONA, 2008; ENKEL; BELL; 

 

1 Devido ao termo “ideation” estar relacionado a outras áreas, como a área da saúde e da neurociência que não 

estão no escopo desta pesquisa, todas as buscas acrescentaram o termo “innovation” para delimitar o escopo a 

área de inovação. 
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HOGENKAMP, 2011). Estes modelos fazem parte de uma linha de pesquisa que busca verificar 

ou medir o estado atual dos processos de inovação ou a “inovatividade” da organização, 

olhando por vezes para o passado ou para o nível de desempenho desejado (FRISHAMMAR et 

al., 2019). 

No entanto, a aplicação destes modelos para avaliar a Gestão de Ideias ou atividades 

referentes a ela ainda possui poucas iniciativas. Uma delas é de Gocherman e Nee (2018) que 

publicaram o artigo The Ideias Maturity Model - A Dynamic Approach to Evaluate Ideia 

Maturity, no International Journal of Innovation and Technology Management. No entanto, o 

artigo utiliza um modelo de maturidade para avaliar o quão madura uma ideia está e não as 

capacidades organizacionais relacionadas Gestão de Ideias.  

A este respeito, a literatura parece não encontrar ponto de convergência, pois as 

publicações relacionadas a criação de novas ideias são cada vez maiores (Figura 1). A literatura 

que busca entender como otimizar gerenciar essas ideias não a acompanha. Mesmo que já esteja 

comprovado por meio de estudos empíricos a relevância da Gestão de Ideias para o sucesso do 

processo de inovação e por consequência para a competitividade das organizações (CHARLES; 

CHUCKS, 2012; IDDRIS, 2016; DOROODIAN et al., 2014; RAHMAN et al. 2015; GAMA, 

2018).   

Atrelado a isso, justifica-se também a utilização deste tipo de modelo de avaliação no 

contexto da Gestão de Ideias por ela apresentar rica literatura sobre os mecanismos, melhores 

práticas e abordagens que a estruturam (apresentados na Seção 2.1.2). Este fato torna viável a 

construção de um modelo de maturidade, uma vez que segundo De Bruin et al. (2005), estes 

modelos buscam determinar quão completos os processos organizacionais estão em relação a 

literatura. 

Do ponto de vista pessoal a autora pesquisa o tema desde 2015 quando iniciou o 

desenvolvimento de sua dissertação, intitulada Processo de seleção de ideias em organizações 

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

Neste trabalho, a autora disserta sobre os critérios e como as ideias para novos produtos eram 

selecionadas nas organizações que obtiveram resultados com produtos considerados inovadores 

(VALDATI, 2017). Com as implicações descobertas na dissertação, o interesse por entender o 

processo desde a geração de ideias até a sua seleção aumentou. Nas pesquisas literárias e no 

contato com organizações viu-se oportunidade de melhoramento dos processos existentes.  

Paralelo a este envolvimento com o tema acerca de ideias e inovação, a autora 

participou de projetos de pesquisa e extensão em que aplicou e analisou Modelos de Maturidade 

de Gestão do Conhecimento. A percepção da importância prática destes modelos para que 
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organizações analisem sua estrutura e reconheçam pontos fracos e fortes ficou presente na 

memória da pesquisadora. O fato coincidiu com a formação base da autora na área de tecnologia 

e sua inclinação aos processos de engenharia de software, que é a área da qual surgiu este tipo 

de modelo. 

Por fim, alia-se aos fatos anteriores o contato da pesquisadora com o Laboratório de 

Engenharia de Software (LES) da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, cuja professora 

coordenadora vem trabalhando com projeto de Modelo de Maturidade. Neste projeto, a autora 

obteve o aceite para realizar o desenvolvimento do presente trabalho, reforçando o fato de 

trabalhar com este tipo de modelo no contexto desta pesquisa. 

Os fatores supracitados motivaram a autora a continuar o aprimoramento sobre os 

temas, gostar, reconhecer sua importância e tratá-los em sua tese. 

 

1.3 INEDITISMO, ORIGINALIDADE E NÃO TRIVIALIDADE 

 

Uma vez justificada a importância e relevância do tema, tanto para academia quanto 

para organizações e a cunho pessoal, cabe tratar o ineditismo e a originalidade, nos quais se 

destaca a proposição de algo novo, que possui a capacidade de surpreender, de possibilitar 

novos entendimentos que, consequentemente, contribuirá para a ciência. Ainda se ressalta a não 

trivialidade, elemento primordial a uma tese que expressa a complexidade de análise e níveis 

de abstrações para resolver um problema científico. 

Quanto ao ineditismo e à originalidade, os estudos anteriores mais próximos deste, 

estão descritos no Capítulo 2. Destaca-se a Seção 2.4, na qual estão descritas abordagens para 

a Gestão de Ideias, incluindo modelos, processos e frameworks. Com a análise destas 

abordagens constatou-se a existência de modelos na literatura que representam a Gestão de 

Ideias e três pontos se sobressaíram:  

1. os novos desafios da Gestão de Ideias apresentados pela inovação aberta (coleta 

sistemática, necessidade de conhecimento externos, conhecimento do consumidor, 

parcerias, integração com os conhecimentos internos) (AAGAARD, 2013; 

GLASMANN, 2009; ALESSI et al., 2015; STANKOWITZ, 2014; GERLACH; 

BREM, 2017); 

2. a possibilidade de avançar a Gestão do conhecimento nestes modelos 

(GLASSMAN, 2009; HESMER; THOBEN; 2009; BARRIOS et al., 2018; EL 

BASSITI; AJHOUN, 2014) e auxiliar na integração de conhecimentos externos, 
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bem como otimizar o fluxo de ideias na organização (BJORK; BOCCARDELLI; 

MAGNUSSON, 2010; MOOS et al., 2011; MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 2017). 

3. a necessidade da compreensão da Gestão de Ideias nos diferentes estágios 

evolutivos da inovação; compreender como ela está sendo utilizada pelas 

organizações e como pode ser melhorada, visto a falta de um modelo que permita 

essa avaliação (VOIGT; BREM, 2006; BREM; VOIGT, 2009; GLASSMAN, 2009; 

STANKOWITZ, 2014; LASRADO et al., 2016; GERLACH; BREIM, 2017);  

Na Seção 2.4.2, na qual são apresentados os Modelos de Maturidade da Inovação, 

verificou-se como estes estão estruturados e como a Gestão de Ideias é representada. Como 

esperado, nos modelos em que mencionam alguma atividade relaciona a ela (GUPTA, 2010; 

UENO, 2016; ACHI; SALINESI; VISCURI, 2016), os seus elementos são pouco detalhados, 

uma vez que o objetivo é avaliar a inovação de maneira geral e não um processo específico. No 

entanto, os modelos de maturidade da inovação aberta pesquisados reforçaram o fato da 

integração de conhecimentos externos e internos, e a necessidade de compreender as 

capacidades internas da organização como precedente a inovação aberta (ENKEL; BELL; 

HOGENKAP, 2011; BRUNSWICKER; EHRENMANN, 2013).  

Considerando este contexto, a originalidade deste trabalho reside no fato de avançar 

na literatura de Gestão de Ideias e por ser pioneiro ao propor um modelo que permita o 

entendimento da evolução da maturidade deste tipo de iniciativa no contexto de um país 

emergente como o Brasil, em organizações consideradas de base tecnológica no sul do país. 

Compreende-se que a verificação do modelo junto a empresas de base tecnológicas, agregou 

particularidades, reforçando a originalidade. Ainda, a pesquisa fornece as pré-condições 

necessárias para o entendimento do processo para possíveis implementações. 

A não trivialidade do estudo se destaca em função da complexidade da Gestão de 

Ideias, que ao mesmo tempo que precisa ser flexível para permitir a criatividade, necessita de 

estruturação, para convergir para uma ideia madura e tangível, de forma a gerar um conceito. 

Agrega-se a isto, o desafio de adicionar ao modelo de maturidade elementos da Gestão do 

Conhecimento, de certa forma intrínsecos a Gestão de Ideias, assim como princípios de 

inovação aberta.  

Estruturar a literatura na forma de um modelo de maturidade implica a identificação 

de dimensões, níveis e atributos que representem cada dimensão.  Além disso, propõe-se a 

inclusão de novas práticas relacionadas a GC e a incorporação de elementos advindos de 

especialistas e de estudo empírico. 
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Além do viés qualitativo dado por meio da análise por especialistas e da literatura a 

construção deste tipo de modelo gerou o desenvolvimento de um novo instrumento, que 

possibilita posicionar a organização em níveis de maturidade. Desta forma, também envolve 

conhecimento de mecanismos avaliativos, a fim de representar os atributos identificados e 

caracterizar a maturidade de atributos organizacionais relacionados a Gestão de Ideias. 

 

1.4  ESCOPO DA PESQUISA (DELIMITAÇÃO) 

 

O escopo da pesquisa reside no fato de ser construída visando às organizações que 

adotam uma estrutura de processo para desenvolver seus produtos (bens e serviços). Essas 

organizações já possuem um processo de inovação ou estão implementando, ou seja, conhecem 

sobre inovação e os termos próprios da área e buscam na inovação seu diferencial competitivo. 

Para definir ainda mais o que se compreende por organizações, optou-se, pelas organizações de 

base tecnológica, pois, são “empresas que realizam esforços tecnológicos significantes e 

concentram suas operações na fabricação de novos produtos” (CORTÊS et al., 2005, p. 87). Por 

fim, esta tese também delimita o seu escopo a médias e grandes empresas.  

Como delimitação conceitual menciona-se o entendimento de que o processo de 

Gestão de Ideias é composto por fases e múltiplos atores, e pode atuar como mecanismo 

integrador de conhecimentos externos e internos. Uma vez que, em algum momento de seu 

processo, pode haver pontos de abertura, amparados no conceito de inovação aberta.  

Cabe destacar que no modelo não serão levados em consideração demais processos do 

macroprocesso de inovação, como desenvolvimento e lançamento do produto (bem/serviço) 

gerados pela ideia. Também não serão considerados demais elementos como oportunidades, 

inteligência competitiva e outros presentes nos modelos de gestão da inovação. 

Dentre as várias teorias da gestão organizacional, nesta tese evidencia-se as lentes da 

Gestão do Conhecimento no ponto de vista de seus métodos, técnicas e ferramentas. Apesar do 

modelo ter como uma de suas bases o entendimento que há o envolvimento de atores externos 

e parcerias, conceitos estes presentes no conceito de inovação aberta, não é objetivo desta tese 

explorar projetos de inovação aberta. Apenas considera que a Gestão de Ideias, terá pontos de 

abertura em que irá interagir com atores externos e utilizar esse conhecimento.  

Por fim, com relação ao escopo do modelo proposto, a implantação e a manutenção 

não se enquadram no objetivo desta tese, ou seja, a tese não tem como objetivo implantar o 

modelo em uma organização. Por consequência, também não está no escopo a validação 

quantitativa do instrumento resultado do modelo de maturidade. 
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1.5  ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO (PPGEGC) 

 

O que faz esta tese aderente ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento (PPGEGC) perpassa desde a inserção do trabalho em um tema de pesquisa 

já consolidado do programa, até o caráter interdisciplinar dos temas que dão base deste trabalho, 

conectado ao objeto central de estudo do Programa que é o conhecimento. A seguir detalham-

se os motivos considerados para aderência ao PPGEGC. 

1) Tema inovação e, especialmente, Front End da Inovação são temas de interesse e 

estudos já consolidados pelo Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias para 

Inovação (IGTI) em trabalhos publicados em periódicos de revistas e eventos (por exemplo 

TEZA et al., 2015; ROCHADEL et al., 2017). 

2) O PPGEGC tem como objeto principal de estudo o conhecimento e este é definido 

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

geração de valor científico, econômico, social ou cultural” (PACHECO, 2016, p. 20). Em 

continuação, é produto, processo e resultado de interações sociais e tecnológicas entre agentes 

humanos e tecnológicos. O conhecimento também é foco quando se trata de inovação, uma vez 

que é tido como crucial a ela; inovar muitas vezes envolve não só o conhecimento existente, 

mas também a geração e aquisição de novos conhecimentos, conhecimentos compartilhados e 

da aprendizagem (HOWELLS, 2005).  

Assim, para esta tese, a inovação é definida como um processo de uso intensivo do 

conhecimento, proveniente de diversas fontes, com a finalidade de gerar novos conhecimentos 

para aplicação (SCARBROUGH, 2003; CHESBROUGH; BOGERS, 2014). Também é 

condizente com o que afirma Quintane et al. (2011), quando diz que o conhecimento que é 

criado durante o processo de inovação e que permite que o processo possa ser entendido, o que 

constitui a essência do processo de inovação. 

3) Na mesma linha sobre o conhecimento ser a essência do processo de inovação, 

quando se trata de ideias, elas têm como caráter ser um resultado de um pensamento e 

conhecimentos expressados (STEVANOVIC, 2012), ser resultado de atividades mentais em 

que os conhecimentos, fatos ou ideias anteriores foram recombinados para formar nova ideia 

em relação a um conjunto particular de eventos (GLASSMAN, 2009; MURAH et al., 2013). 

Antecipando a definição de ideia discutida na Subseção 2.2.1, entende-se que, ideias são 

compostas por elementos de conhecimento, adquiridos tanto de fontes humanas quanto de 
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fontes não humanas, em sintonia com o conceito de conhecimento adotado no PPGEGC. Podem 

estar em formato explicitado e serem modificadas por um coletivo ou existir de forma tácita 

(BARRIOS et al., 2018). Ademais, a tese tem como uma de suas narrativas a relação entre a 

Gestão de Ideias e a Gestão do Conhecimento por meio de suas práticas, técnicas e ferramentas, 

exploradas com afinco nas Subseções 2.3.1 Gestão do Conhecimento e a Gestão de Ideias e na 

2.3.2 Práticas, Técnicas e Ferramentas da Gestão e Engenharia do Conhecimento.  

Deste modo, evidencia-se a indissociável relação entre o tema principal desta tese e o 

elemento principal do programa PPGEGC “o conhecimento”. O desenvolvimento desta 

narrativa somente foi possível tendo em vista o Programa em que a autora integra como 

pesquisadora.   

4) Além disso, o estudo avança outros trabalhos já realizados no PPGEGC. Tem-se 

como exemplo os trabalhos do relacionados ao tema Ideias no Quadro 1, no qual se apresenta 

o autor e ano, título, nível (M- Mestrado, D- Doutorado) e por fim, a área de concentração.  

 

Quadro 1: Publicações do EGC sobre assuntos ao tema Gestão de Ideias 

Autor Ano Título Nível 
Área de 

concentração 

Miguez  2012  Uma abordagem de geração de ideias para o processo 

de inovação  

M Gestão do 

Conhecimento 

Dorow  2013  O processo de geração de ideias para inovação: estudo 

de caso em uma empresa náutica  

M Gestão do 

Conhecimento 

Sérgio  2016  Um Modelo Baseado em Ontologia e Análise de 

Agrupamento para Suporte à Gestão de Ideias  

M Engenharia do 

Conhecimento 

Rochadel  2016  Identificação de critérios para avaliação de ideias: um 

método utilizando folksonomias  

M Engenharia do 

Conhecimento 

Valdati 2017 O processo de seleção de ideias em empresas 

inovadoras 

M Gestão do 

Conhecimento 

Ribeiro 2018 Modelo de reconhecimento de padrões em ideias 

usando técnicas de descoberta de conhecimento em 

textos 

T Engenharia do 

Conhecimento 

Sérgio 2020 Modelo de Avaliação de Potenciais Ideias Alinhadas ao 

Contexto Organizacional 

T Engenharia do 

Conhecimento 

Fonte: a autora. 

 

Todos os trabalhos mencionados no Quadro 1 tem como contexto as ideias no Front 

End da Inovação. Alguns deles abordaram atividades, fases ou processos referentes a gestão de 

ideias. Destes evidencia-se que Dorow (2013) analisou a geração de ideias, assim como Miguez 

(2012). Rochadel (2016) trabalhou com critérios para a avaliação de ideias e Sérgio (2016) 

dissertou sobre a análise e agrupamento, utilizando técnicas da Engenharia do Conhecimento, 

para apoio a gestão de ideias. A mesma autora, Sergio (2020), evolui sua pesquisa para um 
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modelo capaz de avaliar potenciais ideias de acordo com o contexto organizacional. Por fim, 

Ribeiro (2018) também se utiliza de ferramentas da Engenharia do Conhecimento para analisar 

padrões de ideias. 

Finalmente, neste portfólio encontra-se a dissertação da própria autora que tratou sobre 

o processo de seleção de ideias em organizações inovadoras (VALDATI, 2017). O presente 

trabalho é uma forma de integrar os estudos feitos anteriormente por meio de uma estrutura que 

permita descrever a maturidade deste processo nas organizações.  

Outro tema destaque para esta tese é o tema Modelos de Maturidade. Sobre ele no 

PPGEGC destacam-se os trabalhos referidos no Quadro 2, observando as informações sobre o 

autor e ano, título, nível (M- Mestrado, D- Doutorado) e a área de concentração. 

 

Quadro 2: Publicações do EGC sobre assuntos ao tema maturidade 

Autor Ano Título 
Área de 

Concentração 
Nível 

Hauck  2011 Um método de aquisição de conhecimento para customização 

dos modelos de capacidade/maturidade dos processos de 

software 

Gestão do 

conhecimento 

D 

Helou  2015 Avaliação da Maturidade da Gestão do Conhecimento na 

Administração Pública 

Gestão do 

conhecimento 

D 

Pacheco  2015 Maturidade em Gestão do Conhecimento da Prefeitura 

Municipal de Criciúma: O Caso dos Setores de Convênios. 

Gestão do 

conhecimento 

M 

Ueno  2016 Modelo de avaliação da maturidade do processo de inovação 

como estratégia competitiva empresarial 

Gestão do 

conhecimento 

D 

Pimenta  2017 Análise de maturidade da coprodução de conhecimento 

transdisciplinar: Um Estudo de Caso em uma Rede 

Gestão do 

conhecimento 

D 

Kramer  2018 Modelo de maturidade do sistema de educação corporativa Gestão do 

conhecimento 

M 

Fonte: a autora. 

 

Nota-se que dos seis trabalhos, a dissertação de Helou (2015) e a de Pacheco (2015) 

estão relacionados a maturidade de Gestão do Conhecimento, enquanto que  Hauck (2011) trata 

de aquisição do conhecimento e processos de software. Pimenta (2017) analisou a coprodução 

do conhecimento transdisciplinar e Kramer (2018) atuou no contexto da educação corporativa. 

 Todos esses estudos são fonte de consulta para entender como foram estruturados, 

construídos e aplicados os modelos de maturidade. No entanto é a pesquisa de Ueno (2016) que 

está mais relacionada a esta tese. O autor construiu um modelo de maturidade para avaliar o 

processo de inovação e inclui alguns elementos da Gestão de Ideias como uma dimensão a ser 

avaliada.  
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Ao voltar a análise à área de concentração dos trabalhos citados, tanto no Quadro 1 

quanto no Quadro 2, nota-se o diálogo entre a Engenharia do Conhecimento e Gestão do 

Conhecimento.  

Quando se trata da Gestão de Ideias, dos oito trabalhos realizados até então no 

PPGEGC, quatro estão na área de concentração da Engenharia do Conhecimento e três na área 

da Gestão do Conhecimento. Tal evidência, portanto, a multidisciplinaridade deste conceito, 

bem como a própria inovação. Em consonância para esta tese, o artefato resultante engendrou 

sua narrativa nas práticas, técnicas e ferramentas da Engenharia do Conhecimento a fim de 

apoiar à Gestão de Ideias em organizações que buscam na inovação seu diferencial competitivo.     

Assim, compreende-se que as contribuições da presente tese ao PPGEGC estão 

relacionadas a linha “Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade”, pois foi concebido um 

artefato para caracterizar os estágios evolutivos da Gestão de Ideias em organizações. Como já 

apresentado, este tema está diretamente relacionado a inovação e que traz como elemento 

principal as ideias, as quais são compostas por elementos de conhecimento. Portanto, o 

conhecimento tem papel determinante na visão do modelo, o que contribui com o âmago do 

PPGEGC, enriquecendo assim as pesquisas do Programa.  

 

 

1.6  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta tese é composta por seis capítulos. Além da introdução que aqui se apresenta, o 

trabalho é composto pelo Capítulo 2, que expõe a revisão da literatura, descrevendo o estado 

da arte sobre estudos teóricos que sustentam esta proposta de tese. Os principais temas são: 1) 

gestão da inovação e a visão dela como processo organizacional que atua como contexto deste 

trabalho. Neste tópico, faz-se referência aos modelos de inovação com foco nas fases iniciais 

(Front End);  2)  a Gestão de Ideias, tópico central do trabalho, no qual é apresentado o conceito, 

evolução do termo, bem como os principais modelos e frameworks encontrados na literatura e 

os elementos por eles abordados, como por exemplo os fatores críticos de sucesso; 3) a Gestão 

do Conhecimento e sua relação com a Gestão de Ideias, deste modo apresenta-se algumas 

práticas, técnicas e ferramentas da Gestão do Conhecimento que podem ser aplicadas ao 

contexto desta tese e; 4) por fim, trata-se sobre modelos de maturidade, seus elementos 

constituintes e aqueles relacionados a Gestão de Ideias. 

No Capítulo 3 são apresentados os procedimentos metodológicos que conduziram a 

pesquisa. Para atingir o objetivo principal, utilizou-se o Design Science Research (DSR) como 
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procedimento principal. Por meio dele foi possível explorar interações com especialistas e 

organizações a fim de desenvolver e de verificar o modelo. Portanto, fez-se uso de entrevistas 

semiestruturadas, grupo focal e questionário ao longo destas interações.  

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos da fase de desenvolvimento. 

Apresenta-se o artefato proposto – Modelo de Maturidade para Gestão de Ideias (M2G1) - com 

seus níveis e dimensões. Apresenta-se também as discussões que levaram o modelo a sua versão 

final, bem como a caracterização detalhada dos 33 atributos que o compõe. 

No quinto Capítulo, em continuidade, é apresentado a verificação do modelo junto a 

três organizações distintas.  Com isso, discute-se a performance do modelo em caracterizar as 

três organizações quanto aos estágios de maturidade referente a Gestão de Ideias.  

Por fim, no Capítulo 6 faz-se o fechamento do trabalho. Nele é apresentado as 

conclusões resultantes tanto da fase de desenvolvimento quanto da fase de demonstração do 

modelo em comparação com a literatura. Também são apresentadas as contribuições teóricas, 

práticas e sugestões de trabalhos futuros. 
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2  APORTE TEÓRICO 

 

O primeiro tópico a ser tratado no aporte teórico é a gestão da inovação na visão de 

processo organizacional até chegar à inovação aberta e no Front End da Inovação (FEI). O 

segundo tópico é a Gestão de Ideias, no qual é apresentado o conceito do termo, bem como os 

principais modelos e frameworks encontrados na literatura e os fatores críticos de sucesso. A 

Gestão do Conhecimento, é o terceiro tópico nele é abordado, principalmente a relação da 

Gestão de Ideias e práticas, técnicas e ferramentas da Gestão do Conhecimento que podem ser 

aplicadas a Gestão de Ideias. Por fim, trata-se sobre modelos de maturidade de inovação e seus 

itens relacionados a Gestão de Ideias. 

 

2.1  GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

Para competir na economia baseada no conhecimento, a inovação torna-se um 

processo em destaque para as organizações (RIBIÈRE; WALTER, 2013) e ao mesmo tempo, 

estimulá-lo é um desafio para a maioria delas (CHU; TIAN; WANG, 2014).  Uma forma das 

organizações incentivarem os processos de inovação, segundo Löfsten (2014), é possuir 

maiores níveis de processamento de informações, comunicações e transferência de 

conhecimento. A essência do processo de inovação é o conhecimento criado, compartilhado e 

aplicado em produtos, processos, métodos de marketing e métodos organizacionais 

(QUINTANE et al., 2011).  

Para atender o desafio da inovação e seu propósito alguns elementos são essenciais, 

dentre eles, entendê-la não só como um resultado, mas como um processo. Para este fim, tem-

se a visão da inovação como um processo de “várias etapas por meio do qual as organizações 

transformam ideias em produtos novos/melhorados, serviços ou processos, a fim de avançar, 

competir e diferenciar-se com sucesso em seu mercado” (BAREGHEH, 2009, p. 1334). 

A inovação percebida como resultado, ou seja, a concepção ou melhoramento de um 

novo bem ou serviço, processo, método, marketing ou modelo organizacional (OCDE, 2005), 

todavia, pressupõe a existência de um processo que é composto por conhecimento, informação 

e criatividade (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). E este processo pode ser desencadeado por 

eventos como, a atração de mercado, impulso tecnológico, regulamentações legais, crises, 

informação, requisitos sociais e ambientais (GABRIEL; SCHÖGGL; POSCH, 2017).  

Uma definição complementar de inovação adotada no contexto desta tese é a da 

inovação aberta. Trata-se de um processo distribuído baseado em fluxos de conhecimento 
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gerenciados de forma proposital através dos limites organizacionais, podendo utilizar 

mecanismos pecuniários e não-pecuniários alinhados com o modelo de negócios da organização 

(CHESBROUGH; BOGERS, 2014, p. 17). Neste processo há troca de ideias, matérias e 

conhecimento entre os atores envolvidos (CHESBROUGH; LETTL; RITTER, 2018). 

Para tomar decisões estratégicas em meio a quantidade de informações e 

conhecimentos são necessários modelos que orientem as organizações a decidirem o que fazer, 

como e quando fazer (VASEASHTA, 2014).  

Desta forma, a gestão da inovação pode ser entendida como um conjunto de práticas 

de gestão que estimulam o surgimento de novas informações em um ambiente preparado para 

recebê-la (NONAKA; KENNEY, 1991, BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008). Nos modelos 

para a gestão da inovação o conhecimento introduz nova dinâmica no processo partindo pela 

geração de ideias (NONAKA; KENNEY, 1991). 

Para uma gestão da inovação eficaz, alguns autores defendem que as soluções passam 

necessariamente pela adoção de modelos que direcionem a construção de processos 

organizacionais através dos quais a inovação é conduzida por meio de métodos e ferramentas 

que otimizam o processo inovador orientado ao negócio (LENDEL; VARMUS, 2014). 

A literatura aponta de forma complementar, um entendimento mais amplo sobre os 

desafios da inovação junto ao desenvolvimento e comercialização de produtos nas empresas. 

Nele envolve fornecedores e clientes como fontes de pesquisa para o desenvolvimento de novas 

competências, seja para aquisição de novas tecnologias seja para dialogar com os líderes de 

mercado (KIAMEHR; HOBDAY; HAMEDI, 2015).  

Assim, estratégias de inovação aberta são amplamente discutidas como relevantes para 

as empresas. Por isso, precisam estar associadas a modelos de negócios que possam ser 

caracterizados por dimensões regidas por uma governança que gradativamente introduz uma 

nova cultura de inovação na empresa (SAEBI; FOSS, 2015; KIAMEHR; HOBDAY; HAMEDI, 

2015). 
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2.1.1 Front End da Inovação 

 

A evolução dos modelos de inovação convergiu para um modelo de inovação aberta, 

onde há troca de conhecimentos internos e externos motivados por questões monetárias ou não. 

Rothwell (1992) e Von Stamm (2008) ao analisarem a evolução dos modelos de inovação 

concluíram também que ela direciona para processos integrados e dinâmicos, com a execução 

paralela de atividades, além de flexibilidade e colaboração entre as funções horizontais da 

empresa, bem como foco no FEI. 

Ao caracterizar a inovação como processo o Front End é avaliado por Koen et al. 

(2014) como o primeiro subprocesso. Os demais são referentes ao processo de desenvolvimento 

de novos produtos (DNP) e ao processo de comercialização (KOEN et al. 2002; KOEN et al., 

2014). 

Assim, o FEI refere-se a todas as atividades que ocorrem antes do Processo de 

Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) (KOEN et al., 2001); portanto, é o início de 

qualquer processo de inovação (aberto ou fechado). É abordado por pesquisadores como um 

elemento crítico ao processo de inovação (BOEDDRICH, 2004; GERTSEN et al., 2007; 

CHRISTENSEN et al., 2008; NAIMI; GLASSMAN, 2012; FRISHAMMAR et al., 2016; 

GAMA, 2018). Durante esta fase, as empresas criam novas ideias, orientam-nas e colocam-nas 

no caminho para novos desenvolvimentos (FLOREN; FRISHAMMAR, 2012) e oportunidades 

são consideradas pela primeira vez (KIM; WILEMON, 2002). 

O FEI, por vezes, é considerado o elo fraco do processo de inovação; portanto, quando 

uma organização encontra um modo para otimizá-lo, pode beneficiar-se substancialmente 

(DAHL; MOREAU, 2002; BOEDDRICH, 2004; POSKELA; MARTINSUO, 2009; 

BRUNSWICKER; HUTSCHEK, 2010; NAIMI; GLASSMAN, 2012). 

A fim de se beneficiaram e tornar o Front End mais tangível e menos caótico, autores 

investigam e formulam modelos específicos para sua estruturação, como por exemplo, Khurana 

e Rosenthal (1997), Cooper (1998), Koen et al. (2001),  Flynn et al. (2003), Boeddrich (2004), 

Reid e Brentani (2004), Whitney (2007), Brem e Voigt (2009) e Kurkkio et al. (2011), Florén 

e Frishammar (2012), Akbar e Tzokas (2013), Koen, Bertels, Kleinschmidt (2014), Frishammar 

et al. (2016). 

Esses modelos foram analisados por Teza (2012) e Burger (2018) em que observam 

que a maioria deles possuem estrutura linear. Apenas quatro consideram a iteratividade entre 

as fases (KOEN et al., 2001; WHITNEY, 2007; BREM; VOIGT, 2009; KURKKIO et al., 

2011). Destaca-se esta característica, pois o Front End, bem como todos os elementos 
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relacionados a ele, necessita de equilíbrio entre rigidez e flexibilidade, entre interações formais 

e informais, entre mercado tecnologia e criatividade (GASSMANN; SCHWEITZER, 2014). 

Por isso, segundo Gaubinger et al. (2015), ainda não se tem aceitação ampla de algum modelo 

devido a não apresentarem um equilíbrio entre a formalização e a criatividade. 

A Figura  2 ilustra a comparação de alguns destes modelos ao longo dos anos, 

evoluindo passando de um modelo mais rígido e de ideias internas da organização (COOPER, 

1990) até os modelos que incluem atividades colaborativas e focadas em oportunidades externas 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; KOEN et al., 2001; KOEN; KLEINSHIMIT, 2014).  

Em ordem cronológica, Cooper (1990) em seu primeiro trabalho, distingue quatro 

fases do FEI: a geração de uma ideia, triagem inicial, avaliação preliminar e avaliação de 

conceitos, bem como atividades relacionadas ao mercado. Khurana e Rosenthal (1998), em seu 

modelo para o FEI, incluem também a formulação estratégica de produtos e sua comunicação, 

bem como identificação e avaliação de oportunidades, geração de ideias, definição de produto, 

projeto planejamento e avaliações executivas (KHURANA; ROSENTHAL, 1998). 

 

Figura  2: Comparação das atividades e modelos de Front End 

 

Fonte: a autora, com base em Hempelmann e Engelen (2015) e Gama (2018). 

 

Destaca-se também a estrutura de Florén e Frishammar (2012) que consideraram 

aspectos sociais e políticos e a influência de algumas práticas colaborativas no contexto do FEI. 
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A estrutura inclui três atividades principais: desenvolvimento da Ideia/Conceito (I/C), 

Alinhamento da I/C e legitimação da I/C.  

As atividades de desenvolvimento de I/C pretendem capturar oportunidades e gerar 

ideias. Para isso, as empresas são encorajadas a mapearem, pesquisarem e explorarem 

tecnologias e mercados com frequência. Esta atividade compreende duas subatividades: 

refinamento e triagem tanto de ideias quanto de conceitos. O refinamento apoia e estimula o 

fluxo de novas ideias como insumos, enquanto a triagem constitui um controle sobre o 

desenvolvimento do produto (I/C) por meio de avaliação e seleção (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; VAN DEN ENDE et al., 2015).  

Outro modelo de destaque é de Koen et al. (2001) e Koen e Kleinshimit (2014) o qual 

desenvolveu-se ao longo destes anos. No modelo NCD (New Concept Desenvolviment) o centro 

(motor) é composto pela liderança, cultura e estratégia da organização. Ela é a parte que dirige 

os cinco elementos do FEI: (1) identificação de oportunidades; (2) análise de oportunidades; 

(2) geração de ideias; (3) enriquecimento de ideias; (4) seleção de ideias e; (5) definição do 

conceito. Já os fatores de influência consistem em capacidades organizacionais, estratégia de 

negócios, o mundo exterior (canais de distribuição, clientes, concorrentes e governo), e ciência 

e tecnologia (KOEN et al., 2002).  

A forma circular indica que no FEI, ideias e oportunidades são interligadas, pois, 

reconhecer ou criar uma oportunidade é uma ocasião para gerar ou testar uma ideia, bem como 

uma ideia pode levar a uma oportunidade e ainda pode-se exigir uma ideia para aproveitar uma 

oportunidade (KOEN et al., 2002). Sendo assim, o modelo possui duas entradas, tanto uma 

ideia gerada quanto uma oportunidade identificada e apenas uma saída na atividade de 

desenvolvimento de conceito e tecnologia. Esse ponto representa a ligação com o processo de 

desenvolvimento.  

Segundo Koen et al. (2001), oportunidade é definida como a lacuna de negócios ou 

tecnologia enquanto uma ideia é a forma mais embrionária de um novo produto ou serviço e, 

conceito, tem uma forma bem definida, incluindo tanto uma descrição escrita e visual de suas 

características e benefícios aos clientes combinada com um amplo conhecimento da tecnologia 

necessária para desenvolvimento (KOEN et al., 2001). 

Com relação aos cinco elementos chave, Koen et al. (2002) fazem as seguintes 

definições:  

Sobre oportunidades há dois elementos: a identificação de oportunidades (1) é o 

elemento que é acionado pelas metas de um negócio, projetos ou mesmo por padrão da empresa. 
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Enquanto a análise das oportunidades (2) refere-se a como transformar as oportunidades 

identificadas em oportunidades de negócios. Ambas podem ser um processo formal e interativo. 

Referente a ideias há sua geração e seleção. A geração de ideias (3) refere-se ao 

nascimento, desenvolvimento e maturação da oportunidade para uma ideia concreta. Este 

representa um processo evolutivo que acontece quando há o contato com clientes, na 

comunicação entre equipes multifuncionais, e na colaboração entre empresas, universidades e 

demais organizações. Objetiva-se como saída uma descrição mais desenvolvida da ideia ou de 

um conceito de produto.  Já a seleção de ideias (4) é a atividade crítica de escolha das ideias, a 

fim de alcançar valor ao negócio.  

Por fim, a definição de conceito (5) que é o elemento final e envolve o 

desenvolvimento de possíveis negócios com base em estimativas em potencial de mercado, 

necessidades do cliente, requisitos de investimento, avaliações de concorrentes e risco do 

projeto.  

Cabe destacar, o que é de interesse desta tese que todos estes modelos assumem a 

importância e dificuldade de tratar ideias (TEZZA, 2012). A capacidade de uma empresa para 

estimular a inovação é dependente do estoque de ideias (BRENNAN; DOOLEY, 2005) e, 

normalmente, inovações começam por meio de uma nova ideia (VAN DEN ENDE; 

PRENCIPE, 2015). Portanto, são entendidas como pilar fundamental de um processo de 

inovação (GLASSMAN, 2009).  

Dada a importância das ideias na parte inicial da inovação, o seu gerenciamento, 

passou a ser parte do gerenciamento da inovação e necessário para aumentar a produtividade 

das empresas (SINT et al., 2010). Glassman (2009) encontrou algumas lacunas nos modelos do 

FEI, dentre os quais incluíam a má integração do FEI com a Gestão de Ideias. Para o autor 

muitos dos modelos podem resultar em ideias perdidas, sem destino correto e não revisitadas, 

ou ideias que nunca chegam aos indivíduos. Aliado a isso, cita também a má integração do FEI 

com a Gestão do Conhecimento, tanto do ponto de vista do conhecimento tácito, quanto do 

conhecimento explícito, armazenado por meio de um banco de dados que integre as ideias aos 

sistemas da organização (GLASSMAN, 2009). 

Gama (2018) argumenta baseado no conceito de inovação aberta de Chesbrough 

(2003) e Chesbrough e Bogers (2014) que os estágios iniciais, em particular, dependem de 

insumos externos, o que exige um Front End colaborativo. Em consequência desse fato, o 

mencionado pesquisador investiga a gestão do Front End colaborativo, com foco no 

desenvolvimento de novas ideias de produtos através de colaborações com parceiros externos. 
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Uma de suas conclusões referenciadas em Gama (2018) e em Gama, Frishammar e 

Parida (2019) é que para obter os benefícios da colaboração, as organizações devem primeiro 

abordar as oportunidades e os problemas potenciais que possam surgir em projetos de 

desenvolvimento colaborativo durante o FEI. Neste contexto tem-se o conceito de geração 

sistemática de ideias como um pré-requisito para melhorar o desempenho de Front End, bem 

como a avaliação da imprecisão. 

Segundo os autores a noção de geração colaborativa de ideias incentiva as empresas a 

estimularem insumos, interação e cooperação com parceiros de mercado para gerarem ideias 

inovadoras, valiosas e factíveis. No entanto, captar mais ideias pode não levar a melhores 

resultados. Se o fluxo de novas ideias não for organizado e otimizado, os benefícios de obter 

conhecimento externo durante as fases finais poderão não ser percebidos.  

Neste sentindo, Gama (2018) sugere e esclarece dois aspectos em relação à geração de 

ideias que devem ser considerados no FEI colaborativo. Esses aspectos envolvem estabelecer 

altos níveis de geração sistemática de ideias antes da colaboração e evitar níveis intermediários 

de geração sistemática de ideias, o que acarretaria altos custos sem proporcionar benefícios.  

Portanto, é apropriado o FEI ser tratado como contexto nesta tese levando em 

consideração que as ideias estão mais fortemente presentes nas fases iniciais da inovação. 

Reconhecer o FEI colaborativo e seus mecanismos para poder otimizá-lo auxiliam também a 

Gestão de Ideias, pois a otimização do processo por qual as ideias passam tanto internas quanto 

externas é possível através de um processo maduro da Gestão de Ideias. 

Nesta tese leva-se em conta o contexto do FEI também porque ele é caracterizado por 

incertezas presentes no processo e exige formas específicas de otimizá-lo. Uma vez que a 

Gestão de Ideias está inserida neste ambiente quanto trata-se de construir modelos que 

estruturem esses processos em estágios de evolução essas questões também devem ser 

consideradas. 
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2.2  GESTÃO DE IDEIAS 

 

Esta seção tem como objetivo traçar o estado da arte sobre a Gestão de Ideias. 

Primeiramente, conceitualiza-se o que são ideias para o presente trabalho. Por segundo, discuti-

se sobre o termo Gestão de Ideias, sua origem e sua definição como processo. Por terceiro, 

apresenta-se as abordagens encontradas na literatura que estruturam o processo de Gestão de 

Ideias. Por fim, apresenta-se as boas práticas e fatores críticos de sucesso.  

 

2.2.1  Ideias 

De forma abrangente, ideia refere-se a qualquer concepção existente na mente como 

resultado de compreensão mental, consciência ou atividade para produzir recomendações ou 

uma ação (OXFORD DICTIONARY, 2019). Foster (1996) ao analisar algumas definições do 

que seriam novas ideias, destaca, que todas elas partem de uma recombinação de elementos já 

existentes e de elementos de outras ideias. Não diferente, Glassman (2009) e Murah et al. (2013) 

concluíram que as ideias vêm de atividades mentais em que os conhecimentos e fatos ou ideias 

anteriores foram recombinados para formar nova ideia em relação a um conjunto particular de 

eventos. 

Com isso, Glassman (2009) deduz que ideias vêm de pessoas (não máquinas ou 

computadores), pois são resultado de atividades mentais. Diferentemente, para esta tese 

entende-se que novas ideias também podem surgir da recombinação de fatos, ideias e 

conhecimentos armazenados em máquinas e inferidos por elas, conforme o conceito de 

conhecimento pelas lentes do PPGEGC. 

Entende-se, portanto, que ideias são compostas por elementos de conhecimentos, 

adquiridos tanto de fontes humanas quanto de fontes de não humanas. A função de I= F (EK¹, 

EK², EK³, EKn), onde I representa as ideias e EK representa os elementos de conhecimento, 

concebe esta definição.  

Quanto a sua classificação, elas podem ser classificadas de várias maneiras, mas, como 

esclarece Glassman (2009), quando se trata de ideias no processo de inovação, 

independentemente da categoria, elas devem criar valor para a organização.  

No presente trabalho, ideias serão entendidas do ponto de vista organizacional, como 

um dos elementos principais no desenvolvimento de novos produtos e serviços (WALTON et 

al., 2016). Além disso, entende-se que elas compõem o Front End da Inovação juntamente com 

Oportunidades e Conceitos (KOEN et al., 2002; TEZA et al., 2015). Além disso, estão presentes 
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nos fluxos tanto de entrada quanto de saída no contexto da inovação aberta (CHESBROUGH; 

BOGERS, 2014; BRUNSWICKER; CHESBROUGH, 2018). 

Para Koen et al. (2002) e Koen e Kleinshimit (2014) ideia é a forma mais embrionária 

de um novo produto ou serviço. Muitas vezes consiste em uma visão de alto nível da solução 

prevista para o problema identificado pela oportunidade. 

Corroborando com a definição anterior, Stevanovic e Marjanovic (2011) afirmam que 

uma ideia é o ponto de partida de qualquer processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Também concordam que é uma visão de alto nível, ou seja, algo embrionário, podendo ser a 

apresentação de pensamentos novos, conceitos, entendimentos ou atitudes, que ocorreu como 

resultado de certas atividades mentais, com base nas habilidades e conhecimentos disponíveis. 

Sendo assim, os autores afirmam que uma boa ideia se torna o principal fator que leva alguns 

produtos a obterem sucesso. 

Com relação a forma com que as ideias são representadas, Kempe et al. (2011) fazem 

observar que nesta fase elas podem ser expressas em uma frase, parágrafo ou um rabisco, com 

poucos detalhes e muito a ser desenvolvido. Pressupõe-se que ideias podem ser representadas 

de maneira formal, e que uma vez capturadas elas são expressas por meio de texto, imagem ou 

demais forma de codificação (BARRIOS et al., 2018). No entanto, ideias podem agregar valor 

a outras ideias e podem estar representadas de maneira não formal, na mente das pessoas 

(GLASSMAN, 2009). 

 

2.2.2  Definição de Gestão de Ideias 

 

De modo geral, a literatura de Gestão de Ideias trata de melhores práticas, estudos de 

caso e fornece estruturas, modelos e sistemas para gerenciar o fluxo de ideias para a inovação.  

A primeira menção sobre o termo Gestão de Ideias foi em Galbraith (1982), o qual o 

tratou como um processo cognitivo e social (MILESKONE; LIESLA, 2015). A Segunda 

menção foi de Green, Bean e Snavely (1983), os quais trataram como um processo de fluxo de 

ideias que inclui geração, captura, retenção e recuperação de ideias. Os autores analisaram a 

Gestão de Ideias como análoga ao processamento da informação humana e discutem as 

implicações da tecnologia sobre este processo.  

Já para Voight e Brem (2006), a primeira definição sobre o termo foi feita por Siegfried 

Spahl em 1975 no livro “Handbuch Vorschlagswesen”. Este autor classificou a Gestão de Ideias 

como um sistema que se dedica ao uso de métodos de criatividade e coleta de ideias em 

determinado tempo com relação próxima aos sistemas de sugestões. 
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Independentemente de seu início, autores como Jensen (2012) estabelece que a Gestão 

de Ideias pode ser analisada sob duas perspectivas, a comportamental e a estrutural. Na 

perspectiva comportamental o foco é a compreensão da cognição, criatividade e capital social 

(JENSEN, 2012). Segundo Jensen (2012), o termo Gestão de Ideias é usado em um nível mais 

individual ou como um processo social. Isto inclui preocupações de como as ideias são 

desenvolvidas e promovidas por meio de negociação na organização (GALBRAITH, 1982; 

JENSEN, 2012). 

A perspectiva estrutural, foca em sistemas e projetos para gerenciar ideias. Nesta 

perspectiva, a literatura baseia-se principalmente no campo da gestão da inovação nas 

organizações e parte do desenvolvimento da tecnologia da informação com aplicações de 

sistemas de gerenciamento de ideias (WESTERSKI; INGLESIAS; NAGLE, 2011; ALESSI et 

al., 2015). Estes estudos implicam, na maioria das vezes, um sistema de Tecnologias da 

Informação (TI) de compartilhamento e armazenamento de dados.  

Jensen (2012) e Mileskone e Leisla (2015) concluem que ambas as perspectivas 

(comportamental e estrutural) são apropriadas, porque a Gestão de Ideias pode ser caracterizada 

não só como processo organizacional, mas também como um processo individual e social. O 

entendimento destas duas visões é relevante para esta tese, porque o gerenciamento de ideias 

está fortemente relacionado a estruturação de processo e ao uso de sistemas de captura, 

compartilhamento, armazenamento e recuperação de ideias, mas ainda é considerado um 

processo social complexo que envolve interações tecnológicas e humanas (JENSEN, 2012; 

MILESKONE; LEISLA, 2015). Portanto neste trabalho reconhece-se a necessidade da 

interação entre as duas perspectivas.  

É fato que a literatura sobre Gestão Ideias está diretamente ligada à inovação 

(MILESKONE; LEISLA, 2015), particularmente ao Front End da Inovação sob uma 

perspectiva gerencial. Neste sentido, para Jensen (2012) a gestão de ideias é o reconhecimento 

de um processo criativo que pode ser gerenciado a fim de reduzir as incertezas no Front End 

da Inovação, com o objetivo de aumentar a capacidade de inovação.  

Mileskone e Liesla (2015) destacam que, além da inovação, a Gestão de Ideias está 

ligada a outras atividades e conceitos, como a gestão do conhecimento, business intelligence e 

aspectos que ocorrem dentro e fora das organizações (inovação aberta). Como destacam Brem 

e Voigt (2009) e Bothos, Apostolou e Mentza (2012), Aagaard (2013), Alessi et al.  (2015) e 

Barrios et al. (2018) o compartilhamento e armazenamento de dados, informações e 

conhecimentos podem transcender a organização. Este fato é resultante da evolução da Gestão 
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de Ideias, bem como dos modelos de inovação que culminou a integração do ambiente interno 

ao externo da organização.  

No entanto, inicialmente, o principal objetivo da Gestão de Ideias era capturar as ideias 

dos funcionários constantemente, para uso posterior e possível desenvolvimento 

(GLASSMAN, 2009). Mas os movimentos de inovação aberta estenderam essa definição para 

incluir a captura de ideias de entidades externas como clientes, fornecedores, inventores, 

universidades ou laboratórios nacionais (WALTON et al., 2016; BOTHOS; APOSTOLOU; 

MENTZA, 2012; AAGAARD, 2013; ALESSI et al., 2015; GERLACH; BREM, 2017).  

A Figura  3 ilustra essa evolução no conceito de gestão de ideias desde seu início até os 

tempos atuais. 

 

Figura  3: Evolução do conceito de gestão de ideias 

 

Fonte: a autora,com base em: Brem e Voigt (2009) e Bothos, Apostolou e Mentza (2012), Aagaard (2013) ePerez 

et al. (2014) 

 

A Gestão de Ideias envolve a interação entre os processos e sistemas explícitos e as 

práticas diárias de trabalho. Por isso, a formalização do processo de ideias não deve ser o único 

objetivo, mas um caminho para facilitar suas práticas (JENSEN, 2012).  

A Gestão de Ideias como um processo dentro da organização, pode ser vista como o 

reconhecimento da necessidade de ideias, geração e avaliação de ideias (VANDENBOSH; 

SAATCIOGLU; FAY, 2006). Esta definição segundo Mileskone e Leisla (2015) é o conceito 

mais citado de gestão de ideias. 
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Para Mileskone e Liesla (2015), os termos mais citados para definir a Gestão de Ideias 

são: processo, geração, avaliação, implementação e seleção. Conforme os autores, inclui-se 

termos adicionais como armazenamento de ideias (SANDSTROM; BJORK, 2010) ou definição 

estratégica (AAGGARD, 2012), por exemplo. Além disso, o processo vai desde o mais simples 

ao mais detalhado como em Brem e Voigt (2009), que descreveram a Gestão de Ideias como o 

ato de colecionar, criar ideias, perfil de ideias, peneirar, classificar, enriquecer, melhorar, 

classificar, documentar, filtrar e implementar ideias.  

O termo Gestão de Ideias também pode ser entendido na forma de um ciclo de vida, 

por autores como Iversen et al. (2009) e Westerski et al. (2011), o qual é composto pelas 

atividades de geração, enriquecimento, seleção, implementação e, implantação. Sendo que 

neste ciclo, diferentes atores tanto internos quanto externos intercambiam conhecimento.  

Observa-se que, na maioria das definições a Gestão de Ideias envolve atividades que 

vão além do Front End da Inovação, como a implementação e a implantação da ideia. Para 

Koen et al. (2014), neste momento elas já passaram de ideias para um conceito ou produto de 

fato. Westerski et al. (2011), apesar de preverem estas etapas em seu modelo de sistema de 

gestão de ideias, ressaltam que elas já possuem processos estabelecidos e outros métodos e 

sistemas que os gerenciem. Por isso, nesta tese também se entende que não cabe a Gestão de 

Ideias competir com essas formas, mas sim auxiliar fornecendo um status e ter como foco o 

Front End.  

Em revisão da literatura recente, Gerlach e Breim (2017) identificaram seis fases para 

Gestão de Ideias iniciando com a preparação, geração de ideias, melhoramento, avaliação, 

desenvolvimento e implementação. Esta definição corrobora com Mileskone e Liesla (2015) ao 

concluírem que o termo não muda fundamentalmente de autor para autor e sim os aspectos 

enfatizados, como incentivos e recompensas, business intelligence, armazenamento e 

comunicação entre outros.   

Portanto, nesta tese compreende-se a visão comportamental e estrutural da Gestão de 

Ideias. Pois, ela possui um processo que pode ser gerenciado e otimizado a fim de equilibrar 

mecanismos formais e informais da organização. O processo passa pela preparação, geração, 

enriquecimento, avaliação, seleção, desenvolvimento e implementação das ideias. Utiliza-se de 

ferramentas, principalmente representadas pelos Sistemas de Gestão de Ideias, que auxiliam no 

armazenamento e compartilhamento. Mas, ainda considera seu aspecto comportamental, uma 

vez que os atores trocam conhecimentos entre si em um processo social e indissociável as 

características do indivíduo.  
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Para aprofundar como a Gestão de Ideias está estruturada, o próximo tópico 

apresentará as principais abordagens, bem como suas práticas e seus fatores críticos de sucesso 

encontrados na revisão da literatura para esta tese.   

 

2.2.3  Modelos e Frameworks para a Gestão de Ideias 

 

Primeiramente, faz-se observar que as atividades relacionadas à Gestão de Ideias estão 

presentes nos modelos, tanto da inovação quanto do Front End da Inovação. Porém são as 

abordagens específicas de Gestão de Ideias que dão maior detalhamento de como gerenciar o 

fluxo de ideias dentro de uma organização e promover a interação com o meio externo. Assim, 

são elas que darão subsídio para compreender a Gestão de Ideias e compará-lo a nível de 

maturidade de seus processos. 

Seguindo os passos e critérios estipulados na revisão integrativa (descrita no Capítulo 

3 e Apêndice I), selecionaram-se 20 (vinte) abordagens para Gestão de Ideias, as quais são 

apresentadas no Quadro 3. Nesse quadro observa-se que os modelos e frameworks 

identificados, diferem em relação ao foco principal (colaboração, rede de atores, processamento 

da informação, gestão do conhecimento, inovação aberta) e estão distribuídos em diferentes 

anos de publicação (1983 a 2018). Cada abordagem cobre aspectos específicos da Gestão de 

Ideias, mas que vistos em conjunto engrandecem o estado da arte do tema.  

Acrescidos a estas abordagens estão os trabalhos que apresentam com detalhes os 

Sistemas de Gestão de Ideias. Segundo Westerski, Iglesias e Nagle (2011) e Sandström e Björk 

(2010) a gestão de ideias evoluiu com base na criação destes sistemas, iniciando como sistemas 

de sugestões incorporados aos sistemas corporativos, até os modelos mais atuais envolvendo 

tecnologia semântica e colaborativa. 

Os Sistemas de Gestão de Ideias (SGI) atuam como ferramentas que dão apoio e 

facilitam as fases presentes na gestão de ideias. Eles são softwares ou aplicativos que fornecem 

repositórios e ferramentas para coletar, procurar, editar, comentar e votar em ideias (PEREZ et 

al., 2014). Ainda segundo os autores eles podem conter diferentes concursos ou campanhas de 

ideias, bem como stakeholders (atores). Os sistemas geralmente estão vinculados ao conceito 

de inovação aberta no ambiente Web com o uso de técnicas como o crowdsourcing 

(WESTERSKI; IGLESIAS et al., 2011). 

Os modelos encontrados pela revisão integrativa foram analisados e pode-se perceber 

a predominância de artigos que utilizam tecnologia semântica (WESTERSKI; IGLESIAS et al., 
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2011) e promovem a facilitação da colaboração (BOTHOS; APOSTOLOU; MENTZA, 2009; 

SINT et al., 2010; ALESSI et al., 2015).  

O Quadro 3 apresenta as abordagens, incluindo alguns modelos para SGI, encontradas 

na literatura e selecionadas para esta tese. Elas são apresentadas conforme seu objetivo e área 

foco. 

 

Quadro 3: Abordagens para a Gestão de Ideias 

Contexto ou teoria base Autores 

Processamento da informação 

humana (1) 
Green, Bean e Snavely (1983) 

Integração com o mercado (2) Voigt e Brem (2006), Brem e Voigt (2009) 

Inovação Aberta (1) + (7) 
Stankowitz (2014), Hesmer e Thoben (2009), Iversen et al. 
(2009), Aagaard (20013), El Bassiti e Ajhoun (2014), Gallmeist 

e Lutz (2016), Gerlach e Breim (2017) e Barrios et al. (2018) 

Gestão do conhecimento (3) 
Bassiti e Ajhoun (2014), Hermer e Thoben (2009), Barrios et al. 

(2018), Barrios, Monticolo e Sidhom (2020). 

Colaboração (1) + (2) 
Iversen et al. (2009), El Bassiti e Ajhoun (2014), Vagn, Clausen 

e Gish (2013) 

Teoria de Rede de Atores (1) Vagn, Clausen e Gish (2013) 

Estruturação (4) 
Aagaard (2013), Gallmeister e Lutz (2016),Gerlach e Brem 

(2017), Glassman (2009) 

Sistemas de Gestão de Ideias (7) 

Sistemas com foco na colaboração: Bothos, Apostolou e 

Mentzas (2009), Sint et al. (2010), Murah et al. (2013) e Alessi 

et al. (2015)  

Sistemas com foco em tecnologias semânticas: Westerski, 

Iglesias e Nagle (2011), El Bassiti e Ajhoun (2014), Perez, 

Larrinaga e Curry (2014)) 

 Classificação e adoção: Mikelsone, Volkova e Liela (2019), 
Endres, Huesig e Pesch (2021) 

Fonte: a autora. 

 

Os frameworks e modelos foram ordenados para fim de apresentação conforme seu 

objetivo e área foco.  Desta maneira, o primeiro modelo da literatura é de Green, Bean e Snavely 

(1983). Eles abordam o fluxo da Gestão de Ideias com base na teoria do processamento da 

informação humana. Deste modo, seu objetivo é compreender o fluxo de ideias dentro de 

laboratórios de P&D como análogos ao processamento da informação humana.   

Os trabalhos de Voigt e Brem (2006) e Brem e Voigt (2009) tem como base o mercado 

e os diferentes stakeholders. O primeiro objetiva integrar o gerenciamento interno de ideias 

com fornecedores, clientes, concorrentes e o público em geral. O segundo, procura englobar os 

conceitos de impulsionadores da inovação, tanto de mercado quanto de tecnologia em um 

framework para o Front End da Inovação. Os autores, não mencionam o termo inovação aberta, 

mas em ambos os artigos reforçam a participação de membros externos no processo de gestão 

de ideias.  
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Nota-se que este é um fator comum em outros trabalhos. Mesmo a inovação aberta não 

sendo contexto principal, ou diretamente mencionada, os frameworks e modelos dos autores, 

Hesmer e Thoben (2009), Glassman (2009), Iversen et al. (2009), Aagaard (20013), El Bassiti 

e Ajhoun (2014), Gallmeist e Lutz (2016), Gerlach e Breim (2017) e Barrios et al. (2018), 

aludem a existência de atores e parcerias que vão além dos recursos internos da organização. 

No entanto, ressalta-se que um olhar, de fato, à inovação aberta com suas ações integradas à 

gestão de ideias foi realizado por Stankowitz (2014). No trabalho, a autora propõe uma estrutura 

para Gestão de Ideias com foco na inovação aberta e a verifica no contexto brasileiro. Porém, 

cabe ressaltar que as ações se referem apenas à fase de geração de ideias, ou seja, é apenas por 

meio da captura que a organização entra em contato com o ambiente externo. Somente em 

alguns modelos de SGI é que acontece interações com o meio externo em outros pontos, por 

exemplo por meio de votações ou o enriquecimento compartilhando de ideias (ALESSI et al., 

2015). 

El Bassiti e Ajhoun (2014), tem como base trabalhar com estruturas semânticas para 

representar a Gestão de Ideias (e a gestão da inovação). Deste modo, apresentam dois ciclos de 

vida (para gestão de ideias e da inovação) e uma ontologia que fornece serviços relacionados a 

criatividade, colaboração, conhecimento e aprendizagem. Estes autores, pelo fato de 

apresentarem o conhecimento como um dos serviços fornecidos pelo modelo, descrevem 

algumas atividades de gestão de conhecimento (GC). No entanto, são Hermer e Thoben (2009) 

que enfatizam a gestão do conhecimento em seu framework. Ele foi construído imerso em um 

projeto de gestão do conhecimento europeu. Desta forma, o framework integra entidades e 

conceitos, bem como um conjunto de ferramentas que suportam o processo de Gestão de Ideias, 

tendo também as atividades de GC. 

O conhecimento também é destaque em Barrios et al. (2018), apesar de seu contexto 

base ser um workshop de criatividade. O objetivo do trabalho é destacar o conhecimento durante 

esse workshop, para isso, eles utilizaram o KROM (meta modelo para o reuso do conhecimento 

organizacional). Os autores também relacionam, brevemente, as fases da GC com as da Gestão 

de Ideias presentes no workshop estudado, bem como a importância de “captar” o 

conhecimento. Dando continuidade em Barrios, Monticolo e Sidhom (2020) com base em sua 

pesquisa anterior, desenvolvem um sistema inteligente de apoio ao gerenciamento de ideias. 

Para isso utilizam um sistema distribuído com informações e utilizam uma ontologia para 

descrever o significado das ideias. 

A colaboração é destaque em Iversen et al. (2009), os autores implantam o seu modelo 

de gestão de ideias em uma organização e destacam o papel da colaboração, bem como dos 
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“gatilhos” que impulsionam as pessoas a colaborarem com ideias disruptivas. A colaboração 

também aparece como elemento destacado em outros modelos, como por exemplo em El Bassiti 

e Ajhoun (2014). Além disso, Vagn, Clausen e Gish (2013) utilizam a teoria de rede de atores 

(ANT- Actor Network Theory) para construir um framework de Gestão de Ideias pautado no 

uso desta teoria. Deste modo, também fica evidente a colaboração e interação necessária entre 

os atores para levarem uma ideia adiante.  

Glassman (2009), Aagaard (2013) e Gerlach e Brem (2017) buscam estruturar o 

processo de Gestão de Ideias e ambas as pesquisas o fazem por meio de uma extensa revisão 

da literatura. Glasmann (2009) constrói um modelo baseado na teoria de controle, desta forma 

apresenta os mecanismos ou fatores que podem ser controláveis para cada atividade definida 

para o processo de gestão de ideias. O autor divide o modelo em duas fases: geração de ideias 

e Gestão de Ideias (relacionado a um banco de ideias e armazenamento). Para o autor é somente 

na Geração de Ideias que há a interação com o ambiente externo.  

Já Aagaard (2013) traz a Gestão de Ideias como facilitador do Front End da Inovação, 

enquanto, Gerlach e Brem (2017) focam essencialmente na Gestão de Ideias e unem parte das 

pesquisas já realizadas sobre gestão de ideias, inclusive o modelo de Brem e Voigt (2009) 

também mencionado nesta revisão.  

Dada a importância dos SGI para a estruturação e operacionalização da GI em uma 

organização, alguns deles foram selecionados (com base nos critérios apresentados na revisão 

integrativa) para compor o presente portfólio.  

Bothos, Apostolou e Mentzas (2009) exploram o conceito de inteligência coletiva e o 

uso de IAMs (Information Aggregation Markets – Mercados de Agregação de Informações) 

para desenvolverem uma plataforma de gerenciamento de ideias, chamada IDeM com foco em 

gerar e enriquecer e avaliar novas ideias. Já Sandström e Björk (2010) exploram um sistema de 

gerenciamento de ideias que lida com diferentes formas de ideias de inovação por meio de um 

estudo de caso. O sistema de gerenciamento de ideias estudado difere das tipologias anteriores, 

na medida em que é dual, ou seja, com o objetivo de gerar, avaliar e selecionar ideias de 

inovação contínua e descontínua e empregar diferentes processos e critérios dentro do mesmo 

sistema. 

Sint et al. (2010) demonstram os requisitos para um aplicativo de gerenciamento de 

ideias chamado Ideator. O Ideator é uma ferramenta de software baseada na wiki semântica, 

KiWi (framework para aplicações de software social semântico). As tecnologias semânticas 

também são destaques no modelo de Westerski, Iglesias e Nagle (2011), que definem um ciclo 

de vida da ideia, e um framework que fornece uma estrutura para caracterizar ferramentas e 
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técnicas que orientam a evolução dos dados enviados pela comunidade dentro dos sistemas de 

gerenciamento de ideias. 

O modelo de ciclo de vida também é utilizado por Alessi et al. (2015) ao criar e 

implementar um ambiente colaborativo que oferece uma plataforma para o governo, no qual os 

cidadãos compartilharem suas ideias e cocriam valor nos serviços públicos em Lecce.  

Murah et al. (2013) desenvolvem um modelo conceitual para um sistema de 

gerenciamento de ideias. Nele uma ideia é um objeto ou uma entidade que pode ser manipulada 

pelos usuários. Estes usuários são atores que podem possuir vários papéis: remetente, revisor e 

avaliador. Existe um fluxo de trabalho que possui cinco estados diferentes que são: editando, 

colaborando, revisando, publicando e avaliando. 

Por fim, Duin et al. (2010) descreve como um repositório de armazenamento de ideias 

deve ser organizado para abordar os diferentes requisitos provenientes das tarefas de criação e 

avaliação de ideias em forma de um modelo. Este trabalho está relacionado ao modelo de 

Hesmer e Thoben (2009) e enfatiza a necessidade da integração de dados, informação e 

conhecimento para tornar efetiva a madura a gestão de ideias.  

Resgata-se ainda, referente os sistemas de Gestão de Ideias, o trabalho de Mikelsone, 

Volkova e Liela (2019), no qual as autoras fazem uma minuciosa classificação com base em 

trabalhos acadêmicos dos tipos de sistemas. Na sequência, analisam os principais sistemas 

disponíveis no mercado, e constatam que há uma convergência com o conceito formulado na 

academia. Desta forma, o trabalho abre precedentes para investigar a adoção destes sistemas, 

uma vez que conceitualmente estão alinhadas as boas práticas na academia. 

A adoção, por fim, é estudada em Endres, Huesig e Pesch (2021) que com base num 

questionário online respondido por 199 empresas alemãs constatou que um fator positivo para 

adoção é referente ao desejo dos gestores de ter controle sobre tomada de decisões. Portanto, o 

sistema deve possibilitar a coleta, armazenamento e o apoio a tomada de decisão (seleção). Por 

fim, enfatizam os benefícios da digitalização no processo de inovação, assim como o suporte 

de um SGI tende a melhorar a eficiência das fases iniciais de inovação e do desenvolvimento 

de novos produtos. 

Todas estas abordagens foram analisas em detalhes. Com isso, um quadro de análise 

foi construído no qual são sintetizados os elementos estruturantes de todos os modelos 

(Apêndice C).  

A seguir é descrito o modelo para Gestão de Ideias de Gerlach e Brem (2017) pela 

ampla revisão da literatura recente, o framework de Hesmen e Thoben (2009), pois traz a gestão 

do conhecimento integrada a gestão de ideias e por fim, o modelo para SGI de Westerski, 
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Iglesias e Nagle (2011), por ser o mais difundido dos modelos e ter sido seu software 

implementado e testado ao longo de suas pesquisas; além disso, está em consonância com o 

estudo de Mikelsone, Volkova e Liela (2020) sobre os SGI hoje disponíveis no mercado. Após 

a apresentação destes modelos, para encerrar o tópico, um resumo da análise é apresentado. 

 

a) Gerlach e Brem (2017) - Modelo genérico para o processo de Gestão de Ideias 

 

O modelo dos autores foi construído com base numa extensa revisão de literatura, no 

qual identificaram seis fases principais para a Gestão de Ideias, sendo: 1) preparação; 2) 

geração; 3) melhoramento; 4) avaliação; 5) implementação e; 6) desenvolvimento. Eles também 

apresentam os fatores de sucesso para cada fase: além dos envolvidos: “Ideiadores”, seletores 

e gestores e demais elementos, os quais serão todos descritos a seguir. 

1. Preparação  

Para esta fase os autores, argumentam que os programas de Gestão de Ideias são 

divididos em dois tipos: 1) abertos para qualquer tipo de ideias e; 2) com foco na resolução de 

problemas em campos específicos, por meio de concursos de ideias. Estes últimos concentram-

se em um tópico específico e tem um período fixo para os participantes sugerir ideias, dependem 

da definição clara do problema e tornam o concurso conhecido publicamente.  

Portanto, esta fase é focada em decidir qual o melhor tipo de programas de ideias, e a 

melhor forma de divulgá-lo, decidir sobre o software utilizado e sobre as pessoas que irão 

participar.  

2. Geração de ideias 

Nesta fase a criatividade desempenha papel crucial.  A habilidade criativa está em cada 

indivíduo e deve ser desenvolvida pela gestão (AMABILE, 1998; FLYNN et al., 2003).  

O estímulo à criatividade pode vir desde o trabalho em equipe (GIROTRA; 

TERWIESCH; ULRICH et al., 2010) com a inclusão de pessoas com diversas origens culturais 

e diferentes níveis hierárquicos, até a interação com clientes, pesquisa de mercado, ideias já 

compartilhadas, questões regulamentares, bem como a relação com o consumidor. O Quadro 4 

descreve algumas ferramentas identificadas pelos autores para coletarem ideias do ambiente 

externo. 
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Quadro 4: Ferramentas para coletar ideias externamente 

Instrumento Descrição Citações 

Crowdsourcing Geração e avaliação de novas ideias, por meio da 

utilização do conhecimento de comunidades 

virtuais 

Bailey e Horvitz (2010), Bothos et al. 
(2012), Brem e Bilgram (2015), 

Chesbrough e Brunswicker (2013), 
Deutsches Institut für Betriebswirtschaft 
(2015), Enkel, Gassmann e Chesbrough 
(2009), Thom (2015), von Hippel, 
(2005), Westerski et al. (2011) 

Especialistas 

convidados 

Troca de pessoal técnico entre organizações Brem e Voigt (2006) 

Inovações 

intermediarias 

Empresas intermediárias ajudam organizações a 

engajarem talentos sob demandas para 

rapidamente gerarem novas ideias e resolverem 

problemas 

Enkel et al. (2009) 

Método do 

usuário de peso 

Identificação de usuários inovadores para 

envolvê-los em workshops de inovação, com o 

objetivo de se obter uma solução (técnica) para 

um problema conhecido 

Brem e Voigt (2007), Reichwald e Piller 
(2009), von Hippel (2005) 

Customização 
em massa 

Capacitação de companhias para criarem produtos 
customizados que atendam exatamente a 

necessidade de seus consumidores 

Bilgram, Brem e Voigt 
(2008),Hüllenkremer (2003) 

Concursos de 

inovação 

Grande quantidade de ideadores fornecem ideias 

para um problema específico.  

Reichwald e Piller (2009), Vahs e Brem 

(2013), von Hippel (2005) 

Netnografia Dados acessíveis publicamente de conversas de 

usuários em comunidades e mídias sociais para se 

obter insights sobre o consumidor. 

Bilgram et al. (2008), Brem e Bilgram 
(2015) 

Desenvolvimento 

de funções de 

qualidade 

Transformação das necessidades dos usuários em 

características de engenharia.  

Brem e Voigt (2007), Reichwald e Piller 
(2009) 

Quites de 

ferramentas 

Instrumentos baseados na web, que permitem os 

usuários transferirem suas necessidades para 

conceitos de novos produtos. 

Bilgram et al. (2008), Brem e Voigt 
(2007), Jeppesen (2005),Reichwald e 
Piller (2009) 

Fonte: adaptado de Gerlach e Brem (2017, p. 153), tradução livre. 

 

Diferentes categorias de ideias podem resultar da fase de geração de ideias, desde 

tecnologias e novas negócios até o melhoramento das condições de trabalho na organização.  

3. Melhoramento de ideias:  

Nesta fase as ideias são aprimoradas com ajuda de grupos de discussão, oficinas, 

planejamento de cenários para se encontrar pontos fracos ou fornecer incentivos aos 

participantes para modificação da ideia. O próprio idealizador pode enriquecer a sua ideia 

coletando informação com ajuda de estudos de mercado ou de experiências cientificas (também 

apresentado em Brem e Voigt (2009). Ou pode ainda incorporar mecanismos de feedback e 

novos insights por meio da revisão de ideias, onde um número ilimitado de participantes podem 

contribuir. 

4. Avaliação de ideias: 

Para a avaliação das ideias é necessário critérios de seleção adequados e a pontuação 

total dos critérios indica se uma ideia deve ser aceita ou não. Cada organização pode ter seus 
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próprios critérios que se adequam aos seus objetivos estratégicos. Pode-se, até mesmo, tratar 

ideias dentro da mesma organização de forma diferente, como por exemplo, entre a inovação 

radical e a incremental (SANDSTROM; BJORK, 2009). Esta é uma fase complexa e exige 

tempo do avaliador, e pode ser atribuído a um grupo de discussão. Além disso, o resultado desta 

fase tem impacto na recompensa do idealizador da ideia. 

A quinta e sexta etapa do modelo dos autores referem-se respectivamente ao 

desenvolvimento e implementação, no entanto os autores não detalham estas etapas. Sobre o 

desenvolvimento referem-se à publicação da ideia para que toda organização possa tomar 

consciência e sobre a implementação argumentam que se trata da implementação real para 

mostrar a efetividade do programa de ideias. 

O modelo também descreve os diferentes stakeholders que podem estar envolvidos 

durante a Gestão de Ideias, sendo eles: 1) gestor de ideias; 2) ideadores; 3) seletor de ideias e; 

4) grupos de discussão. 

Os gestores de ideias são pessoas responsáveis pelo programa e não são os gestores 

de outro departamento da organização. A tarefa principal do gestor de ideias é definir e 

gerenciar o programa. Devem ser entusiasmados e serem responsáveis por selecionar uma 

ferramenta de software, escolher os seletores de ideias, esclarecer a estrutura de recompensas, 

promover o programa e definir métricas. 

Já os ideiadores ou “doadores de ideias”, podem ser desde funcionários e grupos de 

funcionários (internos), até clientes, fornecedores ou qualquer parte interessada (externos) 

(BREM; VOIGT, 2006). Ambos (internos ou externos) fornecem a entrada para o programa de 

ideias e devem ser incentivados pela gestão organizacional a participarem. 

Quanto aos seletores de ideias são responsáveis pela avaliação e devem ser formados 

por uma equipe multifuncional, na qual haja troca regular para evitar colisões políticas e manter 

a equidade. São responsáveis por fornecerem opinião especializada, avaliarem ideias e tomar 

decisões. E, construir uma rede de especialistas, questionar ideias e enriquecê-las. 

Por fim, os grupos de discussão têm a função de melhorar ideias. Eles podem ser 

formados por: clientes, funcionários, parceiros, círculo profissional dentre outros para 

discutirem as ideias, encontrarem possíveis fraquezas e fornecerem sugestões de melhorias. 

Além disso, os grupos podem ter o papel de um seletor de ideias, escolhendo ideias baseadas 

em um sistema de votação democrático. 

A Figura 4 ilustra o modelo genérico da Gestão de Ideias dos autores, no qual se 

observa as fases, bem como os responsáveis por cada uma delas.   
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Figura  4: Modelo genérico para o processo de gestão de ideias 

 

Fonte: adaptado de Gerlach e Brem (2017, p. 150), tradução livre. 

 

O modelo deve estar incluso em um ambiente organizacional que forneça apoio da 

gestão, por meio de uma política de funcionamento clara, a qual assegura o tratamento igual de 

todos os envolvidos. Também prevê um software para suporte às fases a partir da geração. Ele 

permite armazenar todas as ideias, evitando perdas e tornando-as acessíveis a toda a 

organização. Assim, facilita as ideias chegarem as pessoas com os conhecimentos certos. 
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Ideadores podem pesquisar ideias enviadas e usá-las como base para novas. Atrelado a estas 

funcionalidades, este tipo de software também pode simultaneamente verificar ideias 

semelhantes e evitar duplicação.  

Os autores ainda destacam que a existência de feedback é fundamental para o 

reconhecimento de erros e melhoria das ideias futuras e faz com que os ideadores não se sintam 

desamparados. Do mesmo modo, as recompensas são responsáveis por manter a motivação, e 

o que deve ser recompensado é o comportamento ao invés do resultado. As recompensas podem 

ser tanto extrínsecas (voltadas ao financeiro) quanto intrínseca (reconhecimento social). 

As medições são importantes para monitorar e avaliar a eficácia de um programa, bem 

como manter a gestão da organização informada, comprovar o sucesso do programa e medir 

pontos fracos. O Quadro 5 apresenta uma compilação dessas métricas encontradas pelos autores 

que estão divididas em métricas do processo, da ideia e dos resultados. 

 

Quadro 5: Métricas para a gestão de ideias 

Métricas Citação representativa 

Processo da ideia  

Taxa de participação Bailey e Horvitz (2010), Barki e Pinsonneault (2001), Lasrado et al. 

(2015),Rapp e Eklund (2007), Thom e Piening (2009), Thom (2015) 

Número de ideias sugeridas Carrier (1998), Diehl e Stroebe (1987), Girotra et al. (2010), Lloyd 
(1996), Rapp e Eklund (2007) 

Número de ideias selecionadas Carrier (1998) 

Taxa de implementação Hansen e Birkinshaw (2007), Lloyd (1996), Rapp e Eklund (2007), 
Thom e Piening (2009), Thom (2015) 

Tempo geral de processamento Thom e Piening (2009), Thom (2015) 

Extensão das recompensas dadas Lloyd (1996), Rapp e Eklund (2007), Thom e Piening (2009),Thom 
(2015) 

Ideia  

Diversidade de ideias Diehl e Stroebe (1987) 

Número externo de ideias Bailey e Horvitz (2010) 

Número de ideias com alta qualidade Hansen e Birkinshaw (2007) 

Qualidade média das ideias Diehl e Stroebe (1987), Girotra et al. (2010) 

Variação na qualidade das ideias Girotra et al. (2010) 

Número de ideias com alta qualidade 

entre as unidades 

Hansen e Birkinshaw (2007) 

Número de ideias com alta qualidade 

de fontes externas 

Hansen e Birkinshaw (2007) 

Número de ideias que não teriam 

acontecido sem a gestão de ideias 

Bailey e Horvitz (2010) 

Resultados  

Redução de custos Lasrado et al. (2015), Lloyd (1996), Thom (2015) 

Relação total de poupança/benefícios Thom e Piening (2009), Thom (2015) 

Receita das ideias Bailey e Horvitz (2010) 

Número de produtos Bailey e Horvitz (2010), Hansen e Birkinshaw (2007) 

Número de meses para a primeira 

venda  

Hansen e Birkinshaw (2007) 

Qualidade do produto Lasrado et al. (2015) 

Fonte: adaptado de Gerlach e Brem (2017, p. 157), tradução livre. 
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Por fim, os autores, pensando na complexidade da implementação destes programas a 

face a teoria levantada por eles, construíram um guia em formato de checklist para auxiliar a 

implantação da Gestão de Ideias com base nas melhores práticas e nas etapas genéricas. 

 

b) Hesmer, e Thoben (2009) - Framework Colaborativo Unificado para Inovação 

Primeiro framework que relaciona a Gestão de Ideias com a GC, denominado Unified 

Collaborative Innovation Framework – UCIF (em português Framework Colaborativo 

Unificado para Inovação). O framework foi desenvolvido e descrito no projeto 

LABORANOVA (JASKOV, 2008). Ele integra entidades e conceitos, juntamente com um 

conjunto de ferramentas que suportam o processo de Gestão de Ideias.  

O framework considera que rotinas de Gestão de Ideias e de GC são diferentes, mas 

são coevolutivas e cíclicas. Sendo assim, as duas rotinas partem da definição de objetivos e 

estratégias, e posteriormente há a busca de conhecimentos e ideias, uso e exploração, captura e 

modelagem, compartilhamento, reformulação ou redefinição de propósito e outras atividades 

relacionadas a GC e a Gestão de Ideias. 

Para os autores essas atividades acontecem em um processo iterativo. Em cada iteração 

do processo, ideias são criadas. Tanto a geração quanto a elaboração de ideias, são processos 

mentais que dependem fortemente da exploração e reformulação do conhecimento. As 

atividades de modelagem e de criação do conhecimento podem influenciar para a inspiração de 

criação e elaboração das ideias, e ainda, nelas podem ser identificados novos desafios que não 

se conhece previamente. 

As seções do framework estão divididas em: seção de influências, seção da inovação 

e seção de objetos de conhecimento, como observados na Figura 5. 
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Figura 5: Framework Colaborativo Unificado para Inovação 

 

Fonte: Adaptado de Hesmer, e Thoben (2009), tradução livre. 

 

A seção de influências descreve as entradas do framework, que podem ser a 

necessidade de um indivíduo ou equipe, uma oportunidade de negócio, problema ou insight a 

ser resolvido ou explorado. Os fatores podem vir de três fontes, a primeira é interna, isto é, 

fatores oriundos da organização, a segunda é externa, da rede de organizações e a terceira, e 

última fonte, é referente a política, economia, sociedade e tecnologia (P.E.S.T). A saída da 

seção de influência é representada pela “Realização” que também é onde começa a seção de 

inovação. 

A seção de inovação é um processo que ocorre como resultado de várias interações 

do processo de negócios, mesmo que nem todos visem à geração de novas ideias. 

Os processos de negócios que abarcam o processo de inovação, são parte do processo 

estratégico. Eles envolvem domínio científico de área de interesse, bem como envolve pessoas 

e funções e estruturas de vários níveis corporativos.  Esses processos são lançados no contexto 

de projetos dentro de uma organização ou com outras organizações. Deste modo os autores 

definem as partes da seção de inovação do framework, como: áreas de interesse (gestão, 

conhecimento, ideias); níveis (alta gerência, rede, equipe, pessoal) e; processos de negócios de 

inovação e suas interações e, equipes e projetos 
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Por fim, a seção de objetos de conhecimento inclui todos os materiais que transmitem 

conhecimento. Tecnicamente esses objetos do conhecimento, podem ser um banco de dados, 

ou uma base de conhecimento, uma pasta de documentos, um documento, software, dentre 

outros. O conhecimento e informações contidas podem ser representados de vários formatos 

(desde texto simples, XML, gravações de voz até fotos e desenhos). 

Para instrumentalizar o framework, os autores propõem uma série de ferramentas. 

Segundo eles, uma fabricante de automóveis europeia começou a utilizar as ferramentas 

propostas por eles na fase de gestão de ideias, havendo um alto índice de aceitação e 

envolvimento dos funcionários. Além disso, o framework proposto pelos autores é utilizado 

como diretriz para empresas do norte da Europa trabalharem nos estágios iniciais da inovação.  

Desta forma, o framework oferece opções de ferramentas que foram subsídios ao 

modelo desenvolvido nesta tese. Acrescido a estas ferramentas o modelo proposto neste 

trabalho acrescenta a visão de que estágio evolutivo estas ferramentas poderão ser inseridas nas 

organizações. Pois entende-se que a inserção, por si só, das ferramentas não terá os resultados 

esperados para a Gestão de Ideias.  

 

c) Westerski, Iglesias e Nagle (2011) – Modelo para sistema de gestão de ideias  

 

Os autores definem um ciclo de vida da ideia, e um framework que fornece uma 

estrutura para caracterizar ferramentas e técnicas que orientam a evolução dos dados enviados 

pela comunidade dentro dos sistemas de gerenciamento de ideias.  O ciclo de vida consiste em 

cinco fases: geração, melhoria, seleção, implementação e implantação, como apresenta a Figura  

6. Idealmente, a entrada e saída de todas essas etapas devem ser fechadas em um ciclo para 

reutilizar os dados. Além disso, cada uma das etapas deste ciclo pode envolver a participação 

de muitos atores de diferentes comunidades internas ou externas a empresa. 
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Figura  6: Ciclo de vida da ideia e comunidades 

 

Fonte: adaptado de Westerski, Iglesias e Nagle (2011, p. 496), tradução livre. 

 

1. Geração de ideias 

A geração refere-se em extrair as ideias tanto de uma comunidade quanto de pessoas 

particulares. Para os autores esta ação pode ser feita por ferramentas distribuídas em dois tipos 

de métodos: 

1. Métodos de envio “push”, no qual o usuário explicitamente coloca suas ideias. 

Como por exemplo em um formulário, sendo o método mais utilizado e simples de 

entrada ou por meio de perguntas que guiam até a formalização da ideia.  

2. Métodos de extração “pull”: As ideias dos usuários são extraídas ou inferidas por 

meio de algum conteúdo.  A principal diferença é que a informação analisada não 

é submetida pelo usuário com intenção de gerar ideias. As técnicas utilizadas visam 

separar ideias de opiniões não relacionadas e conteúdo indesejado. Entre essas 

técnicas os autores citam: mineração de dados e mineração de opinião. As técnicas 

são aplicadas em conteúdo textual fora e dentro dos sistemas da organização.  

Ao final desta etapa o conjunto de dados é formado por: 1) título da ideia; 2) resumo 

da ideia; 3) categoria da Ideia (atribuição a alguma categoria pré-definida); 4) tags de ideias 
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(categorização com palavras-chave personalizadas); 5) anexos (fotos, vídeos, dentre outros); 6) 

data de criação; 7) informação do inventor (a ideia está interligada com o perfil do usuário); 8) 

método de envio (opcional, dependendo das capacidades do sistema), 9) status da ideia e; 10) 

permissões de colaboração. 

2. Melhoria de ideias  

A melhoria da ideia consiste em permitir que as pessoas colaborem entre si para 

melhorar as ideias já reunidas.  Deste modo, para estes autores, uma boa prática é compartilhá-

las imediatamente, após a geração, com os outros participantes. Esta fase inclui, todo o pós-

processamento de ideias feito pela comunidade após a submissão da ideia e práticas de 

moderação são necessárias para organizar esse conteúdo e apoiar a comunidade. 

Esta fase possui foco nas técnicas que permitem que os usuários façam pequenos 

acréscimos nas ideias enviadas, as quais incluem técnicas de suporte a discussão, métodos de 

classificação da comunidade e interligação de ideias.  

Técnicas para discussão podem ser fóruns, blogs, sites externos, redes sociais e outras 

comunidades. Essas técnicas, normalmente são implementadas como comentários nas ideias. 

Já os métodos de classificação são auxiliadores desta fase, pois a interação gera muitos dados 

adicionais.  E estes podem ser classificados com emprego de classificação simples, compra e 

venda de ações de ideias, jogos de ideias e sistemas de classificação híbrido (votos com regras). 

A interligação das ideias normalmente é feita por meio de métodos de detecção de 

duplicados. Mas, segundo os autores estes poderiam evoluir para a comparação de similaridade.  

Nesta fase, os dados adicionais identificados pelos autores, e que se juntam na 

descrição da ideia são: dados de classificação da comunidade; comentários de ideias; links para 

ideias relacionadas; links para artefatos fora dos sistemas de gerenciamento de ideias; dados de 

versão de ideia (ex. data de modificação). 

3. Seleção de ideias 

A seleção de ideias visa aproveitar o alto volume de dados enviado pelas multidões na 

escolha das melhores ideias. As três técnicas mais importantes, segundo os autores são: 

• avaliação de ideias (revisões periódicas e paralelas ao processo de seleção); 

• pré-processamento de dados auxiliado por máquina (tarefas computacionais 

pesadas, como estatísticas e detecção de padrões, dentre outros); 

• filtragem e agrupamento (métodos textuais e gráficos aplicados durante a 

seleção a fim de melhorar a navegação e pesquisa de ideias). 

No estágio de seleção de ideias, as ideias são enriquecidas com os seguintes dados: 

dados internos de revisão; dados de avaliação automática; ranking de ideias e dados de seleção. 
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4. Implementação de ideias 

A implementação de ideias começa em um ponto em que uma ideia obtém uma 

avaliação positiva e é aceita para produção. O objetivo desta etapa é transformar ideias em 

produtos ou serviços. Segundo os autores, esta fase se assemelha ao gerenciamento de projetos. 

Desta forma, já são muitos os sistemas dedicados e especializados para suportar o 

desenvolvimento de produtos. Portanto, os sistemas de gerenciamento de ideias vão desde uma 

estrutura complexa a mais limitada, conforme descritos abaixo: 

• suporte completo ao gerenciamento de projetos (alocação de recursos, 

definição de tarefas e requisitos, relatórios de suporte, dentre outros); 

• integração com ferramentas populares de gerenciamento de projetos / ciclo de 

vida de produtos; 

• nenhum gerenciamento de desenvolvimento além do relatório de status. 

Aos dados das ideias são acrescentados: atualização de status e andamento da ideia; 

recursos associados à implementação de ideias (técnicos, humanas, dentre outros); 

informações sobre as iterações do ciclo do produto (quanto esforço a produção leva); 

informações sobre problemas encontrados (por exemplo, qual foi a ideia que faltava);  dados 

financeiros (custo de implementação da ideia, custo dos recursos, dentre outros). 

5. Implantação da ideia 

A implantação de ideias é o processo que rastreia o sucesso das ideias depois de 

entregues ao público-alvo como produtos. Assim, cabe ao gerenciamento de ideias coletar 

dados sobre o processo de implantação em vez de o gerenciamento real das atividades que 

precisam ser feitas para entregar um produto.  

Os dados adicionados à descrição da ideia estão totalmente relacionados com a 

recepção da ideia pelos clientes, como por exemplo:  satisfação do cliente; retorno de 

investimento, impacto da marca e crescimento de receita. 

6. Dependências entre os estágios do ciclo de vida das ideias 

A saída de cada etapa deve ser usada para melhorar as antecessoras e toda a 

metodologia de gerenciamento de ideias da organização.  

Como exemplo, sugere-se que as ideias mais bem avaliadas da comunidade podem ser 

promovidas e expostas estimulando a criatividade durante a fase de geração de ideias. Do 

mesmo modo, os metadados gerados na fase de seleção podem ser facilmente reutilizados na 

geração na melhoria de ideias. Igualmente as informações sobre mercado e cliente obtidas na 

fase de implantação podem ser utilizadas na fase de seleção e na fase de avaliação pelos 



64 

 

moderadores das comunidades.  Por fim, a fase de implantação da ideia pode potencialmente 

trazer dados de feedback para todas as etapas do ciclo de gerenciamento de ideias. 

Em termos de tendências futuras, na opinião dos autores, as tecnologias continuarão 

presentes em todos os estágios como apresentados. No entanto os sistemas evoluíram para 

mobile e surgirão problemas contemporâneos de caos informacional. Além disso, esses sistemas 

não devem invadir o espaço de outros aplicativos de gerenciamento, como de projetos ou ciclo 

de vida de produtos. A tendência é que evoluam para soluções complexas entregues por um 

fornecedor que abrange todo o ciclo de vida. 

A pesquisa dos autores contribui significativamente no entendimento das diversas 

ferramentas, métodos e técnicas para os SGI e a evolução e interconexão que os dados possuem 

no ciclo de vida das idas ideias em um SGI.  

 

Analisando as abordagens apresentadas, e a discussão realizada até o momento, é 

notório que a literatura de Gestão de Ideias apresenta conceitos consolidados e elementos que 

a caracterizam. No entanto, para que Gestão de Ideias leve as organizações a melhores 

resultados e as ideias sigam adiante para o processo de desenvolvimento. É necessário, otimizar 

seu fluxo e considerar a relação de parceria das organizações em um movimento de troca de 

ideias e conhecimentos. Além disso, vislumbra-se um potencial de contribuição trazido pela 

Gestão do Conhecimento por meio de suas práticas, técnicas e ferramentas. 

Tendo isso em mente, ao olhar as 20 abordagens apresentadas no Quadro 3 e detalhadas 

no Apêndice C, nota-se que todas descrevem fases para a gestão de ideias que caracterizam um 

processo. Das 20 abordagens, 16 delas especificam atores e funções e 18 delas apresentam ou 

preveem a utilização de práticas, métodos e ferramenta como apoio, tanto tecnológica quanto 

não tecnológica. Logo, a tríade da gestão: processos, pessoas e tecnologia, está presente de 

maneira geral nas abordagens. 

Destaca-se que os frameworks e modelos analisados diferenciam-se na quantidade, 

detalhamento e sequência das fases ou ações que as ideias passam desde sua criação até serem 

transformadas em um produto (bem/serviço) potencialmente inovador. 

Com relação ao fator abertura, a maioria (15 abordagens) faz alusão ao envolvimento 

externo. No entanto, ela está fortemente apoiada na busca de conhecimento externo para a 

geração de ideias, sendo este o ponto de abertura mais forte (AAGAARD, 2013; GLASMANN, 

2009; STANKOVITZ, 2014; GALLMEISTER; LUTZ, 2016; GERLACH; BREM, 2017). 

Iterações nas demais fases são pouco exploradas. Salva-se alguns exemplos com a utilização de 

ferramentas e sistemas de gestão de ideias colaborativos, na qual a iteração pode ocorrer no 
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enriquecimento ou na avaliação de ideias (ALESSI et al., 2015; BARRIOS et al., 2015). Além 

disso, uma discussão em qual contexto a abertura é adequada não é realizado e nenhuma delas 

propões a utilização de práticas, métodos e ferramenta da gestão do conhecimento como 

apoiadores na integração de ideias e conhecimentos internos e externos da organização. 

Quando se trata da gestão do conhecimento, apenas metade das abordagens (dez delas) 

a levam em consideração, mesmo uma das mais completas em número de elementos como 

Gerlach e Brem (2017) não explora seu potencial. Destas dez abordagens, metade delas são 

referentes exclusivamente a ferramentas tecnológicas (DUIN et al., 2010; SINT et al., 2010; 

WESTERKI; INGLESIAS; NAGLE, 2011; ALESSI et al., 2015). Abrindo margem também 

para a exploração de outras práticas, técnicas e ferramentas da Gestão do Conhecimento, além 

das tecnológicas já bastante consolidadas na literatura. No entanto, resta saber se o mesmo 

acontece nas organizações. 

Por fim, nenhum modelo da literatura discute a relação dos três constructos em 

conjunto e não busca compreender sob a perspectiva de estágios de evolução nas organizações. 

Os autores Voigt e Brem (2006) e Brem e Voigt (2009) argumentam a necessidade em avaliar 

como a Gestão de Ideias vem sendo implementada nas organizações. Posteriormente, Gerlach 

e Brem (2017) apresentaram métricas vindas da literatura para monitorar e avaliar a gestão de 

ideias. Outro trabalho que permeia o tema é o de Glasman (2009) pois foca em mecanismos de 

controle, ou seja, quais variáveis durante o processo podem ser controladas e Iversen et al 

(2009), apresentam alguns estágios na implementação da Gestão de Ideias em uma organização. 

Por isso, a fim de complementar o entendimento da Gestão de Ideias e as estruturas 

apresentadas nos modelos, na subseção seguinte serão discutidas boas práticas e fatores críticos 

de sucesso para a Gestão de Ideias. Fornecendo assim, subsídios consistentes para compreender 

como ela evolui e pode estar caracterizada nas organizações. 

 

2.2.4  Práticas e fatores críticos de sucesso para a Gestão de Ideias 

 

Para atingir um processo maduro de ideias com potencial de agregação de valor, além 

da utilização dos sistemas e processos descritos nos tópicos anteriores, estão associados fatores 

organizacionais, individuais e globais.  

Após um estudo longitudinal da implantação de um programa de Gestão de Ideias na 

Allianz, Benbya e Leidner (2018) fazem recomendações para implantação deste tipo de 

iniciativa com relação as suas lições aprendidas. Estas lições estão separadas em cinco 

recomendações, traduzidas por esta tese como boas práticas (BENBYA; LEIDNER, 2018). 
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1. Obter o compromisso da gestão para garantir a sustentabilidade da iniciativa. 

Para isso a organização atribuiu uma equipe dedicada e uma grande rede de 

“campeões da inovação”. Funcionários responsáveis por promover práticas de 

inovação em suas áreas de trabalho e agirem como conectores para garantir 

que boas ideias cheguem as pessoas certas devem ser alocados a iniciativa; 

2. Gerenciar a demanda de mudança por ideias: ajustar políticas, plataforma, 

características e incentivos às necessidades do tipo de ideias requeridas pela 

empresa; 

3. Promover uma cultura de inovação: apenas a disponibilização de uma 

plataforma para gerenciar ideias não é suficiente. Deve-se incentivar a 

colaboração, diversidade e experimentação de novas ideia por partes dos 

colaboradores. No estudo de caso, a equipe dedicada de inovação ficou 

responsável por encorajar e promover a geração de novas ideias; 

4. Promover concursos de ideias baseados em desafios:  os desafios devem 

ser projetados com problema ou tópicos que a “multidão”, isto é, todos os 

participantes, consigam compreender e moldar expectativas. Além disso é 

preciso personalizar incentivos, ou seja, adequar os incentivos as pessoas que 

estão participando do desafio; 

5. Iterar continuamente: a inovação é uma jornada, não um destino. Correções 

devem ser feitas ao longo do tempo no programa de gestão de ideias e 

reconhecer que cada elemento necessário (organização, plataforma, pessoas) 

precisa complementar e reforçar os outros. 

Santos et al. (2018) identificaram os fatores que promovem o sucesso no 

gerenciamento de ideias, fundamentados na análise de estudos de caso e revisões da literatura. 

Para os autores, estes fatores estão divididos 9 (nove), são eles: 

1. Envolvimento da alta gerência: a alta gerência deve demonstrar interesse nas 

ideias dos funcionários. Ele deve estabelecer metas e objetivos para ver se as 

ideias estão alinhadas com a estratégia da empresa. Além disso, integrar a GI 

na avaliação individual dos funcionários, como também apresentou Benbya e 

Leidner (2018). 

2. Estabelecimento de metas e objetivos:  os objetivos e as metas para as ideias 

são estabelecidos pela alta gestão. Eles devem também estabelecer ranking 

para competições de ideias e uma estrutura de recompensa. Uma forma de ter 

objetivos e metas bem definidos é patrocinar concursos de ideias com tópicos 
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específicos que são os mais necessários naquele momento para a organização. 

Normalmente, um período curto, por exemplo trimestralmente, novos tópicos 

para concursos podem ser liberados. Possuir tópicos específicos para concursos 

de ideias também foi um fator de sucesso para Benbya e Leidner (2018), do 

mesmo modo para Gerlach e Brem (2017) e Lasrado et al. (2016);  

3. Envolvimento de todos os funcionários da organização: todos os 

funcionários de todos os departamentos da empresa devem estar envolvidos na 

gestão de ideias, pois este envolvimento aumenta a autoestima. Este também é 

ponto em comum para Benbya e Leidner (2018), Gerlach e Brem (2017) e 

Lasrado et al. (2016). 

4. Disposição mental para compartilhar e desenvolver novas ideias: essa 

disponibilidade refere-se, tanto ao funcionário quanto aos supervisores para 

ajudarem a desenvolver ideias que são inicialmente incompletas. Refere-se 

também à disponibilidade de gerentes e técnicos para analisarem, avaliarem e 

decidirem sobre a aceitação delas. É necessário que os funcionários tenham a 

disponibilidade mental necessária para pensar, apresentar, discutir e refinar 

suas ideias. Garantir que o potencial criativo seja direcionado de acordo com 

os objetivos estratégicos e as metas individuais, em geral, refletem-se na 

quantidade de ideias por funcionário e as metas globais refletem-se no total de 

economias obtidas com as ideias. Na maioria dos casos, os gerentes têm 

interesse pessoal em ter suas equipes bem-posicionadas no ranking de ideias, 

porque o resultado de sua avaliação também depende disso. Com o 

envolvimento dos gerentes, os funcionários se sentem motivados a serem 

criativos. 

5. Os avaliadores das ideias devem manter uma atitude dinâmica e proativa: 

consiste, por um lado, na rapidez em decidir em aceitar ou não as ideias e na 

resposta subsequente aos proponentes e, por outro, na definição de novos 

objetivos e metas para ideias. Refere-se em manter o processo vivo e ativo para 

que ele não deixe a impressão de que ideias não são importantes. Todas as 

ideias, mesmo que pareçam absurdas, devem ter uma resposta a qual deve ser 

dada o mais rápido possível. Quando uma ideia parece incompleta, não deve 

ser descartada, e sim, melhorada. No caso de empresas que utilizam 

plataformas de TI, a resposta é imediata, na medida em que o software permite 

enviar uma mensagem gerada automaticamente, reconhecer o recebimento das 
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ideias, agradecer a participação e informar brevemente que será analisada e 

serão dadas mais informações posteriormente. Esses sistemas geram alertas 

diários por e-mail informando aos gerentes os atrasos nas respostas;  

6. Mentalidade inovadora: todos devem apresentar ideias, tendo em mente que 

ela inovará a empresa. Aqueles que tiveram ideias que não foram aceitas, 

devem ser solicitados a melhorá-los e submetê-las novamente. Portanto, os 

participantes devem ser incentivados a não desistirem das ideias, mas melhorá-

las; 

7. Transparência total na gestão de ideias: o processo de gestão de ideias deve 

ser transparente na análise, na avaliação e na decisão de aceitar ou não as ideias. 

Todos devem saber quem e quando, bem como o conteúdo dos respectivos 

comentários e decisões. A transparência é possível por meio do uso de uma 

plataforma computacional, onde todas as informações são compartilhadas. Se 

o processo não for totalmente transparente, pode gerar sentimentos de 

desconfiança e, consequentemente, desencorajar os funcionários a 

apresentarem suas ideias. Os funcionários terem conhecimento das ideias e 

comentários dos colegas pode estimular o surgimento de novas ideias criativas; 

8. Divulgação de bons resultados: ao divulgar os resultados, as empresas fazem 

todos conhecerem o quanto as ideias contribuem para atingir os objetivos 

estratégicos. Também se tem a intenção de tornar quem sugeriu a ideia um 

“herói”. Os heróis sentem-se intrinsecamente motivados a apresentarem mais 

ideias e são um incentivo para que outros o façam da mesma forma. Do ponto 

de vista da administração, se bons resultados são liberados, é porque eles 

existem e são consequência de uma boa estratégia de gestão;  

9. Reconhecimento: o reconhecimento pode ser feito através da atribuição de um 

valor monetário, uma oferta, um presente, um elogio ou apenas um 

agradecimento. Cerimônias de premiação devem ser realizadas a cada seis 

meses, ou anualmente. A alta gerência deve estar presente nas cerimônias de 

premiação e entregar prêmios pessoalmente. O reconhecimento é um ato 

voluntário e é uma forma intensa de motivação. Se as pessoas não forem 

devidamente reconhecidas por suas ações, elas podem não as repetir.  

Lasrado et al. (2016) focam em identificar fatores críticos de sucesso, os quais os 

definem como áreas organizacionais que podem ser alavancadas para aumentar a eficácia da 

ação pretendida. Nota-se que não há divergência dos fatores sugeridos por Santos et al. (2018) 
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e nem as boas práticas de Benbya e Leidner (2018).  Lasardo et al. (2016) dividem os fatores 

em organizacionais, ambiente de trabalho, recursos do sistema e atributos individuais.  

Sobre os atributos individuais, os autores referem-se as características do indivíduo 

que influenciam positivamente o desenvolvimento criativo, por exemplo, a identificação com a 

organização, abertura a mudança. Os autores mencionam características humanas como 

personalidade, atitude, percepções, credibilidade e motivação intrínseca como fatores de 

influência do desenvolvimento criativo. O interesse na tarefa em si e não no resultado, e a 

complexidade das tarefas, bem como a avaliação sem julgamentos dos supervisores são 

igualmente fatores que afetam a criatividade.  

Em relação aos recursos do sistema, eles fazem referência a um sistema 

administrativo eficaz, o qual envolve: a usabilidade, o processamento rápido de ideias coletadas 

(cerca de 30 dias e não mais que 60 dias). É necessário a presença de um administrador dedicado 

e a existência de escopo claro, políticas de funcionamento justas e consistentes. O objetivo é 

que o empregado se sinta motivado a compartilhar e utilizar seus conhecimentos individuais 

de maneira a beneficiar a organização. 

Envolve também a publicidade, que por sua vez, objetiva deixar ciente dos benefícios 

com o uso do sistema. Desta forma, inclui-se um marketing constante para manter o interesse, 

ou seja, divulgação de lançamento e em intervalos regulares. 

Ao tratar dos recursos, segundo os autores, significa meios para que a organização se 

comprometa com recursos para a promoção da iniciativa, suporte e premiação. As recompensas 

podem ser tanto tangíveis (recursos financeiros) e intangíveis (reconhecimento interno e 

externo). Elas variam de acordo com o valor da ideia para a organização. 

O feedback deve ser detalhado o suficiente para ajudar a pessoa a melhorar, ou o estado 

da sua ideia. Deve informar o dono da ideia se irá receber recompensa, se a sua ideia foi 

rejeitada ou aceita. O feedback tem por finalidade ajudar a identificar, pontos fortes e descobrir 

erros. Também ajuda na motivação do funcionário. 

A respeito dos fatores organizacionais e do ambiente de trabalho, os autores 

classificam em: 

• Comunicação e compartilhamento de informações: os autores encontraram 

em sua busca em literatura desde relatórios periódicos sobre o desempenho das 

ideias, meios para facilitação da comunicação, comunicação face-a-face até 

maior envolvimento com familiares e amigos. Em geral, o fluxo de 

informações livre ao longo do eixo vertical e entre unidades foi um fator 

importante encontrado na literatura; 
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• Networking: para a pesquisa dos autores, o networking está diretamente 

relacionado as informações compartilhadas que influenciam um processo 

criativo. Afinal, pessoas precisam dos mais variados tipos de informações para 

criar algo novo e criativo. A qualidade da ideia gerada, é produto de uma 

interação social propiciada pela conectividade (BJÖRKL; MAGNUSSON, 

2009); 

• Fatores de trabalho: autonomia, trabalho desafiador e bem-estar do 

funcionário influenciam a criatividade; 

• Participação dos funcionários e senso de pertencimento: para participarem, 

os funcionários precisam ser motivados. O envolvimento pode aumentar se 

tiverem senso de pertencimento, confiança na organização e ver suas sugestões 

aplicadas; 

• Experiência: é um fator de influência, uma vez que os funcionários têm mais 

informações e possuem maior capacidade de decisão e pesquisas mostraram 

que são mais criativos; 

• Implementação da ideia: demonstra o sucesso contínuo do programa e, a 

quem forneceu as ideias que foram implementadas, a satisfação pessoal;  

• Empoderamento: auxilia na diminuição nos custos, uma vez que funcionários 

são capacitados a avaliarem suas próprias ideias (custo-benefício) para reduzir 

o número. O empoderamento é facilitado pela abertura da comunicação; 

• Suporte organizacional: o ambiente influencia a criatividade; as organizações 

devem colocar as pessoas em primeiro lugar. A organização pode apoiar 

fornecendo treinamento e envolvendo os funcionários na tomada de decisão. 

Apoiar o desenvolvimento baseado em equipe, pois grupos tem apresentado 

maior capacidade criativa, uma vez que é frequentemente apontado como 

elemento importante; 

• Suporte do supervisor e do colega de trabalho: gerentes trabalharem perto 

dos funcionários, bem como colegas serem prestativos e terem compromisso e 

responsabilidade com as tarefas influenciam no sucesso de uma iniciativa de 

geração de ideias;  

• Suporte da gestão superior: liderança apoiadora que incentiva e apoia os 

gestores a entenderem a Gestão de Ideias como força positiva. Além disso, a 

Gestão de Ideias ser considerada um fator no desempenho da função e criar 
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uma cultura que favoreça o envolvimento dos funcionários nas decisões. A 

gestão autoritária e tradicional resulta em baixos níveis de engajamento; 

Lasrado et al. (2016) concluem que na literatura os fatores mais citados incluem 

comunicação, trabalho em equipe, treinamento, avaliação, feedback, melhoria do processo, 

suporte organizacional, publicidade, senso de segurança e sistema eficaz. 

Gerlach e Brem (2017) também pontuam os fatores críticos de sucesso para que a 

Gestão de Ideias aconteça divididos ao longo das fases identificadas em seu modelo.  

Na fase de preparação são eles (GERLACH; BREM, 2017): 

• Políticas de sugestões: suas configurações devem ser claramente definidas, 

por exemplo, se haverá sugestões de grupos ou envios durante o horário de 

trabalho; 

• Nome adequado para a Gestão de Ideias: pessoas devem fazer associações 

certas com o nome do programa; 

• Suporte organizacional:  ele tem papel fundamental para criar uma 

mentalidade única do que é inovação e introduzir ideias de forma eficaz; 

• Divulgação: o programa deve ser promovido para chamar atenção dos 

possíveis “ideiadores”; 

• Recolha proativa de ideias: deve estar claro que recolher ideias faz parte do 

dia a dia e cultura da organização; 

• Chamada de ideias por problema específico:  é mais fácil encontrar ideias 

para um problema específico. Além disso, o processo fica mais simplificado, 

pois o proprietário para implementação da ideia já está definido, ou seja, a área 

de negócio que iniciou a chamada de ideias;  

• Software de gestão de ideias: um software pode auxiliar na submissão, coleta, 

compartilhamento e avaliação das ideias, centralizando de forma estruturada; 

• Compromisso da gestão: é essencial para a implementação das ideias em fase 

posterior que a gestão esteja comprometida com o programa institucional de 

ideias. 

Ainda, com base na teoria, diferentes fatores de sucesso foram sugeridos pelos autores 

para a fase de geração (GERLACH; BREM, 2017):  

• Formulário eletrônico simples para ideias: objetiva tornar o processo mais 

fácil para potenciais “ideadores” enviarem suas ideias, reforçando a confiança 

e sucesso; 
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• Ideias anônimas: ideias identificadas são inibidoras do bloqueio na produção 

de ideias e o anonimato pode reduzir a apreensão da avaliação; 

• Grupo de ideias: ideias que partem de um grupo já foram mais discutidas e 

pensadas, o que simplifica as suas implementações;  

• Interação dos stakeholders: a troca de pensamento com outras pessoas pode 

inspirar novas ideias; 

• Construir sob ideias existentes: ideias existentes podem ser um ponto de 

partida para novas ideias; 

• Treinamento: constante treinamento do pessoal no desenvolvimento de ideias 

pode ajudar a aumentar o número e qualidade das ideias enviadas. 

Na fase de melhoramento (ou enriquecimento) os fatores críticos definidos pelos 

autores são (GERLACH; BREM, 2017): 

• Facilidade de colaboração: a colaboração não somente ajuda para o 

desenvolvimento de novas ideias, mas também é útil para melhorar ideias; 

• Agrupamento de ideias:  uma categorização semântica de ideias e marcação 

com palavras-chave apropriadas simplifica o processo de pesquisa. 

Na fase de Avaliação os fatores de sucesso são: 

• Processo de avaliação específico: para o processo de avaliação são 

necessários critérios claros para garantir a avaliação apropriada das ideias; 

• Feedback rápido: feedback rápido e de apoio aumenta a probabilidade de os 

funcionários enviarem sugestões adicionais; 

• Transparência no processo: para uma avaliação justa da ideia, a transparência 

do processo deve ser garantida;  

• Sistema de rastreamento eficaz: registra-se o status de uma ideia 

continuamente para manter o ideador informado; 

• Estrutura de premiação equitativa: é necessária para garantir tratamento 

justo a todos. 

Algumas funções da Gestão de Ideias são destacadas pelos autores com a identificação 

de fatores de sucesso. Por exemplo para a função de Ideador, com base nesta teoria os autores 

sugerem como fatores de sucesso (GERLACH; BREM, 2017): 

• Participação dos funcionários: é crucial, pois eles fornecem entrada para o 

programa, as ideias; 

• Ideadores de todos os níveis: resulta na geração de ideias mais diferentes; 
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• Conectividade em rede: ideadores mais conectados tendem a fornecer ideias 

de maior qualidade; 

• Especialistas: ideadores com uma experiência mais ampla são mais criativos; 

• Autoeficácia: ideadores precisam acreditar na sua capacidade de produzir 

ideias, caso contrário, eles não as enviarão; 

• Seletividade: a capacidade de discernir a qualidade de uma ideia reduz o 

número de ideias ruins; 

• Relação de implementação/rejeição:  um ideador com um nível de rejeição 

menor tem mais probabilidade de apresentar novas ideias; 

• Recompensa: sua existência é importante para que os mentores sejam 

motivados e sintam valorizados; 

Os autores também estabelecem os fatores de sucesso para os seletores, com base nesta 

literatura: 

• Mudança regular de membros da equipe de seleção: a mudança maximiza 

a justiça minimizando a probabilidade de colisões políticas; 

• Entusiasmo: é fator importante para produzir qualidade nos resultados; 

• Qualidade de trabalho: as ideias devem ser cuidadosamente selecionadas e 

implementadas com sucesso. 

 

As Figuras 7, 8 e 9 ilustram a síntese das boas práticas e fatores de sucessos com base 

em Gerlach e Brem (2017), Benbya e Leidner (2018), Santos et al. (2018) e Lasrado  et al. 

(2016). Para tal síntese utilizou-se a divisão feita por Lasrado  et al. (2016) em fatores 

individuais, organizacionais e tecnológicos (referente ao sistema de gestão de ideias). 

Sobre os Fatores individuais (Figura  7), eles estão relacionados aos indivíduos e sua 

capacidade de discernir ideias, disposição para avaliar, tomar decisões, compartilhar e 

desenvolver ideias. Também se considera o interesse e envolvimento, motivação intrínseca, 

entusiasmo, identificação com a organização, personalidade e mente aberta (GERLACH; 

BREM, 2017; BENBYA; LEIDNER, 2018; SANTOS et al., 2018). Todos estes fatores afetam 

diretamente a criatividade (LASRADO et al. 2016; GERLACH; BREM, 2017). Esta, por sua 

vez, é requisito fundamental para a geração de ideias (AAGAARD, 2013ç GERLACH; BREM, 

2017). 
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Figura  7: Fatores de sucesso do nível do indivíduo 

 

Fonte: a autora com base em Lasrado et al. (2016), Gerlach e Brem (2017), Benbya e Leidner (2018) e Santos et 

al. (2018). 

 

Ao se referir sobre a síntese dos fatores organizacionais (Figura  8), considerou-se que 

eles envolvem o compromisso e envolvimento da alta gestão, a ampla participação dos 

colaboradores em todos os níveis organizacionais, ambiente de trabalho propício, divulgação 

dos resultados e reconhecimento, o nível de comunicação e compartilhamento de informação, 

bem como a transparência e networking. Estes dois últimos, por sua, vez influenciam, 

principalmente a colaboração dos funcionários (GERLACH; BREM, 2017; BENBYA; 

LEIDNER, 2018; SANTOS et al., 2018). A colaboração é um fator relacionado ao 

enriquecimento de ideias existentes e a criação de novas (IVERSEN et al., 2009; WESTERKIS; 

INGLESIAS; NAGLE, 2011; GERLACH; BREM, 2017). 
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Figura  8: Fatores de sucesso do nível organizacional 

 

Fonte: a autora com base em Lasrado et al. (2016), Gerlach e Brem (2017), Benbya e Leidner (2018) e Santos et al. (2018).
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Por fim, a síntese sobre os fatores relacionados aos recursos do sistema de gestão de 

ideias e outros recursos tecnológicos foram sintetizados na Figura 9. Eles envolvem um sistema 

administrativo eficaz, um orçamento dedicado ao sistema de gestão de ideias e a capacidade de 

realizar a medição do programa de Gestão de Ideias. Além disso, ele deve apoiar as fases da 

Gestão de Ideias, por exemplo, a coleta de ideias, o armazenamento, a colaboração e a troca de 

comentários sobre as ideias para as enriquecer, feedback rápido e apoio na tomada de decisão 

sobre quais ideias devem permanecer. Por fim, deve haver apoio na distribuição de uma 

recompensa justa. (GERLACH; BREM, 2017; BENBYA; LEIDNER, 2017; SANTOS et al., 

2018). 

 Um dos desafios para introduzir os sistemas de gestão de ideias nas organizações é a 

motivação em utilizá-lo (BENBYA; LEIDNER, 2018; WALTON et al., 2016), por isso, a 

preocupação com os demais fatores organizacionais e a opção de um sistema com boa 

usabilidade e processamento rápido devem prevalecer (LASRADO et al., 2016).
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Figura 9: Fatores de sucesso do nível de sistema 

 

Fonte: a autora com base em Lasrado et al. (2016), Gerlach e Brem (2017), Benbya e Leidner (2018) e Santos et al. (2018). 
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Cabe destacar que as práticas e os fatores críticos de sucesso, até o momento identificados, 

focam no funcionamento de programas com ideias de fontes internas. Os poucos pontos 

de interação com o meio externo são em referência a Gerlach e Brem (2017) que 

aconselham a interação com stakeholders, por exemplo, para enriquecer ideias e 

consideram fontes externas de ideias.  

Por fim, todos estes fatores de sucesso estão relacionados aos resultados do 

programa de Gestão de Ideias e por consequência afetam os resultados organizacionais. 

Ideias quando associadas a problemas organizacionais ou a busca de novas oportunidades, 

podem ter como resultados diretos a solução de problemas, melhoria de processos e novos 

produtos lançados. 

 É está a opinião de Lasrado et al. (2016), quando argumenta que todas as boas 

práticas e os fatores críticos de sucesso estão relacionados a critérios de sucesso, sendo 

eles: benefícios potenciais; economia de custos; satisfação do cliente; compromisso e 

responsabilidade, bem-estar, satisfação e segurança dos colaboradores bem como a 

sustentabilidade do programa de Gestão de Ideias. No qual, a sustentabilidade para eles é 

“a realização de metas estabelecidas pelas partes interessadas, envolvendo gestão 

competente, lucratividade, produtividade e melhoria contínua do processo, agora e no 

futuro” (LASRADO et al., 2016, p. 13).   

 

2.3  GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Na literatura sobre Gestão do Conhecimento e Gestão de Ideias ambas são vistas 

como indicadores da capacidade de uma organização em inovar (DOROODIAN et al., 

2015; AB RAHMAN et al., 2015). Organizações que alinham a GC com as práticas de 

gestão da inovação tem maiores chances de obter sucesso no mercado. O fato é resultante 

da maior capacidade de absorção e armazenamento de conhecimento que a organização 

possui proveniente do uso de ferramentas para monitorar o processo de inovação e o 

gerenciamento de ideias estruturado (MOOS et al., 2011). 

A GC para Prusak (1998) é uma coleção de processos que objetivam governar o 

conhecimento para atingir os objetivos organizacionais. Em complemento, Alvarenga 

Neto (2008) define a GC como conjunto de atividades no qual a organização deve 

promover a aquisição, criação, codificação parcial e transferência de conhecimentos 
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tácitos e explícitos, bem como promover a criatividade, inovação, aprendizagem e 

educação continuada, juntamente com um contexto organizacional adequado.  

A APO (2010) define a GC como uma abordagem integrada da identificação, 

criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento para aumentar 

a produtividade organizacional, a rentabilidade e o crescimento (APO, 2010).  

Hoje, as organizações estão conscientes que o conhecimento é um importante 

ativo competitivo e decisivo.  Na literatura tradicional, há a separação em conhecimento 

tácito e explícito. O primeiro é aquele não escrito não comunicado, de difícil 

transferência, percebível em habilidades e na experiência (POLANYI, 1958). É também 

referenciado como know-how (BROW; DUGUID, 1998), e dependente de contexto, 

pessoal, altamente relacionado a ação e ao envolvimento (NONAKA, 1994). O 

conhecimento explícito é o conhecimento formalizado, codificado, e é por isso fácil de 

identificar, armazenar e recuperar (WELLMAN, 2009).  

A representação da GC como processo ou modelo é realizada por diversos 

autores. Alguns deles são apresentados no Quadro 6, juntamente com as fases do ciclo de 

vida do conhecimento por eles definidos. 

 

Quadro 6: Fases da GC 

Autor/Ano Ciclo da GC ou Fases do processo de GC 

Hedlund (1994) 1) Aquisição de conhecimento; 2) armazenamento do conhecimento; 3) 

aplicação do conhecimento; e 4) manutenção do conhecimento 

Dejarnet (1996) 1) Construção do conhecimento; 2) imaginação do conhecimento; 3) difusão do 

conhecimento; 4) aplicação do conhecimento; 5) manutenção e purificação do 

conhecimento 

Quintas (2001) 1) Processo ou metodologia de criação do conhecimento; 2) coleção; 3) 
ocupação; 4) compartilhamento; 5) aplicação 

Demerset (1997) 1) Construção do conhecimento; 2) difusão; 3) imaginação 

Lettieri et al.  (2004) 1) Aquisição do conhecimento; 2) codificação, 3) armazenamento; 4) recovery; 

5) difusão; 6) aplicação e 7) criação 

Rollet (2003) 1) planejamento do conhecimento; 2) criação; 3) integração; 4) organização; 5) 

transferência; 6) manutenção e 7) avaliação 

APO (2010) 1) Identificação do conhecimento; 2) criação; 3) armazenamento; 4) 

compartilhamento; 5) difusão e aplicação 

Dalkir (2005) 1) Criação e gravação do conhecimento; 2) compartilhamento, 3) difusão, 4) 

aplicação e 5) aquisição 

North e Kumta (2014)  1) Criação; 2) compartilhamento 3) aplicação 

Fonte: APO (2010), Dalkir (2005), Rollet (2003), North e Kumta (2014). 

 

Nota-se semelhança entre as fases identificadas pelos autores mesmo transitando 

por áreas distintas. Com base nos objetivos desta pesquisa e nos elementros que serão 

trabalhados nesta proposta de tese, opta-se por explanar as fases do modelo da APO 

(2010). É um modelo prático, verificado tanto na acadêmia, por meio de publicações 
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científicas, quanto no ambiente organizacional. Acrescenta-se o fato também de possuir 

um instrumento capaz de medir a maturidade da GC e possuir aplicações recentes (por 

exemplo: AKHAVAN; PHILSOOPHIAN, 2018; CAHYANINGSIH et al., 2017; 

VAZ; SELIG, 2016; KHAJOUEI; KHAJOUEI, 2017; FERRO; GONZÁLEZ; 

BOLAÑOS, 2014). A maioria das aplicações situa-se no contexto asiático, no entanto, 

destacam-se duas na américa latina: Vaz e Selig (2016) e Ferro, González e Bolaños 

(2014). 

O framework que sustenta o modelo de maturidade dos autores é ilustrado na 

Figura 10. Ele inicia pela Missão e Visão da organização, pois a GC deve estar alinhada 

com os objetivos de negócios da organização.  

 

Figura 10: Framework APO para gestão do conhecimento 

 

Fonte: adaptado de APO (2010a, p. 120), tradução livre. 

 

O primeiro nível, aceleradores, auxilia a alavancar as iniciativas de GC na 

organização e é composto por: liderança, tecnologia, pessoas e processos. 
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 Sobre a liderança, ela é vital para que as iniciativas de GC aconteçam, pois 

assegura o alinhamento estratégico, bem como fornece apoio e recursos para 

implementação de projetos de GC.  Referente à tecnologia, ela providencia a utilização 

efetiva de ferramentas e de técnicas para criar, armazenar, compartilhar e aplicar o 

conhecimento, ou seja, possibilita a implementação da GC na organização. Já referente 

as pessoas, o framework (APO, 2010a) considera que elas são usuárias e geradoras de 

conhecimento e formam o ativo de conhecimento (tácito e explícito) da organização. Os 

processos contribuem para melhorar a produtividade, a lucratividade, a qualidade e o 

crescimento da organização. 

Os processos da GC são: 1) identificação; 2) criação; 3) armazenamento; 4) 

compartilhamento e; 5) aplicação do conhecimento e encontram-se no segundo nível do 

framework. 

A identificação é o primeiro passo do processo. Ela é necessária para construir a 

base de competência da organização, bem como os gaps de conhecimento. Já a criação 

aborda as lacunas de conhecimento através da conversão do conhecimento existente e 

geração de novos conhecimentos. O armazenamento é o elemento que fornece o acesso 

efetivo à base de conhecimento. Já o compartilhando tem como objetivo promover o 

aprendizado contínuo para atingir as metas de negócios. Por fim, a aplicação refere-se a 

transformar o conhecimento em ação e adicionar valor aos produtos e serviços da 

organização. São os processos de conhecimento, segundo APO (2010a), que permitem o 

aprendizado e a inovação em todos os níveis da organização.  

Os resultados esperados da GC são referentes a: 1) capacidade individual; 2) 

capacidade da equipe; 3) capacidade organizacional e; 4) capacidade social. Estes 

resultados juntos é o que levam a: produtividade, qualidade de produtos e serviços, 

lucratividade e crescimento da organização (considera a última camada do Framework 

APO) 

 A gestão do conhecimento é uma abordagem integrada que quando bem 

aplicada, por meio de suas ferramentas e técnicas leva a organização a melhorarem seus 

resultados tanto de produtividade e lucratividade quanto da inovação. Muitas dos aspectos 

levantados por meio destes modelos e frameworks de GC, podem estar relacionados ao 

contexto da Gestão de Ideias como será discutido na seção seguinte. 
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2.3.1  Gestão do Conhecimento e a Gestão de Ideias 

 

Seguindo a visão da GC, ideias são compostas por conhecimentos e estas podem 

estar de forma tácita ou explícita na organização. Para Barrios et al. (2018), ideias podem 

estar em forma de um estado mental, ou na forma de um objeto, chamado pelos autores 

de cartão de ideia (local onde a ideia está descrita). Desta forma, pressupõe-se que este 

cartão passe por um ciclo no qual é criado, capturado, modificado e armazenado.  

As ideias podem passar por um processo similar ao que propõe a GC, no qual 

ideias são identificadas, criadas, armazenadas (parcialmente ou integral) e 

compartilhadas, a fim de serem colaboradas, promovendo a criatividade e fortalecendo o 

processo de inovação no qual estão inseridas. Além disso a GI terá maior efetividade em 

um contexto organizacional adequado provido pela GC.  

Koen et al. (2002) mencionam que as ideias passam por um processo evolutivo 

em que serão construídas, destruídas, combinadas, reformuladas, modificadas e 

atualizadas. Esse processo evolutivo acontece quando há colaboração, e objetiva como 

saída uma descrição mais desenvolvida das ideias ou de um conceito de produto, ou então, 

como cita Glasman (2009): uma ideia que possa gerar valor a organização. 

Deste modo, a ideia pode ser analisada como algo que passa por um ciclo de vida 

(WESTERSKI; IGLESIAS; NAGLE, 2011; IVERSEN et al., 2009). O ciclo de vida da 

ideia remete a um processo de retroalimentação, ou seja, cada etapa fornece dados que 

alimentam a ideia. Neste ciclo, diferentes atores, tanto internos quanto externos, trocam 

conhecimento (WESTERSKI; IGLESIAS; NAGLE, 2011). 

O conhecimento também, conforme mencionado, pode ser apresentado por 

vezes em forma de ciclo de vida. Os autores Birkinshaw e Sheehan (2002) apresentam o 

ciclo de vida do conhecimento com a lógica da inovação, incorporando estágios como 

criação, mobilização, difusão e comoditização (Figura  11). Além disso, apresenta ao 

longo dos estágios também a evolução das ideias. 
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Figura  11: O ciclo de vida do conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de Birkinshaw e Sheehan (2002), tradução livre. 

 

Na proposta de ciclo de vida do conhecimento dos autores, por exemplo, na fase 

de criação o corpo de conhecimento é formado em torno de ideias geradas sem 

metodologias formais com prazo definido, descrito como um processo nebuloso 

(BIRKINSHAW; SHEEHAN, 2002). 

Na fase de mobilização, as ideias criadas são avaliadas e testadas continuamente, 

levando à extinção de algumas ideias e à ampliação de valor de outras ideias. Nesta fase 

os atores compartilham seus conhecimentos em uma comunidade de confiança, provando 

que é robusta em termos de princípios e passa, então, a ser difundida (BIRKINSHAW; 

SHEEHAN, 2002). 

Na fase de difusão da ideia os conhecimentos existentes, que torna a ideia 

diferenciada, são fortalecidos e novos conhecimentos são criados. É neste estágio que o 

corpo de conhecimento materializado na ideia pode ser acessado e testado virtualmente 

por qualquer pessoa (BIRKINSHAW; SHEEHAN, 2002).  

À medida que a ideia passa a ser difundida e se torna conhecida, passando a ser 

um conhecimento comum facilmente encontrado nos meios virtuais, escolas e 

publicamente utilizada, caracteriza-se a fase da comoditização. Nesta fase encontram-se 

oportunidades de agregação de valor sobre a ideia inicial, levando à incorporação de 

novas tecnologias, pessoas e relacionamento externo, capazes de tornar o conhecimento 

comoditizado em uma nova fonte de vantagem competitiva (BIRKINSHAW; 

SHEEHAN, 2002).  

O ciclo de vida do conhecimento está intrinsecamente associado ao próprio ciclo 

de vida da inovação (QUINTANE et al. 2011).  A existência de um ciclo de vida orienta 

a seleção dos tipos de ferramentas em todas as suas fases, desde a aquisição do 
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conhecimento, seu compartilhamento até a utilização, tanto no processo produtivo quanto 

no desenvolvimento de novos produtos (UENO, 2016). 

Analisando ainda a literatura sobre Gestão de Ideias e Gestão do Conhecimento, 

concluiu-se que o compartilhamento do conhecimento é a atividade da GC mais discutida 

por autores da Gestão de Ideias. O compartilhamento por vezes é visto da forma 

comportamental e associado a cultura da empresa e é atividade apoiadora para que 

aconteça a Gestão de Ideias (QUADANT et al., 2019).  

O conceito também está relacionado a colaboração e a formação de redes de 

colaboração, tanto interna quanto externa à organização (ROETZEL; LOHMANN, 

2014). Estas redes influenciam a qualidade das ideias (BJORK; MAGNUSSON, 2009; 

BJÖRK; DI VINCENZO; MAGNUSSON; MASCIA, 2011), bem como a motivação 

intrínseca para alinhar a colaboração e a competição na geração de ideias 

(BERGENDAHL; MAGNUSSON, 2014). 

Além disso, conforme visto no item 2.3.2 sobre as abordagens para a gestão de 

ideias, algumas delas, como em Hesmer, e Thoben (2009), Barrios et al. (2018) e Barrios, 

Monticolo e Sidhom (2020), utilizavam-se das fases da GC alinhadas as fases da Gestão 

de Ideias. Outros modelos, mesmo não sendo o foco, utilizavam-se de algumas práticas 

da GC, como em Aagaard (2013), o qual menciona a busca de informação e conhecimento 

para geração de ideias, e Glassman (2009) e Gerlach e Brem (2017), ao mencionarem a 

junção dos sistemas de gestão de ideias com sistemas de competências da organização 

para garantirem que as ideias corretas cheguem as pessoas e departamentos certos. 

Para Bjork, Boccardelli e Magnusson (2010) a Gestão de Ideias se beneficia da 

GC também com o uso de equipes multifuncionais para ideação e por meio do apoio à 

combinação de partes internas e externas. 

Segundo os mesmos autores, o uso de diferentes ferramentas de gestão do 

conhecimento parece ser um conceito central para a gestão de ideias. Ao referirem-se 

sobre ferramenta baseadas em TI os autores argumentam que elas permitem que 

provedores de ideias postem suas ideias em um sistema acessível por outros, onde novas 

ideias podem ser geradas.  

Para Barrios et al. (2018), o conhecimento precisa ser capturado em forma de 

ideias e passa por quatro fases, baseadas nas etapas da gestão do conhecimento. Para os 

autores, o conhecimento está localizado nos cartões de ideias e preservado por uma 

plataforma onde os participantes podem manipular seus cartões. Os cartões de ideias 
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podem ser observados, melhorados e avaliados. Deste modo, todos os cartões são 

armazenados e podem ser consultados pelas pessoas que vão opinar sobre a ideia em 

questão. 

 Até o momento, a maneira mais comum das ideias serem capturadas, ou seja, 

tornarem-se artefatos manipuláveis, é por meio dos Sistemas de Gestão de Ideias (como 

apresentados no item 2.3.2). Estes sistemas evoluíram a partir de simples repositórios de 

informação para a utilização de técnicas semânticas e colaborativas.  

Desta forma, outros conceitos relacionados a GC que emergiram na revisão 

integrativa de Gestão de Ideias foram as técnicas e ferramentas. Destaca-se a utilização 

de ontologias, web semântica, clusterização e armazenamento, Wiki semântica dentre 

outros. As técnicas e ferramentas baseadas na TI para a GC também podem ser 

classificadas como ferramental da Engenharia do Conhecimento. Do ponto de vista 

estrutural, a Engenharia do Conhecimento é responsável por dar suporte às 

implementações da Gestão do Conhecimento. Ela define metodologias e ferramentas para 

adquirir e modelar o conhecimento a fim de torná-lo independente de pessoas, 

formalizando e permitindo a apropriação e reuso por organizações ou sistemas 

(HASSLER et al., 2016). 

Westerski, Iglesias e Rico (2010) foram pioneiros em apresentarem a ontologia 

Gi2MO (Generic Idea and Innovation Management Ontology). O modelo propõe como 

e que tipo de anotações de metadados podem ser aplicados no domínio dos SGI, bem 

como demonstra como a web semântica pode criar oportunidades para os SGI. 

Posteriormente, Westerski e Iglesias (2011) abordam a sobrecarga de informação, 

redundâncias e trivialidades nos SGI. Assim, os autores apresentam uma proposta de 

melhorar a ontologia criada e trabalhar com Linked Open Data (LOD). Em continuação, 

Westerski, Iglesias e Rico (2011) modelam uma ontologia de opinião, por meio do 

processo de mineração de opinião dos participantes de um SGI. Ainda sobre o Linked 

Open Data, Perez, Larrinaga e Curry (2014) estudaram como as ideias podem ser 

enriquecidas com os dados contextuais para melhorar a compreensão, a implicação e o 

valor da ideia na perspectiva de sustentabilidade. 

Barrios, Monticolo e Sidhom (2020) descrevem, com base na GC, um sistema 

de conhecimento inteligente, utilizando-se de quatro elementos: a estrutura 

organizacional para identificar os agentes (papéis) e o processo, a atividade e os modelos 

de papel para definir em detalhes cada conhecimento. E, ainda se utilizam de uma 
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ontologia para descrever as ideias que foram criadas ao longo de um workshop 

colaborativo para ser utilizado por esse sistema inteligente. 

Westerski, Iglesias e Garcia (2012) argumentam que quando os SGI são web e 

apoiados por técnicas como o crowdsourcing o número de ideias aumenta 

consideravelmente e torna-se um desafio encontrar quais ideias são relevantes perante a 

esta quantidade. Desta forma os autores propõem métodos para a sumarização de 

conjuntos de dados usando métodos para detectar a similaridade de ideias. Neste mesmo 

sentido, Paukkeri e Kotro (2009) implementam um sistema que reúne, promove e 

administra ideias e as armazena sobre um mesmo cluster, também com o apoio de cálculo 

de similaridade entre as ideias. Outro exemplo é o de Sergio, de Souza e Goncalves 

(2017), também no contexto da sobrecarga de informação dos SGI. Esses autores 

propõem um modelo baseado em ontologias e análise de cluster para apoiar a Gestão de 

Ideias no processo de tomada de decisão. 

A aquisição do conhecimento e de ideias pode ocorrer tanto do ambiente interno 

quanto do externo (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). Portanto, faz-se uso de 

métodos e técnicas como mineração de texto e mineração de opinião. Segundo Westerski, 

Iglesias e Nagle (2011), ideias podem ser extraídas tanto de uma comunidade, quanto de 

pessoas particulares, fora ou dentro da organização, por meio de dois métodos, o “push”, 

no qual o usuário explicitamente coloca suas ideias em formulário e o “pull”, no qual 

ideias dos são extraídas ou inferidas por meio de algum conteúdo por meio de técnicas de 

mineração de dados e de opinião.  

Ideias podem ser vistas como artefatos de conhecimento. Para Duin et al. (2016) 

artefatos de conhecimento precisam ser armazenados e compartilhados entre diferentes 

pessoas e sistemas, normalmente em equipes distribuídas. Por isso, esses autores 

descrevem o modo como um repositório para armazenar ideias deve ser organizado, 

incluindo requisitos importantes provenientes das tarefas de GI, tais como a criação e a 

avaliação. Este repositório vai ao encontro a definição de armazenamento do 

conhecimento, uma vez que ele possibilita a construção de uma memória organizacional, 

formada por informações, documentos e experiências (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 

2002).  

Por fim, tanto uma ideia quanto o conhecimento passam por um ciclo de vida, 

sendo este ciclo a base para os processos, atividades ou fases da GC e do mesmo modo 

para a Gestão de Ideias. São também essas fases do ciclo que guiam a busca por 
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ferramentas, métodos ou práticas. Dado estes fatos, saber quais as práticas, técnicas e 

ferramentas da GC podem ser utilizadas no contexto da GI, parece ser algo a ser 

explorado, tanto na literatura, quanto nas organizações. Por esse motivo, a próxima seção 

objetiva uma análise sobre as práticas, técnicas e ferramentas da GC que podem ser 

utilizadas pela Gestão de Ideias e ampliar o repertório de práticas, técnicas e ferramentas 

apresentados até então na literatura. 

 

2.3.2 Práticas, técnicas e ferramentas da GC 

 

Com base na seção anterior reforça-se a relação entre a GC e a Gestão de Ideias. 

Desde a seção 2.2.1, ao qual discutiu-se o conceito de ideia, vem-se construindo a 

definição de que ela é formada por elementos de conhecimentos. Na subseção anterior, 

ao apresentar um exemplo de ciclo de vida do conhecimento relacionando a maturidade 

da ideia ao longo do processo, a relação ficou mais clara. Deste modo, entende-se que se 

deve considerar práticas, técnicas ou ferramentas da GC para melhorar a gestão de ideias, 

bem como otimizar as incertezas inerentes as ideias, pois as incertezas diminuem com o 

aumento de informação e de conhecimento (KAHRAMAN et al., 2007; CHANG; WEI; 

LIN, 2008). Assim, considera-se que um processo maduro de gestão utiliza práticas, 

técnicas e ferramentas da GC.  

Como visto até aqui, estudos anteriores já ensaiaram a relação entre a Gestão de 

Ideias e a GC, e constataram sua ação positiva. Mas nenhum deles fez uma relação direta 

das práticas de GC com as possibilidades de uso nas diferentes fases da Gestão de Ideias. 

Por este motivo, esta sessão foi construída.   

Entende-se por práticas de GC, os aspectos da organização que podem ser 

manipulados e controlados de forma consciente e intencional por atividades de gestão 

(ANDREEVA; KIANTO, 2012; FOSS; MICHAILOVA, 2009). Assim, Inkinen, Kianto 

e Vanhala (2015) conceituam as práticas de GC como um conjunto de atividades de 

gerenciamento que possibilitam a organização entregar valor a partir de seus ativos 

baseados em conhecimento. 

Esta é uma definição abrangente de prática de GC, visto que os próprios autores 

argumentam que não há consenso na literatura sobre sua definição. No entanto, estes 

autores possuem trabalhos que consolidam a sua definição, como por exemplo, Andreeva 

e Kianto (2012) e Inkinen, Kianto e Vahala (2015).   
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Inkinen (2016) utilizam a categorização de Heisig (2009) sobre os fatores 

críticos de sucesso da GC para criar a categorização das práticas de GC. A categorização 

de Heisig (2009) consiste em quatro blocos: 1) fatores orientados para o ser humano 

(como cultura, pessoas e liderança); 2) fatores orientados para a organização (processos 

e estruturas); 3) fatores orientados para a tecnologia (infraestrutura e aplicações) e; 4) 

fatores orientados a processos de gestão (estratégia, metas e medição de 

desempenho). Esta categorização parte de uma extensa revisão com aproximadamente 

160 pesquisas sobre modelos de GC.  

Desta forma, Inkinen, Kianto e Vanhala (2015) chegaram em dez categorias de 

práticas de GC após uma ampla revisão teórica, e adicionalmente analisaram o 

desempenho dessas dez categorias de GC com o desempenho da inovação.  

As dez categorias de práticas organizacionais que impulsionam a GC de Inkinen, 

Kianto e Vanhala (2015) são: 1) trabalho de supervisão; 2) proteção do conhecimento; 3) 

gestão estratégica do conhecimento e competência; 4) mecanismos de aprendizagem; 5) 

práticas de tecnologia da informação (TI); 5) organização do trabalho, e quatro dimensões 

da gestão de recursos humanos (GRH): 6) recrutamento; 7) treinamento; 8) 

desenvolvimento e; 9) avaliação de desempenho e, por fim, 10) práticas de compensação. 

O primeiro conjunto de práticas referem-se ao trabalho de supervisão. Segundo 

os autores, ele está relacionado ao desenvolvimento de cultura através do exemplo. A 

gerência deve assumir a responsabilidade e ela deve estar em todos os níveis da 

organização. A liderança é um catalisador para inspirar, orientar por meio de exemplos, 

criar uma atmosfera de confiança e respeito, instalar uma cultura criativa, estabelecer uma 

visão, ouvir, aprender, ensinar e compartilhar conhecimento.  

O segundo conjunto de práticas refere-se à proteção do conhecimento 

estratégico, ou seja, práticas para proteger os principais intangíveis geradores de valor 

na organização. Para os autores, as empresas que utilizam mecanismos formais ou 

informais de proteção do conhecimento têm mais probabilidade de serem bem-sucedidas. 

Os autores destacam que a proteção do conhecimento foi separada das demais práticas, 

devido à maior atenção que atraiu durante a discussão sobre Inovação Aberta. 

A terceira categoria, relativa à estratégia de GC, pode ser definida como o 

planejamento estratégico de GC. Durante o seu processo identifica-se o conhecimento 

estratégico chave dentro da organização e constrói-se uma estratégia baseada no 

conhecimento. Adicionalmente, realizam-se atividades de monitoramento e [colocar um 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#18
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#18
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verbo] ativos de conhecimento na empresa, e suas necessidades de desenvolvimento em 

relação ao ambiente empresarial (DALKIR, 2005; KIANTO, 2008). Os autores indicam 

que identificar atividades estratégicas de GC podem aumentar o desempenho através dos 

seguintes mecanismos: 1) foco nas atividades criadoras de valor; 2) criação de estratégias 

baseadas no conhecimento que eles têm sobre seus concorrentes; 3) tomada de decisões 

de alocação, utilização, expansão e compartilhamento de base de conhecimento alinhados 

aos objetivos estratégicos gerais da organização (INKINEN; KIANTO; VAHALA, 

2015). 

Ainda dentro da gestão estratégica do conhecimento, as práticas de gestão de 

recursos humanos - GRH estão relacionas a gestão das pessoas e funções na organização 

em tarefas como como recrutamento, remuneração, avaliação de desempenho, e 

treinamento e desenvolvimento. O objetivo final da GRH é encontrar e selecionar os 

funcionários mais adequados à função destinada, e utilizar mecanismos adequados de 

remuneração, treinamento e avaliação para reter e trazer o melhor deles. Assim, os autores 

definem quatro mecanismos principais da GRH para a GC (INKINEN; KIANTO; 

VANHALA, 2015): 

a) Recrutamento: prestar atenção ao conhecimento dos candidatos e às 

habilidades sociais no processo de recrutamento para produzir o 

desempenho eficiente em tarefas intensivas em conhecimento. Descrever 

funções baseadas em competência aumentam a possibilidade de se 

encontrar a pessoas certa para a tarefa; 

b) Treinamento e desenvolvimento: atentar para o planejamento ativo e 

organizado de cursos, seminários e outros, com o objetivo de manter a 

base de conhecimento atualizada e competitiva;  

c) Avaliação de desempenho: realizar revisão regular do desempenho do 

funcionário e uma carreira. Tradicionalmente os funcionários são 

avaliados com base no seu desempenho econômico, mas um sistema 

destaca atividades de conhecimento (ou seja, compartilhamento de 

conhecimento, criação e utilização);  

d) Compensação baseada nas atividades de conhecimento: adotá-la 

aumenta a probabilidade de que o colaborador vai se envolver em tais 

atividades e aumenta a motivação dos funcionários para utilizar mais de 

seus conhecimentos em seu trabalho.  
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Todas essas práticas estão relacionadas com a retenção de funcionários 

organização.  

O quinto conjunto de práticas refere-se aos mecanismos de aprendizagem que 

promovem a melhoria e aumento das competências e do conhecimento 

organizacional. Segundo os autores, no contexto organizacional, a aprendizagem ocorre 

principalmente baseada na prática e por meio do aprendizado social, isto é, observando 

comportamentos e suas consequências (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015).  

Referente ao sexto conjunto de práticas, Inkinen, Kianto e Vanhala (2015) 

apresentam os sistemas de informação mediados tecnologicamente. Elas promovem: 

1) melhor, maior e mais rápido acesso a uma vasta quantidade de informações para 

melhorar a tomada de decisões; 2) melhor possibilidade de codificação do conhecimento 

(transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 

1995) e; 3) fornece meios para armazenamento avançado de conhecimento e, portanto, 

mais memória organizacional, bem como a reutilização eficiente do conhecimento. 

 As práticas de TI também podem contribuir para a análise sistemática do 

conhecimento, melhorar a combinação de conhecimentos de várias fontes, permitir acesso 

ao conhecimento e informações dentro da organização sem interrupções, 

independentemente do local, e aumentar os meios e canais para colaboração e interação 

entre os especialistas da organização. Finalmente, a TI também pode permitir uma 

aplicação mais rápida de conhecimento através da automação do fluxo de trabalho 

(INKINEN; KIANTO; VANHALA, 2015). 

As práticas de organização do trabalho, sétimo conjunto, incluem as questões 

de design organizacional que facilitam a alavancagem do conhecimento em uma 

organização. Estão relacionadas a tomada de decisões em relação a divisão do trabalho e 

das responsabilidades, bem como a coordenação do trabalho.  Também estão relacionadas 

ao estabelecimento e à utilização de equipes multifuncionais e comunidades de prática, 

que podem estimular a criação do conhecimento (INKINEN; KIANTO; VANHALA, 

2015). 

As práticas da GC para esta tese fornecem uma visão geral das categorias que 

podem também ser avaliadas na Gestão de Ideias como potenciais práticas para que uma 

ideia evolua ao longo do processo. Além disso, nota-se que as práticas de GC apresentam 

similaridades com os fatores críticos de sucesso e as práticas identificados no item 2.2.4 

para a Gestão de Ideias. Portanto, elas podem servir de complemento para os fatores 
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críticos de sucesso da Gestão de Ideias, tanto os individuais, os organizacionais e os 

recursos tecnológicos (do sistema de gestão de ideias) (SANTOS et al., 2018; 

LASRARDO et al., 2016; GERLACH; BREM, 2017; BENBYA; LEIDNER, 2018). Pois, 

essas práticas estão atreladas a pessoas (cultura, liderança), a organização, no ponto de 

vista de processos e estruturas, bem como relacionados a estratégia, metas e mensuração 

e por fim, a tecnologia a nível de estrutura e aplicação (HEISING, 2009; INKINEN; 

KIANTO; VANHALA, 2015).  

Nesta tese também se destacam as técnicas e ferramentas. Alguns modelos de 

GC trazem técnicas e ferramentas que apoiam e implementam processos da GC na 

organização. Na revisão da literatura feita para esta tese, segundo Eslamkhah e Seno 

(2019) (Quadro 7) alguns modelos e suas técnicas e ferramentas são apresentados. Destes, 

destaca-se novamente o modelo da APO (2010a) que, comparado aos demais modelos 

encontrados pelos autores, é o que fornece a maior quantidade de técnicas e ferramentas 

de GC e fazem a distinção entre ferramentas baseadas em TI e não baseadas em TI.   

 

Quadro 7: Técnicas e ferramentas da GC 

Autor /Ano Técnicas e ferramentas 

Uriarte (2008) Sistemas de gerenciamento de documentos, portais de empresas, mapas de 

conhecimento e gerenciamento de habilidades, bancos de dados, groupware, 

gerenciamento de fluxo de trabalho, associações e comunidades 

Organização 

Asiática de 

Produtividade 

(APO) (2010)  

 

Organização 

Asiática de 

Produtividade 

(APO) (2020) 

Ferramentas e métodos não baseados em TI: Sistemas de submissão de ideias e 

aprendizagem, brainstorming, ajuda de colegas, contação de histórias, revisões 

após ações, ambiente colaborativo físico, ferramenta de avaliação de gestão de 

conhecimento, cafés de conhecimento e classificação do conhecimento 

Ferramentas e métodos baseados em TI: sistema de gerenciamento de 

documentos, ferramenta de busca avançada, mapas de conhecimento, instrutor, 

clusters de conhecimento, modelo de maturidade de gestão do conhecimento, 

portal de conhecimento, bases de dados, telefone por internet, serviços de mídia 

social, weblogs programas de trabalhadores capacitados, compartilhamento de 

vídeo, ambiente virtual colaborativo 

Dalkir (2005) Desenvolvimento de conteúdo, gerenciamento de conteúdo, participação e 

comunicação, tecnologia de rede, e-learning, tecnologias de inteligência artificial 

Liao (2003) Sistemas baseados em conhecimento, mineração de dados, tecnologias, sistemas 

de conhecimento, bancos de dados, ferramentas de modelagem 

Panahi, Watson e 

Partridge (2013) 

Wiki, weblogs, micro-weblogs, redes sociais, ferramentas de compartilhamento 

de multimídia, RSS 

Fonte: a autora com base em Eslamkhah e Seno (2019), Asian Productivity Organization (APO, 2010), 

Uriarte (2008), Dalkir Kimiz (2005). 

 

Os trabalhos da APO (2010a) e APO (2010b), além de distinguirem entre técnicas 

e ferramentas tecnológicas e não tecnológicas, fazem a relação dessas com os processos 
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(ou fases) da GC. O Quadro 8 ilustra esta relação, no qual se observa que algumas das 26 

técnicas e ferramentas, por vezes, são utilizadas em mais de um processo da GC. 

 

 

Quadro 8: Técnicas e ferramentas da GC por fases do ciclo de vida da GC 

Processos da GC Métodos e Ferramentas para considerar 

Identificação do 

conhecimento 

8. Modelo de avaliação da gestão do conhecimento -APO; 9. Café do 
conhecimento; 10. Comunidade de prática; 17. Ferramentas avançadas de 

pesquisa; 18. Clusters de conhecimento; 19. Localizador de especialista; 20. 

Ambientes virtuais colaborativos; 22. Mapeamento do conhecimento; 23. 

Modelo de maturidade de GC; 24. Mentor 

Criação do 

conhecimento  

1. Brainstorming; 2. Aprendizagem e captura de ideias; 4. Revisões de 

aprendizagem; 5. Revisões de pós-ação; 7. Ambientes físicos colaborativos; 9. 

Café do conhecimento; 10. Comunidade de prática; 13. Bases de conhecimento 

(por exemplo: Wikis); 14. Blogs; 16. Voice and Voice-over-Internet Protocol 

(VOIP); 17. Ferramentas avançadas de pesquisa; 18. Clusters de conhecimento. 

19. Localizador de especialista; 20. Ambientes virtuais colaborativos; 24. 

Mentor/Mentoria; 25. Portal de conhecimento; 26. Compartilhamento de vídeo 

Armazenamento 

do conhecimento  

4. Revisões de aprendizagem; 5. Revisões de pós-ação; 9. Café do conhecimento; 

10. Comunidade de prática; 11. Taxonomia; 12. Biblioteca de conhecimento; 13. 

Bases de conhecimento (por exemplo: Wikis); 14. Blogs; 16. Voice e VOIP; 18. 
Clusters de conhecimento; 19. Localizador de especialista; 20. Ambientes 

virtuais colaborativos; 25. Portal de conhecimento; 26. Compartilhamento de 

video. 

Compartilhamendo 

do conhecimento  

3. Assistência em pares; 4. Revisões de aprendizagem; 5. Revisões de pós-ação; 

6. Storytelling; 10. Comunidade de prática; 7. Ambiente físicos colaborativos; 9. 

Café do conhecimento; 11. Taxonomy; 12.; Biblioteca de conhecimento; 13 

Bases de conhecimento (por exemplo: Wikis); 14. Blogs;15. Redes socais; 16. 

Voice e VOIP; 18. Clusters de conhecimento; 19. Localizador de especialista; 

20. Ambientes virtuais colaborativos; 24. Mentoria; 25. Portal de conhecimento; 

26. Compartilhamento de vídeo. 

Aplicação do 

conhecimento  

3. Assistência em pares; 7. Ambiente físicos colaborativos; 9. Café do 

conhecimento; 11. Taxonomy; 12.; Biblioteca de conhecimento; 13 Bases de 

conhecimento (por exemplo: Wikis); 14. Blogs; 17. Ferramentas avançadas de 
pesquisa; 18. Clusters de conhecimento. 19. Localizador de especialista; 20. 

Ambientes virtuais colaborativos; 21. Plano de Competência do Trabalhador do 

Conhecimento; 24. Mentoria; 25. Portal de conhecimento; 

Fonte: A autora com base em APO (2010b, p.3-5). 

 

Algumas das ferramentas da GC, apresentadas no Quadro 8 e Quadro 7, já são 

utilizadas no contexto da Gestão de Ideias, principalmente vinculadas a tecnologia, por 

exemplo clusterização ontologias, web semântica e wikis (WESTERSKI; IGLESIAS; 

GARCIA, 2012; PEREZ; LARRINAGA; CURRY, 2014; SERGIO; SOUZA; 

GONCALVES, 2017; DUIN et al., 2016).  

No entanto, podem-se incluir também outras técnicas computacionais avançadas 

como Data Mining para descoberta de padrões. Knowledge Discovery in Databases 

(extração de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis), 

análise de Big Data. Além disso, menciona-se as técnicas de armazenamento, por meio 
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das quais ideias e conhecimentos podem estar armazenados, como banco de dados, blogs, 

business inteligence e mapas conceituais (APO, 2010).  

Todas as técnicas podem contribuem para resolver o problema do volume grande 

de ideias recebidas externamente, além disso, elas contribuem com a automatização de 

processos da Gestão de Ideias. 

Há também exemplos de técnicas e ferramentas não tecnológicas da GC 

aplicáveis a GI, como o brainstorming e, o Storytelling, uma técnica de contação de 

histórias, na qual se entende que quando bem contadas, histórias podem transmitir 

contextos ricos, comunicar uma ideia, juntamente com os conteúdos (SERVIN, 2005). 

Outro exemplo não tecnológico são as comunidades de prática, tanto físicas 

quanto digitais, comumente estudadas sob a ótica da GC. Elas podem ser formadas com 

intenção prévia ou surgirem espontaneamente para compartilhar conhecimentos e 

experiência comuns entre seus integrantes (YOUNG, 2010). 

A utilização de espaços físicos colaborativos para novas ideias proporciona 

intercâmbio pessoal entre colaboradores, os quais discutem questões chaves, por meio de 

diálogos informais ou sobre pequenas dúvidas do dia a dia em um espaço desenhado para 

se sentirem à vontade, com poucos protocolos hierárquicos (APO, 2010b).  Associado a 

este conceito menciona-se também o café do conhecimento (World Café). Trata-se de 

uma discussão em grupo para refletir e desenvolver o compartilhamento de pensamentos 

e conhecimentos que serão imersos em um ambiente amigável (APO, 2010b), no qual 

podem surgir novas ideias.  

 Neste contexto, a técnica World Café promove a construção de conhecimento 

de forma coletiva a descoberta de novas oportunidades de ação conjunta (BROWN, 

2007). Ela se caracteriza por possibilitar uma conversa encorajada e direcionada para a 

solução de problemas, sem hierarquia ou diferenciação entre os participantes. Ela ocorre 

a partir da criação de um ambiente de hospitalidade e acolhimento (BROWN, 2007). Um 

exemplo desta técnica no contexto da Gestão de Ideias foi aplicado para a captação de 

novas ideias junto com a comunidade, estudantes e especialistas na área (VALDATI; 

LOTH; PRETTO, 2018). 

Ideias podem estar implícitas e armazenadas ou podem ser geradas por meio de 

mapas de conhecimento. Mapas de conhecimento é uma forma gráfica de representar o 

conhecimento de um determinado grupo de pessoas sobre um tema em comum (NOSEK; 

ROTH, 1990).  
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Algumas técnicas da GC, mesmo que conhecidas e utilizadas para outras 

funções, ainda são pouco exploradas para auxiliar a GI, a exemplo do localizador de 

especialistas, ou mais atualmente, a gestão de competências. 

O localizador de especialista conecta pessoas que necessitam de conhecimento 

específico com pessoas que o possuem (APO, 2010b). Glassman (2009) e Gerlach e Brem 

(2017) apontam que, para que uma ideia siga adiante, seja difundida ou melhorada, a 

utilização de sistemas de gestão de conhecimento e localizadores de especialistas 

permitem indivíduos acessarem um especialista, encontrarem conhecimento relevante ou 

obterem soluções para questões específicas.  

Este tipo de ferramenta deve permitir uma consulta rápida e fácil aos 

conhecimentos e experiências armazenados nela. Assim, também propicia a criação de 

novas ideias, já que consegue contatar colaboradores de redes diferentes da organização 

(APO, 2010b; APO, 2020). Ou então, como trabalhou Barrios et al. (2018) em uma rede 

interorganizacional por meio de workshops de criatividade, no qual utilizaram um modelo 

de organização de conhecimento que conseguiram mapear competências e com o 

emprego da gestão por competência (BARRIOS, et al., 2018).  

Tomando como base as fases apresentadas nas abordagens da subseção 2.3.2 o 

Quadro 9 ilustra algumas das práticas, técnicas e ferramentas da GC identificadas e que 

contribuem para o processo da Gestão de Ideias. Faz-se a ressalva de que alguns autores 

trazem ferramentas básicas de infraestrutura de TI como complementos a GC, como 

exemplo internet, telefone, banco de dados (APO, 2010; URIARTE, 2008; PANAHI; 

WATSON; PARTRIDGE, 2013; APO, 2020).  

 

Quadro 9: Técnicas e Ferramentas da GC que contribuem para a GI 

Fases da GI Ferramentas da GC 

Preparação Ferramentas avançadas de pesquisa; desenvolvimento de conteúdo; 

gerenciamento de conteúdo; participação e comunicação; mapeamento do 

conhecimento, modelo de maturidade de GC, bases de conhecimento 

Geração Brainstorming; aprendizagem e captura de ideias; ferramentas avançadas de 

pesquisa; ambiente físicos colaborativos; comunidade de prática; treinamento e 

ajuda dos colegas; mentorias, participação e comunicação; ambientes virtuais 

colaborativos; café do conhecimento; comunidade de prática; storytelling, mapas 

de conhecimento, world café  

Coleta e 

Armazenamento  

Clusters de conhecimento; sistemas baseados em conhecimento; mineração de 

dados; sistemas de conhecimento; bancos de dados, ferramentas de modelagem, 
wiki, weblogs, micro-weblogs, redes sociais, ferramentas de compartilhamento 

de multimídia; portal de conhecimento (intranet e extranet); business inteligence; 

mapas conceituais, taxonomy; ontologias, web semântica 
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Fases da GI Ferramentas da GC 

Tratamento 

(filtragem e 

categorização) 

Clusters de conhecimento; localizador de especialista; mapeamento do 

conhecimento; Knowledge Discovery in Databases;, Big Data Analytics; 

document management system; banco de dados, blogs, business inteligence; 
mapas conceituais; mineração de dados 

Enriquecimento 

(difusão e 

roteamento) 

 Mensagens instantâneas; e-mails, salas de bate papo, clusters de conhecimento; 

localizador de especialista; gestão de competências, ambientes virtuais 

colaborativos; mapeamento do conhecimento; ambientes físicos colaborativos; 

café do conhecimento; comunidade de prática; plano de competência do 

trabalhador do conhecimento, wiki, weblogs, micro-weblogs, redes sociais, 

ferramentas de compartilhamento de multimídia, compartilhamento de vídeo 

Avaliação  revisões de aprendizagem; revisões de pós-ação; ambientes físicos 

colaborativos; café do conhecimento; comunidade de prática; bases de 

conhecimento; clusters de conhecimento; categorização do conhecimento na 

companhia; Competência do Trabalhador do Conhecimento 

Seleção Plano de competência do trabalhador do conhecimento, sistema de suporte a 

decisão, sistema de recomendação; clusters de conhecimento; mapas conceituas 

Refinamento  Portal de conhecimento; Mensagens instantâneas; e-mails, salas de bate papo, 

clusters de conhecimento; localizador de especialista; gestão de competências, 

ambientes virtuais colaborativos; mapeamento do conhecimento; ambientes 
físicos colaborativos;  café do conhecimento; comunidade de prática; plano de 

competência do trabalhador do conhecimento, wiki, weblogs, micro-weblogs, 

redes sociais, ferramentas de compartilhamento de multimídia, 

compartilhamento de vídeo 

Feedback e 

Acompanhamento 

Sistemas baseados em conhecimento, mineração de dados, bancos de dados, 

ambientes físicos colaborativos, Portal de conhecimento; Mensagens 

instantâneas; e-mails, salas de bate papo, ambientes virtuais colaborativos 

Fonte: a autora com base em APO (2010b), Uriarte (2008), Panahi, Watson e Partridge (2013).  

 

Para que de fato a Gestão de Ideias assuma a função de integrar parte dos 

conhecimentos externos com os internos (MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 2017), o papel 

da GC , por meio da inclusão das suas práticas, técnicas e ferramentas, pode apoiar a 

Gestão de Ideias, para torná-la um processo mais maduro. Outra questão a ser mencionada 

é que algumas organizações já possuem tais ferramentas ou técnicas em sua estrutura, no 

entanto, não as utilizam para apoiar a Gestão de Ideias. 

Além disso, há modelos de Gestão de Ideias que fazem alusão a  GC como os de 

Hesmer e Thoben (2009) e Barrios et al. (2018) e de forma isolada trabalhos como de 

Westerski, Iglesias e Rico (2010), Westerski e Iglesias (2011) e Perez, Larrinaga e Curry 

(2014), que já demonstraram a facilitação das ferramentas (principalmente tecnológicas) 

aos processos de Gestão de Ideias. Ademais, nesta seção também foram exploradas 

ferramentas não tecnológicas de GC que podem auxiliar a Gestão de Ideias em diferentes 

fases. Neste contexto, torna-se plausível considerar na Gestão de Ideias a utilização das 

práticas, técnicas e ferramentas da Gestão do conhecimento pela organização. 
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2.4 MATURIDADE 

 

A maturidade de algo descreve a transição de seu estado inicial para um estado 

mais avançado, por meio de estados intermediários (FRASER; FARRUKH; GREGORY, 

2003). Por exemplo, as organizações maduras possuem alta capacidade de 

gerenciamento, comunicação e seus processos são ágeis e consistentes ao contrário das 

organizações imaturas (PAULK et al.,1993).  

Modelos de Maturidade (MM) permitem mensurar o grau de evolução em 

determinados domínios por meio de um instrumento, a fim de contribuir sistematicamente 

para guiar o desenvolvimento de uma organização, bem como o seu posicionamento e as 

transformações organizacionais (DE BRUIN et al., 2005; BECKER; KNACKSTEDT; 

PÖPPELBUß, 2009).  

Para De Bruin et al. (2005) um modelo de maturidade pode auxiliar as 

organizações a identificarem formas de reduzir os custos, melhorarem a qualidade e 

reduzirem o tempo dos processos, propiciando, assim, a obtenção de vantagens 

competitivas.  

Os modelos de maturidade são modelos conceituais baseados na ideia de que as 

capacidades organizacionais se desenvolvem por meio de uma série de estágios desejados 

ou lógicos, de um estado inicial até um estado mais maduro (GOTTSCHALK; SOLLI-

SÆTHER, 2006). Mais maduro, neste contexto, significa estar melhor preparado para 

cumprir o seu propósito, ou seja, ter um maior nível de sofisticação, de capacidade ou de 

disponibilidade de características específicas (METTLER; ROHNER, 2009). 

Um dos primeiros modelos de maturidade foi proposto por Crosby (1979), 

chamado Matriz de Maturidade da Gestão da Qualidade (MMGQ), desenvolvido para 

avaliar o status e a evolução da gestão da qualidade em uma organização. Para isso, o 

autor definiu cinco níveis de maturidade: (I) Incerteza; (II) Despertar; (III) Iluminação; 

(IV) Sabedoria; (V) Certeza. 

Os precursores dos conceitos da maturidade foram a busca pela qualidade e os 

esforços para aprimorar os processos de desenvolvimento de software. Menciona-se a 

criação do Software Engineering Institute no Carnegie Mellon University (SEI) e a 

concepção do desenvolvimento de software como um ciclo de vida evolutivo, 

estabelecendo fases distintas e específicas de processo feito por Scacchi (1987), 

Humphrey (1990), por exemplo. 
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Neste contexto, Humphrey (1988) propõe o Capability Maturity Model (CMM) 

(Figura  12). O modelo CMM foi proposto em cinco níveis de maturidade descritos do 

Nível 1 (Inicial) ao Nível 5 (Otimização). Os níveis consistem em um conjunto 

predefinido de áreas que são medidas pela realização dos objetivos específicos e 

genéricos que se aplicam a cada conjunto precedente de áreas de processo (PAULK et al., 

1993).  

 

Figura  12: Capability Maturity Model (CMM)- Versão 1.1 

 

Fonte: adaptado de Paulk et al. (1993, p.13). 

 

O nível 1 – Nível inicial: descreve a organização sem planejamento 

suficientemente definido. As boas práticas são pouco evidentes e, em geral, atendem a 

visão reativa de uma situação. Tipicamente, produtos são desenvolvidos em processos 

que não atendem ao prazo estabelecido e planejamento de entregas esperado (PAULK et 

al., 1993; PAULK et al., 2009).  

No nível 2 – Repetível: processos são planejados, medidos e controlados, 

atendendo as especificações dos produtos e serviços conforme projetos. As boas práticas 

geradas mantem-se em momento de crise, pela documentação dos processos e resultados 

anteriores. Possui ambiente controlável, com processos padronizados e com práticas 

repetíveis de acordo com a realidade de cada projeto (PAULK et al., 1993; PAULK et al., 

2009).  

No nível 3 – Definido: processos são definidos bem caracterizados e 

internalizados para cada etapa de desenvolvimento, apresentando métodos e ferramentas 
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claras para a aplicação de forma coerente e integrada com os demais processos. A gestão 

é realizada segundo os procedimentos padronizados sobre os quais as metas são 

estabelecidas. Há existência de um grupo responsável pela condução destas atividades 

internas, criando capacitações para que a equipe de gestores possua o conhecimento 

necessário para atender tais procedimentos (PAULK et al., 1993; PAULK et al., 2009).  

O nível 4 – Gerenciado: as metas quantitativas para a qualidade tanto dos 

produtos de software quanto para os seus processos são baseadas nas necessidades dos 

clientes e utilizadas como critérios de gerenciamento dos projetos. Tais métricas são 

acompanhadas segundo um programa organizacional que reúne a performance de tais 

indicadores, viabilizando análises relativas ao desempenho de cada processo como forma 

de introduzir melhorias contínuas na execução dos projetos (PAULK et al., 1993; PAULK 

et al., 2009).  

O nível 5 – Otimizado: toda a organização está focada na melhoria contínua dos 

processos tanto via oportunidades quanto fraquezas potenciais, a fim de prevenir a 

ocorrência de erros. O enfoque é dado para se atualizar os processos em relação aos 

objetivos do negócio, avaliando a relação custo-benefício na aquisição de tecnologias, 

bem como, disseminando lições aprendidas para outros projetos. As inovações 

incrementais provenientes de processos existentes ou criadas por novas tecnologias e 

métodos, identificadas durante a execução dos processos, são exploradas e transferidas 

para toda a organização (PAULK et al., 1993, PAULK et al., 2009). 

Embora o Capability Maturity Model seja definido em termos de níveis 

evolutivos, sua estrutura interna é descrita operacionalmente para atender primeiramente 

as necessidades das empresas de software em termos de processos de desenvolvimento 

bem como a organização em criar condições para que tal desenvolvimento aconteça 

(PAULK et al., 1993; PAULK et al., 2009) como apresentado na Figura  13. 
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Figura  13: Estrutura interna do Capability Maturity Model (CMM) – Versao 1.1 

 

Fonte: adaptado de Paulk et al. (1993, p.09). 

 

É sobre a ótica do modelo de maturidade que esta proposta de tese se fundamenta 

para conceber um modelo de maturidade para a Gestão de Ideias, tomando como base o 

ciclo de vida da ideia.  

 

2.4.1 Tipos de modelos de maturidade e os principais elementos que os compõe 

 

Como apresentado na seção anterior o pioneiro dos modelos de maturidade foi 

o CMM. Dele e de suas variações derivam a maioria dos modelos de maturidade 

desenvolvidos, ou seja, um modelo genérico de maturidade de 5 níveis que podem ser: 1) 

modelos de cinco níveis fixos e 2) modelos de cinco níveis contínuos (VAN 

STEENBERGEN; BERG; BRINKKEMPER, 2008): 

Os modelos de cinco níveis fixos possuem áreas-foco para cada nível e a 

organização deve implementá-los satisfatoriamente para atingir o nível. Já os modelos de 

cinco níveis contínuos, não possuem áreas-foco atribuídas a um nível específico, ou seja, 

dentro de cada área-foco, ou dimensão, os níveis podem ser distintos (VAN 

STEENBERGEN; BERG; BRINKKEMPER, 2008).  
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Os modelos com base no CMM são também considerados modelos de 

maturidade de capacidade, ou seja, buscam representar as capacidades organizacionais 

por um conjunto de características e atributos. Normalmente estão relacionados aos 

processos organizacionais, como discutido na seção anterior. Desta forma, é com a junção 

destas capacidades e processos que se mede a maturidade da organização (CARALLI; 

KINGHT; MONTAGNEY, 2012). 

Caralli, Kinght, Montagney (2012) ao discutirem sobre os tipos de modelo de 

maturidade, além dos modelos de capacidade, tipificam os modelos de maturidade em 

modelos de progressão e modelos híbridos (capacidades + progressão). 

Os modelos de progressão possuem uma escala simples de uma característica ou 

atributo e o aumento da maturidade indica a progressão do atributo. Estes atributos podem 

ser medidos independentemente. Esses modelos de progressão focam na progressão do 

atributo ao invés da maturidade geral. Assim, fornece um roteiro de melhorias para os 

atributos em questão. Já os modelos híbridos descrevem a maturidade de uma capacidade 

organizacional e para isso utilizam-se da estrutura dos modelos de progressão 

(CARALLI; KINGHT; MONTAGNEY, 2012). 

Quanto a natureza dos modelos De Bruin (2005) os distingue em três tipos:  

1. Descritivo: permite identificar o nível de maturidade que a organização 

se encontra.  No entanto, não apresenta forma de melhorias e não tem 

relações com o desempenho; 

2. Prescritivo: direcionado ao desempenho do negócio e indica a forma 

para alcançar os próximos níveis de maturidade ao estabelecer um roteiro 

de melhorias; 

3. Comparativo: objetiva a busca das melhores práticas em setores e 

regiões. É capaz de comparar práticas semelhantes entre as organizações 

a fim de obter referência de maturidade entre elas. Ele deve ser aplicado 

em uma grande variedade de organizações, para coletar dados suficientes 

para compactação válida. 

Apesar das diferenças nos tipos de modelos de maturidade, a maioria deles está 

de acordo com alguns princípios estruturais (CARALLI; KNIGHT; MONTGOMERY, 

2012), os quais são apresentados no Quadro 10.  
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Quadro 10: Princípios estruturais dos modelos de maturidade 

Princípio 

estruturais 

Descrição 

Níveis Representam os estados de transição em um modelo de maturidade. Dependendo da 
arquitetura do modelo, os níveis podem descrever uma etapa ou um patamar progressivo 

ou podem representar uma capacidade ou outro tipo de atributo que pode ser medido pelo 

modelo 

Domínios Agrupam atributos semelhantes em uma área de importância para o assunto e intenção do 

modelo. Por exemplo nos modelos de capacidade os domínios podem ser chamados de 

áreas de processos. Dependendo do modelo ela pode melhorar uma área de domínio ou 

um conjunto de domínios 

Atributos Representam o conteúdo principal do modelo agrupado por domínio e nível. Eles são 

baseados em práticas observadas, padrões ou outros conhecimentos especializados e 

podem ser expressos como características, indicadores, práticas ou processos. Em 

modelos de capacidade, podem expressar qualidades de maturidade organizacional que 

são importantes para apoiar a melhoria dos processos 

Métodos 

de 

Avaliação 

e 

Pontuação 

Objetivam facilitar a avaliação usando o modelo como base. Podem ser formais ou 

informais, liderados por especialistas ou autoaplicáveis. Os métodos de pontuação podem 

incluir a ponderação (atributos importantes são valorizados em relação aos demais) ou 
podem avaliar diferentes tipos de coletas de dados de maneiras diferentes (fornece notas 

mais altas para evidências documentadas em aposição aos dados obtidos em entrevistas) 

Roteiro de 

melhorias 

Usados como benchmarking ou para guiar os esforços de melhoria. Dependendo da 

natureza do modelo eles prescrevem métodos para identificar um escopo de melhoria, 

diagnosticas e em seguida, planejar e implementar a melhoria e verificar se ela ocorreu. 

Seguem o ciclo clássico PDC (planejar, fazer, checar)  

Fonte: adaptado Shewhart e Deming (1986) Apud Caralli, Knight e Montgomery (2012). 

 

A princípio, nesta tese a mensuração da Gestão de Ideias se dará por meio de 

uma escala de progressão simples da capacidade do processo de Gestão de Ideias. 

Possuirá, dimensões e atributos, os quais poderão ser caracterizados de forma 

independente.  

 

2.4.2 Modelos de Maturidade e de Inovação e a Gestão de Ideias 

 

Modelos de maturidade são cada vez mais aplicados a vários aspectos do 

desenvolvimento de produtos, tanto como instrumento de avaliação quanto de melhoria 

contínua. Destacam-se modelos de maturidade para inovação, gestão do conhecimento, 

concepção de produtos, confiabilidade de produto, alinhamento estratégico, colaboração, 

dentre outros (DOOLEY; SUBRA; ANDERSON, 2001).  

Referente aos modelos de maturidade para inovação, eles têm como finalidade 

avaliar os processos de inovação, gerando sua adaptação permanente por meio de um 

conjunto de métricas orientadas aos resultados (MÜLLER-PROTHMANN; STEIN, 

2011).  
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Os modelos de maturidade da inovação podem ser desenvolvidos sob a 

perspectiva estratégica, ou seja, do ponto de vista executivo, o qual reflete variáveis 

relacionadas ao mercado, cliente e preços dentre outros fatores de competitividade 

(ORMAZABAL GOENAGA, 2013; INNOVATION GROUP, 2013; BERG, 2013; 

UENO, 2016) e sob a perspectiva das capacidades da empresa como fator passível de 

amadurecimento (SHAUGHNESSY, 2013; UENO, 2016). 

Em 2016, Ueno, por meio de revisão integrativa da literatura, recuperou 44 

estudos sobre maturidade da inovação nas bases Scopus, Science Direct e Web of Science 

e bases acadêmicas ocidentais (.edu). Essas publicações foram sintetizadas no Quadro 11, 

no qual o mencionado autor categorizou em artigos sobre (1) modelos de maturidade da 

inovação que avaliam processos de inovação a fim de fortalecer as capacidade inovadoras 

da organização; (2) modelos de maturidade que destacavam a importância do 

conhecimento; (3) instrumentos para medir a maturidade da inovação; (4) a demanda das 

empresas em avaliar a maturidade de inovação e por fim; (5) o fator humano como 

condutor para maturidade da inovação. 

 

Quadro 11: Trabalhos sobre maturidade da inovação 

Sínteses Autores 

Maturidade da inovação, avaliando 
processos de inovação para fortalecer 

as capacidades inovadoras 

organizacionais  

Zhang et al. (2013), Georgiadou e Siakas (2013), Müller-Prothmann 
e Stein (2011), Dezhi,e Hong (2010), Timmerman (2010), Essmann 

(2009), Atoche-Kong,e Dutrénit (2008), Sheng e  Lei (2008), 

Narayana (2005), Duijn (1981) 

Modelos de maturidade da inovação, 

destacando a importância do 

conhecimento para desenvolver as 

capacidades inovadoras da empresa  

Shaughnessy (2013), Berg (2013), Edison, Ali e Torkar (2013), 

WisdomSource Technologies (2013), Esterhuizen e Schutte, Du Toit, 

(2012), Esterhuizen e Schutte, Du Toit (2012a), Rodríguez (2012), 

Enkel, Bell, Hogenkamp (2011), Fengju eXiaojing (2011), 

Esterhuizen,Schutte, Du Toit (2011), Knoke (2013), Pérez e Mesías 

(2013).  

Maturidade da inovação como 

instrumento de diagnóstico das 

práticas inovadoras da empresa  

Cross (2013), Goenaga (2013), Peisl (2012), Gamal (2011), Sen e 

Ghandforoush (2011), Modi (2011), Gupta (2010), Toole, Chinowsky 

e Hallowell (2010), MacGregor e Fontrodona (2008), Mackinnon 

(2007); Rennings et al. (2006); Sawhney,  Wolcott eArroniz (2006), 
Enkel, Bell e Hogenkamp (2011).  

Demanda das empresas em avaliar a 

inovação, segundos novos modelos 

integrados aos seus sistemas de gestão 

interna  

Brunswicker e Ehrenmann (2013), Cooper, Petrik e Payting (2011), 

Johansen e Christiansen (2009), O‟Leary (2009), Essmmann e  Preez 

(2009), Innovation Group (2013), Sun eShi (2007).  

Fator humano como indutor do 

processo de inovação que conduz a 

maturidade  

Funchall, Hrselman e Greumen (2011), O‟Connor eMcDermott, 

(2004).  

Fonte: Ueno (2016, p.68). 

 

Para esta tese, tomou-se como base os mesmos descritores utilizados por Ueno 

(2016) e realizou-se uma busca atualizada até março de 2021 (ver subseção 3.2.1 e 
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Apêndice B) com o objetivo de compreender como os modelos de maturidade são 

estruturados, especificamente com relação as suas dimensões e níveis. Desta forma, 

identificaram-se 26 modelos de maturidade dispostos no Quadro 12 e Quadro 13. 

Com a análise, observa-se que parte dos modelos para maturidade de inovação 

utilizam-se de cinco níveis de maturidade, assim como o clássico CMM descrito por Paul 

et al., (1993), são eles: Müller-Prothmann e Stein (2011), Gupta (2010) e Berg (2013), 

Enkel, Bell e Hogenkamp (2011), Planview (2013) Henley (2007), Pérez e Mesías (2013). 

Cada nível de maturidade gera interações para caracterizar um estado de transição entre 

o estágio atual da inovação e o próximo nível (MACGREGOR; FONTRODONA, 2008).   

Normalmente o primeiro nível indica um estado inicial representado por termos 

como “Ad hoc”, “caótico”, “randômico”, “esporádico” “inicial” (MACKINNON, 2007; 

MÜLLER-PROTHMANN; STEIN 2011; GUPTA, 2010; BERG, 2013). Já o último nível 

é descrito por termos como “gerenciada”, “alinhada”, “institucionalizada”, “otimizada”, 

sustentável” (MACKINNON, 2007; MÜLLER-PROTHMANN; STEIN 2011; GUPTA, 

2010; BRUNSWICKER; EHRENMANN, 2013; EL BASSITI; AJHOUN, 2017).  

O Quadro 12 representa os modelos que utilizam níveis de maturidade. 

  

Quadro 12: Modelos de maturidade para inovação e seus níveis 

Autor/Ano Níveis 

Mackinnon (2007)  

 

Nível 1 – Ad hoc  

Nível 2 – Inovação localizada  

Nível 3 – Inovação generalizada  
Nível 4 – Inovação continuamente gerenciada  

Müller-Prothmann e 

Stein (2011)  

 

Nível 1 – Caótico  

Nível 2 – Organizado  

Nível 3 – Padronizado  

Nível 4 – Previsível  

Nível 5 – Faixa preta  

Funchall, Hrselman e 

Greumen, (2011)  

 

Nível 1 – Randômico  

Nível 2 – Emergente  

Nível 3 – Específico  

Nível 4 – Mensurável  

Nível 5 – Alinhado  

Gupta (2010)  

 

Nível 1 – Inovação esporádica  

Nível 2 – Engajamento intelectual dos colaboradores  

Nível 3 – Inovação gerenciada  

Nível 4 – Inovação institucionalizada  
Nível 5 – Crescimento rentável e sustentável  

Brunswicker e 

Ehrenmann (2013)  

 

Nível 1 – Colaboração da pesquisa e desenvolvimento  

Nível 2 – Ecossistema de inovação  

Nível 3 – Padronização e suporte de TI  

Nível 4 – Otimização e auto-organização  

Berg (2013)  

 

Nível 1 – Práticas iniciais de inovação  

Nível 2 – Práticas emergentes de inovação  

Nível 3 – Práticas coordenadas de inovação  
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Autor/Ano Níveis 

Nível 4 – Liderança da inovação  

Nível 5 – Liderança da inovação na indústria  

El Bassiti e 

Ajhoun (2017) 

Nível 1- Consciência 

Nível 2- Definido 
Nível 3- Conectado (Linked)  

Nível 4- Gerenciável  

Nível 5- Sustentável  

Fonte: a autora com base na busca sistemática e Ueno (2016). 

 

Para a transição entre os níveis de maturidade de inovação, por vezes são criadas 

dimensões da inovação. A literatura apresenta diferentes dimensões que envolvem, em 

alguns casos, atividades, técnicas e métodos que evidenciam a preocupação dos diversos 

autores em instrumentalizar a orientação (UENO, 2016). Nesse sentido, a maturidade da 

inovação é um processo evolutivo, em que cada situação requer uma abordagem própria 

para inovação, cujo processo é repetível, mutável e avaliado segundo as áreas de 

processos e práticas-chave (SHENG; LEI, 2008; DEZHI; HONG, 2010). Os modelos, 

bem como as dimensões que representam as áreas-chave da organização, bem como 

processos organizacionais e seus níveis são exibidos no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Modelos de maturidade e suas dimensões e níveis 

Autor/Ano Dimensões Níveis 

Sawhney, 

Wolcott e 

Arroniz (2006)  

 

Ofertas; Plataformas; Soluções; 

Clientes; Experiência do 

consumidor;  
Captura de valor; Processos; 

Organização; Cadeia de valor; 

Presença, Rede; Marca. 

Nível 1 – Produtos  

Nível 2 – Clientes  

Nível 3 – Processos  
Nível 4 – Mercado  

MacGregor e 

Fontrodona 

(2008)  

 

Produtos, Serviços, Processo de 

negócio, Logística, Modelos de 

negócio;  

Criatividade de time e individual, 

Inovação organizacional, Redes 

interorganizacionais, Política 

governamental; Clientes, 

Empregados, Fornecedores, 

Gerentes, Competidores.  

Nível 1 – Local onde a inovação acontece  

Nível 2 – Contexto da Indústria  

Nível 3 – Foco na inovação de domínio  

Nível 4 – Fonte de ideias  

Nível 5 – Crescimento organizacional  

Nível 6 – Tamanho e complexidade 

organizacional  

Nível 7 – Maturidade da inovação 

organizacional  

Modi (2011)  

 

Cultura; Propósito; Pessoas; 

Processos  
Tecnologia; Métricas.  

Nível 1 – Reativo  

Nível 2 – Proativo: constrangido, aberto, 
gerenciado e contínuo  

Enkel, Bell, 

Hogenkamp 

(2011)  

 

Ambiente para a inovação; 

Capacidade de parceria; Processos 

internos de conhecimento. 

Nível 1 – Arbitrário  

Nível 2 – Repetível  

Nível 3 – Definido  

Nível 4 – Gerenciado  

Nível 5 – Otimizado 

Landgate 

(2011)  

 

Cultura; Liderança; Pessoas; 

Processos  

Ferramentas e técnicas; Treinamento  

Nível 1 – Inovação deficiente  

Nível 2 – Estrutura da inovação  

Nível 3 – Processo da inovação  

Nível 4 – Padronização da inovação  
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Autor/Ano Dimensões Níveis 

Facilidades; Captura de ideias; 

Gestão de ideias; Planejamento 

estratégico; Métricas.  

Nível 5 – Otimização da inovação  

Nível 6 – Inovação contínua  

 

Daffner (2012)  

 

 
Colaboração; Práticas de negócio;  

Execução; Pessoas; Liderança  

 
Nível 1 – Consciência  

Nível 2 – Competência  

Nível 3 – Excelência  

Planview 

(2013)  

 

Estratégia; Pessoas; Processos; 

Ferramental  

Nível 1  

Nível 2  

Nível 3  

Nível 4  

Nível 5  

Henley (2007)  

 

Oportunidades de alto valor para 

inovar;   

Reuso do conhecimento; 

Colaboração interna; Colaboração 

externa; Aprendizado via atividades 

inovadoras;  
Construindo uma organização de 

aprendizado.  

Nível 1 – a  

Nível 2 – b  

Nível 3 – c  

Nível 4 – d  

Nível 5 – e  

Essmann e 

Preez (2009)  

 

Processos de inovação; 

Conhecimento e competência; 

Suporte organizacional.  

Nível 1 – Interno: estratégia e objetivos, 

Funções e processos, organização e gestão  

Nível 2 – Externo: dados e informação, 

clientes e fornecedores  

Esterhuizen, 

Schutte e du 

Toit, (2012)  

 

Externalização do conhecimento;  

Combinação do conhecimento;  

Internalização do conhecimento; 

Socialização do conhecimento;  

Nível 1 – Ad hoc e ilimitado  

Nível 3 – Formalizado e previsível  

Nível 5 – Integrado, sinergizado e 

autônomo  

Pérez e Mesías 

(2013)  

 

Cultura  

Processo de GC  

Tecnologia  

Nível 1 – Conhecimento caótico  

Nível 2 – Consciência do conhecimento  

Nível 3 – Gestão do conhecimento  

Nível 4 – GC avançado  
Nível 5 – Integração de GC  

Shaughnessy 

(2013)  

 

Stakeholders  

Técnicas de inovação  

Processo decisório  

Nível 1 – Geração de ideias  

Nível 2 – Gestão de ideias  

Nível 3 – Inovação Aberta  

Nível 4 – Melhoria processo e produto  

Nível 5 – Busca de solução  

Nível 6 – Resolução de problema  

Achi, Salinesi e 

Viscusi (2016) 

Estratégia da Inovação 

(EI):Governança de EI;  

Processos de inovação: ideação, 

demonstração e avaliação; gestão de 

projetos, lançamento no mercado; 

Gestão do conhecimento: cultura 
para inovação; tecnologia e 

digitalização de negócio.  

Nível 1- Muito Baixo 

Nível 2- Baixo 

Nível 3- Médio 

Nível 4- Alto 

Nível 5- Muito Alto 

Zubizarreta et 

al. (2017) 

Estratégia; Cultura; Equipe; 

Relacionamento com o externo; 

Produto-processo. 

6 Níveis – Não os nomeia 

Carnes et al. 

(2017) 

Estratégia de vantagem competitiva; 

Estratégia de oportunidade de 

mercado; 

Estratégia empresarial; 

Sincronização.  

Nível 1- Adquirindo 

Nível 2- Acumulando 

Nível 3- Desinvestimento 

Nível 4- Estabilizando 

Nível 5- Enriquecendo 

Nível 6- Pioneirismo 
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Autor/Ano Dimensões Níveis 

Igartua, Retegi 

eGanzarain 

(2017) 

Estratégia; Competitividade; 

Excelência de produção; Inovação; 

Proposta de valor e modelo de 
negócio; Internacionalização; Gestão 

Avançada; Digitalização; 

Sustentabilidade; Pessoas; Território. 

Nível 1- Inconsciente 

Nível 2- Ciente  

Nível 3- Gerencia: reativa 
Nível 4- Definido: proativa  

Nível 5- Desempenho: Inovação Aberta 

Sjödin et 

al.(2018) 

Pessoas 

Processos 

Tecnologia 

 

Nível 1- Tecnologias conectadas; 

Nível 2- Coleta de dados estruturados e 

compartilhamento 

Nível 3- Análise e otimização de processos 

em tempo real 

Nível 4- Fabricação inteligente e previsível 

Frishammar et 

al. (2019) 

Processos de inovação: Ideação; 

Desenvolvimento; lançamento; 

Recursos e capacidades; Cultura de 

inovação; Modelo de negócio; 

Performace da inovação. 

 

Não se aplica 

Mattei et al. 

(2019) 

Dimensão de Estratégia; Tendência 
de inovação; Cultura e sistema 

organizacional; Abertura; Dimensão 

de operação: Gestão de ideias e 

oportunidades; Gestão de 

Tecnologia; Desenvolvimento de 

produto; Propriedade intelectual. 

Dimensão estratégia: 
Nível 1- Destemido 

Nível 2- Conservador 

Nível 3- Visionário 

Dimensão de operadores: 

Nível 1- Iniciante 

Nível 2- Profissional 

Nível 3- Mestre 

 

Fonte: a autora com base na busca sistemática. 

 

Destes modelos cabe destacar que a Gestão de Ideias e algumas de suas 

atividades estão presentes. Por exemplo, Gupta (2010) converge para cinco níveis 

genéricos da maturidade da inovação, nos quais compreendem, primeiro a inovação 

esporádica como um resultado não esperado dos processos internos, em seguida a gestão 

da ideia como princípio do desenvolvimento da capacidade criativa da organização, a 

gestão da inovação que possibilita organizar e controlar os processos internos de apoio a 

inovação, a inovação institucionalizada em que a organização possui valores ligados a 

cultura da inovação como disciplina e, por fim, a inovação sustentada que influencia os 

modelos de negócio da organização.  

Modi (2011) em seu modelo de maturidade de fins diagnósticos, analisa a 

maturidade da inovação por meio de cinco dimensões (cultura, propósito, pessoas, 

processos, tecnologia e métricas) e dois níveis (reativo e proativo: constrangido, aberto, 

gerenciado e contínuo). A Gestão de Ideias toma corpo no nível proativo, principalmente 

relacionada a nível de inovação aberta. Sendo assim, na dimensão “Cultura”, ideias são 

encorajadas a serem criadas. Na dimensão “Proposta”, busca-se garantir o foco no cliente 

e no mercado utilizando ideias e habilidades externas. Na dimensão “Pessoas”, o foco 
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está na comunidade de ideias. Quando se trata da dimensão “Processos”, eles são 

institucionalizados e formalizados e quanto a dimensão “Tecnologias” seu foco está na 

gestão de ideias externas e na colaboratividade. Por fim, com relação as “Métricas”, elas 

avaliam a quantidade de ideia submetidas e a porcentagem de líderes sênior envolvidos 

no processo.  

Ainda sobre modelos de caráter diagnóstico, Planview (2013) engloba o ciclo de 

vida completo do produto, trazendo cinco níveis de maturidade em 4 dimensões 

(Estratégica, Pessoas, Processos e Ferramentas). Neste modelo algumas atividades da 

Gestão de Ideias aparecem no decorrer dos níveis 1 até o nível 5. Deste modo, no primeiro 

nível não existe ainda processos que envolvam a geração de ideias e não há utilização de 

ferramentas. As novas ideias ainda são capturadas informalmente. No segundo nível, há 

um processo informal de inovação e de fluxo de ideias, e há utilização de algumas 

ferramentas para a captura e priorização de ideias. Deste modo à medida que os níveis 

aumentam os processos e ferramentas relacionadas a Gestão de Ideias amadurecem até 

atingir o nível cinco que se refere a ideias coletadas colaborativamente e ao processo 

possuir a “voz” do usuário mais forte. 

Em seu modelo para avaliação da maturidade do processo de inovação, Ueno 

(2016) incorpora a Gestão de Ideias como uma dimensão a ser avaliada, adotando a visão 

de ciclo de vida inovação e do conhecimento. O objetivo do modelo é também ser um 

diagnóstico para avaliar as necessidades de fortalecimento ou ampliação das capacidades 

organizacionais para orientar a criação de novos conhecimentos 

O modelo possui oito dimensões que estão relacionadas ao processo de gestão 

da inovação, são elas: 1) alinhamento; 2) ideação; 3) conceito; 4) detalhamento; 5) 

recursos; 6) desenvolvimento; 7) comercial e; 8) escala.  Cada dimensão é avaliada em 

cinco níveis, como ilustra a Figura  14. 
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Figura  14: Modelo de Maturidade para o progresso de Gestão da Inovação 

 

Ueno (2016) p. 121 

 

Essas dimensões são medidas numa Escala Likert de cinco níveis, a qual permite 

o autor classificar a inovação em: Nível 1-2: fluida para criação do conhecimento: indica 

a primeira fase do ciclo de vida e é descrita pela flexibilidade da empresa em identificar 

suas fontes de vantagens competitivas. Nível 2-3: transição para mobilização do 

conhecimento; Nível 3-4: transição para difusão do conhecimento e Nível 4-5: específica 

para “comoditização” do conhecimento. 

Em seu modelo, a Gestão de Ideias é representada pela dimensão Ideação. Nesta 

dimensão a geração de ideias é vista como fonte inicial de análise de soluções inseridas 

na estratégia de negócio.  

O Quadro 14 apresenta o descritor da variável ideação para os cinco níveis 

propostos no modelo. 

 

Quadro 14:  Cinco níveis de maturidade para ideação Ueno (2016) 

Nível Descrição 

Nível 1: 

Discordo 

totalmente, 

caracteriza que: 

A ideação é uma prática predominantemente informal e a participação ativa dos 

colaboradores na proposição de ideias é pouco observada. A criação de novos 

conhecimentos é pouco percebida na empresa e a ideação não é vista como parte 

de seus programas internos. Não se percebe claramente a associação da ideação 

com a inovação na empresa e poucos percebem as ideias como uma estratégia de 

valor para o negócio da empresa. É inexistente uma política de benefícios na 

empresa para quem propor ideias que são implementadas na empresa. As ideias 

são propostas e poucas se transformam em resultados 

Nível 2: 

Discordo 

parcialmente, 

caracteriza que:  

A ideação é uma prática pouco formalizada na empresa, e os colaboradores pouco 

participam na proposição de ideias para solução de problemas. Percebe-se 

inicialmente a criação de novos conhecimentos em práticas de geração de ideias, 

predominando a informalidade e a pouca participação nos programas internos da 
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Nível Descrição 

 empresa. Ideação é pouco associada à inovação na empresa e ainda pouco 

percebida pelos colaboradores como uma estratégia de valor para o negócio. 

Percebe-se o início de uma política da empresa em criar benefícios para quem 

propor ideias que são implementadas, embora as ideias sejam propostas e poucas 
se transformam em resultados 

Nível 3: 

Indiferente, 

caracteriza que: 

A ideação é uma prática pouco formalizada na empresa, mas os colaboradores são 

envolvidos na proposição de ideias para solução de problemas. É perceptível a 

criação de novos conhecimentos em práticas de geração de ideias na empresa, 

porém o processo é pouco institucionalizado como parte de programas internos. A 

Ideação é associada à inovação na empresa e começa a ser percebida como uma 

estratégia de valor para o negócio. Há uma política de benefícios não 

institucionalizada na empresa para quem propor ideias que são implementadas, 

estimulando a proposição de ideias que se transformam em resultados 

Nível 4: 

Concordo 

parcialmente, 

caracteriza que: 

A ideação é uma prática formalizada na empresa e os colaboradores são 

envolvidos ativamente na proposição de ideias para solução de problemas. A 

criação de novos conhecimentos é percebida em práticas de geração de ideias na 

empresa, e o processo é institucionalizado como parte de programas internos. A 
Ideação é frequentemente associada à inovação na empresa e é entendida como 

uma estratégia de valor para o negócio. Há uma política de benefícios clara e 

difundida na empresa para quem propor ideias que são implementadas, 

fortalecendo a proposição de ideias que se transformam em resultados 

Nível 5: 

Concordo 

totalmente, 

caracteriza que:  

 

A ideação é parte dos processos internos da empresa e visto como uma prática 

culturalmente predominante no dia a dia da gestão. Há uma formalização na 

empresa e os colaboradores propõem ativamente ideias para solução de 

problemas. A criação de novos conhecimentos é exercitada em maior grau junto 

às práticas de geração de ideias na empresa e seu processo é institucionalizado. A 

Ideação é entendida como um fator decisivo para a inovação na empresa e é 

entendida como principal estratégia competitiva do negócio. Há uma política de 

benefícios praticada como parte da cultura empresarial, estabelecimentos novos 

padrões para o processo de gestão da inovação 

Fonte:  a autora, com base em Ueno (2016) 

 

Apesar de bem estruturada, este modelo, assim como os outros, focam apenas na 

parte de geração de ideias (ou ideação) não fazendo referência ao ciclo completo da 

Gestão de Ideias, portanto não se preocupa, por exemplo, com a tomada de decisão, com 

o formato de armazenamento das ideias dentre outros itens considerados elementos 

estruturantes para a Gestão de Ideias (apresentados aqui neste trabalho no item 2.2.3 

Modelos e frameworks para Gestão de Ideias). 

Achi, Salinesi e Viscuri (2016) apresentam um framework composto por três 

dimensões: Gestão, Engenharia da Inovação e Suporte. Estas dimensões possuem as 

categorias: Estratégia de Inovação (SI), Governança (SI), Geração de Ideias, 

Demonstração e Avaliação, Gestão de projetos, Lançamento no mercado, Capital 

humano, Cultura da inovação, Tecnologias e mapeamento de negócios e Gestão do 

conhecimento.   
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Ao aplicar este framework em forma de questionário, os autores mediram a 

capacidade da inovação das organizações em cinco níveis: Muito baixo, Baixo, Médio, 

Alto, Muito Alto.  

Neste framework, a Gestão de Ideias está presente pela atividade de geração de 

ideias, na qual se avalia se as novas ideias são encorajadas; se há o gerenciamento de 

portfólio (ideias, projetos); se há estímulo a criatividade dos colaboradores; se existe o 

uso de ferramentas e técnicas projetadas para promover a criatividade e; se existe o 

envolvimento do usuário o mais rápido possível no processo de inovação. 

Os autores ainda apresentam algumas questões relacionados a gestão do 

conhecimento referente a no qual avaliam se o conhecimento é compartilhado, integrado 

aos conhecimentos dos parceiros, se é explorado para desenvolver ideias internas e 

externas (universidades, clientes, fornecedores, concorrentes, outras empresas); se há 

processos de criação de conhecimento, aprendizagem organizacional e a exploração de 

novos conhecimentos dentro e fora da empresa. 

Apesar de não avançarem na relação das ideias e conhecimentos, eles concluíram 

que a gestão do conhecimento voltada à inovação, é pouco compreendida e associada a 

bases de conhecimento que são difíceis de explorar na prática. Práticas de crowdsourcing, 

compartilhamento de conhecimento dentro das comunidades e aprendizagem 

organizacional são presentes na maioria das organizações que o estudo abrangeu, pois a 

maioria das empresas apresentam infraestruturas para apoiar essas práticas; no entanto, o 

nível adequado de familiaridade com as tecnologias necessárias não é consistente. 

Mattei et al. (2019), ao desenvolverem um modelo de maturidade voltado ao FEI 

em serviços, traz como uma de suas dimensões a ser avaliada a Gestão de Ideias e 

Oportunidades.  O entendimento é que o núcleo do processo de inovação está relacionado 

a gestão de novas oportunidades e ideias. Desta forma, o modelo proposto considera 

intencionalmente esses aspectos analisando as ferramentas e métodos usados para 

explorar, identificar e selecionar novas oportunidades e ideias. As ferramentas incluem 

grupo focal, controle da qualidade, heurísticas de projeto, Roadmap de tecnologia, matriz 

de seleção, matriz de desenvolvimento, TRIX ou teoria da solução inventiva de 

problemas, análise de efeitos e falhas de projeto. 

Por ser um modelo recente reforça-se o fato da importância das práticas, técnicas 

e ferramentas quando se trata da maturidade de inovação das organizações. No entanto, 
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como observado, o modelo não faz jus as práticas da Gestão do Conhecimento e que 

remetem algum ponto de abertura.  

A este respeito, sobressaiu-se com a análise dos modelos que focavam em avaliar 

a maturidade da inovação aberta os trabalhos de Enkel, Bell e Hogenkap (2011) e o de 

Brunswicker e Ehrenmann (2013). Ambos os trabalhos mencionam o fato de a inovação 

aberta possuir como antecedentes as capacidades internas da organização.  

No modelo de Enkel, Bell e Hogenkap (2011) as capacidades por eles destacadas 

estão dispostas em três dimensões, sendo elas: ambiente para a inovação, capacidade de 

parceria e processos internos. 

O ambiente para inovação está relacionado, ao desenvolvimento de um clima 

propício. Tal clima deve incentivar os funcionários a buscarem excelência e serem 

empreendedores. No contexto da inovação aberta isso implica também serem capazes de 

identificar caminhos de conhecimento externos para suas ideias. 

Referente a capacidade de parceria, os autores levam em consideração a 

reputação, confiança e institucionalização dos parceiros. É neste momento que se 

utilizam-se da teoria da aprendizagem organizacional sobre a capacidade absortiva da 

organização. Envolve a integração do conhecimento do parceiro, e é precedido pela 

seleção de um parceiro que tenha o conhecimento correto. Além de selecionar o parceiro 

certo, também é importante que as organizações selecionem a forma correta de 

colaboração.  

Para entender como estas dimensões estão atreladas aos cinco níveis de 

maturidade propostos, os autores apresentam uma estrutura para a maturidade da 

Inovação Aberta, que é apresentado no Quadro 15.  

 

Quadro 15: Modelo de maturidade para Inovação Aberta de Enkel, Bell e Hogenkan (2011) 

Nível de 

maturidade 

Ambiente 

organizacional 

Capacidade de parceria Processos internos 

1 Inicial / 

Arbitrário 

Pouca iniciativa; 

detecção acidental de 

oportunidades 

 

Colaboração baseada em 

afeto; parceria arbitrária e 

iniciativas individuais 

 

 

Comunicação informal de 

iniciativas; compromisso 

baseado unicamente em 

amizades; conhecimento não 

compartilhado; absorção 

individual; sem identificação 

de resultados; sistema legal e 

IP de proteção 

2 Repetível Suporte verbal da 

gestão; 

compartilhamento 

informal de cases de 
sucesso; metas mais 

Poucas parcerias, informais 

e repetidas; padronização 

informal, sem plano; 

objetiva satisfazer a própria 
organização; poucas formas 

Monitoramento de baixo 

nível; compartilhamento 

limitado de instalações; 

compromisso baseado em 
reputação; conhecimento e 



112 

 

Nível de 

maturidade 

Ambiente 

organizacional 

Capacidade de parceria Processos internos 

baixas; avaliação 

informal; iniciativas 

individuais; triagem 
arbitrária;  

dominantes; seleção 

baseada em afeto e 

experiência; habilidades 
através da experiência 

 

informação informalmente 

compartilhados em equipe; 

resultados “jogados” sobre o 
IP e condições legais 

3 Definido Estratégia escrita de 

Inovação Aberta; 

compartilhamento de 

cases de sucesso pela 

gerência; metas 

baseadas em 

estratégia; avaliação 

parcialmente baseada 

na Inovação Aberta; 

campeões nomeados; 
triagem por campeões 

Formal, baixa intensidade, 

curta durante as parcerias; 

padronização parcial; 

diretrizes comportamentais; 

diversidade com poucos 

parceiros; rede de partes 

anteriormente utilizadas; 

seleção baseada na 

experiência de rede; 

treinando através do 
exemplo 

Relatórios centralizados; 

reuniões regulares; abertura 

de instalações; orçamento sob 

demanda para cumprir 

compromissos; 

compartilhamento ocasional 

de conhecimento entre 

departamentos; absorção de 

conhecimento ativamente 

encorajado; gerente monitora 
o progresso; IP confiável e 

atitude legal 

4 

Gerenciável 

Estratégia incentivada 

pela administração; 

compartilhamento de 

cases sucesso regular; 

metas definidas e 

comunicadas; 

campeões premiados 

com base nas metas 

da OI; os campeões 

incentivam a 

iniciativa; avaliadores 
designados 

Intensidade, foco, 

resistência em parcerias; 

ferramentas de parceria 

usadas, propriedade clara; a 

gerência encoraja 

ativamente a satisfação dos 

parceiros; formas 

específicas, parceiros 

diversos; expansão de rede 

diversificada; seleção 

baseada em estratégia; 
treinamento em parceria 

Linkagem de iniciativas; 

comunicação via intranet; 

instalações compartilhadas de 

start-up; orçamento 

estrutural; os proprietários de 

projetos facilitam o 

compartilhamento de 

conhecimento 

intraorganizacional; iniciar o 

monitoramento do processo 

de resultados; visão de longo 
prazo  legal e de IP 

5 Otimizado Gestão "anda a pé"; 

compartilhamento 

estratégico de cases 

de sucesso; ajuste 

contínuo de alvos; 

Avaliação baseada em 

OI; iniciativa tendo 

em toda a 

organização; amplo 

foco em 

oportunidades 
externas 

intensidade de variação; 

padronização e 

especificação; satisfação 

dos parceiros monitorados; 

diversidade ao longo da 

cadeia de valor; ligações 

inter-redes; critérios de 

seleção baseados em 

estratégia proativa; partilha 

de conhecimentos de 

parceria 

coleta de informações 

internas e externas; entrar em 

contato através da posição 

central; instalações de rede; 

OI integrado no orçamento; 

conhecimento acessível em 

banco de dados; 

conhecimento explorado em 

produtos; processo de 

monitoramento no local; 

contratos ganha-ganha 

Fonte: Enkel, Bell e Hogenkap (2011) 

 

Este quadro, segundo os autores, é um instrumento que permite que o nível de 

maturidade da inovação aberta de uma organização seja determinado em relação a outras 

organizações. Para instrumentalizar a pesquisa, eles construíram um questionário com 32 

questões. É um trabalho que permite uma visão de como a inovação aberta evolui nas 

organizações, porém não em como a Gestão de Ideias evolui. 

Com relação ao trabalho de Brunswicker e Ehrenmann (2013) para compreender 

as capacidades internas que uma organização necessita para projetos de inovação aberta, 

os autores criam um quadro com seis dimensões: estratégia, processo, estrutura 
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corporativa, estrutura de rede entre empresas, suporte de TI e cultura. E verificaram estas 

dimensões em uma empresa de TI avaliando o nível de maturidade que ela possui. O 

Quadro 16 resume estas dimensões e capacidades. 

 

Quadro 16: Capacidades consideradas para Inovação Aberta 

Capacidades Descrição 

Estratégia • Consideração da inovação aberta na estratégia corporativa 

• Alinhamento da estratégia de Inovação Aberta e ciclos de vida de produtos 

e serviços específicos da empresa 

• Equilíbrio entre inovação “em pequenos passos” e inovações “radicais” 

dentro de redes de inovação (ambidestria) 

• Estratégia de inovação flexível: objetivos de inovação adaptáveis para 

aproveitar as oportunidades atuais e futuras  

Processo • Criação de um modelo de processo estruturado e envolvimento sistemático 

de atores dentro e entre empresas 

• Visão geral dos projetos de inovação em andamento e estabelecimento de 

uma gestão profissional de multiprojetos com objetivos e 

responsabilidades claros baseados em uma “agenda de inovação” 

compartilhada 

• Transparência nos processos de inovação (por exemplo, no que diz 

respeito à tecnologia, mercado e estratégia de negócios) 

• Estabelecimento e uso sistemático de um backlog para resultados 

(parciais), conceitos e ideias em gestão da inovação. 

• Criação de rotinas para colaboração entre empresas, trabalho de projeto e 

gerenciamento de inovação em rede 

Estrutura 

corporativa 

• Implementação de um “promotor” de relacionamento para facilitar a 

inovação entre as empresas dentro das redes 

• Estabelecimento de um comitê diretivo como uma ferramenta 

organizacional para promover a abertura, o desenvolvimento de planos 

estratégicos e a coordenação de projetos de inovação em um cenário 

multiprojeto. 

• Configuração de unidades de negócios focadas no cliente e flexíveis com 

hierarquias planas  

Estrutura de 

rede entre 

empresas 

• Configuração de uma rede de conexões informais para aproveitar várias 

formas de relacionamento. 

• Criação de diversidade dentro de redes de inovação para facilitar o 

potencial de novas ideias, conceitos, inovações e novos negócios. 

Infraestruturas 

de TI 

• Uso de ferramentas de software profissionais para relacionamento gestão 

(“CRM torna-se xRM”) 

• Plataformas wiki abertas e semiabertas para comunicação e gestão do 

conhecimento com clientes e parceiros 

• Weblogs para desenvolvimento colaborativo de produtos e resolução de 

problemas em processos de inovação 

Cultura • Recrutamento de pessoal de mente aberta e “sociável” com redes sociais 
(empresas) individuais (por exemplo, no campo de pesquisa) 

• Criação de um modelo para abertura e colaboração na gestão da inovação 

(ou seja, forte compromisso da alta direção com a abertura) 

• Reforço do empreendedorismo nas PME. 

• Combate do medo prejudicial do fracasso e decisões erradas em termos de 

abertura nos processos de inovação 

• Confiança como requisito principal para empresas interações na gestão da 

inovação  

Fonte: Brunswicker, Ehrenmann (2013) 
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Todas essas capacidades foram postas em níveis de maturidade pelas quais a 

organização passou. Sendo assim, o primeiro nível de inovação aberta foi a aquisição de 

resultados de pesquisas, escotismo e aprendizado tecnológico. As relações com 

instituições de pesquisa desempenharam importante papel para o recrutamento de 

funcionários. Em um segundo nível de maturidade a organização intensificou a 

colaboração com vários parceiros e clientes. Também começou a interagir mais de perto 

com organizações que oferecem produtos e serviços complementares, bem como 

concorrentes (BRUNSWICKER; EHRENMANN, 2013).  

O terceiro nível de maturidade, compreende padronização e suporte de TI. Isto 

inclui, por exemplo, a implementação de um padrão modelo de processo de inovação para 

colaboração eficiente (agenda de inovação, backlogs, inovação padronizada roteiros), o 

estabelecimento de estruturas para empresas processos (por exemplo, comitês de direção, 

equipes de inovação), bem como o desenvolvimento de aplicações de software adequadas 

para redes inovação (BRUNSWICKER; EHRENMANN, 2013).  

No atual nível de maturidade, a organização visa a otimização e melhoria 

contínua. Por exemplo, com a institucionalização do seu design de negócios para uma 

gestão mais eficiente. Simultaneamente, fortaleceu sua abordagem top-down e bottom-up 

na gestão da inovação. O objetivo é a criação de uma empresa auto-organizada e um 

sistema de inovação (BRUNSWICKER; EHRENMANN, 2013).  

É um trabalho que permite entender a evolução da tecnologia nas organizações 

em um estudo longitudinal, poderá ser útil na composição do modelo proposto quanto a 

adoção da tecnologia nas fases da Gestão de Ideias. No entanto, como nota-se não é seu 

foco discutir a evolução do processo de ideias.  

Por fim, destaca-se aqui o modelo de Frishammar et al. (2019) para avaliar a 

inovação observando novas oportunidades e tendências com relação a abertura (Inovação 

Aberta), “servitização” e digitalização. O modelo considera como dimensões-chave a 

cultura, recursos e capacidades e processos de inovação (ideation, desenvolvimento, 

lançamento).  

Os autores fazem ressalvas que vão ao encontro ao que propõe esta tese. Por 

exemplo, relacionado a abertura da organização a ideação possui novas atividades de 

entradas e novas atividades de saída (ideias, conceitos e tecnologia). Um exemplo, 

concursos de inovação e concursos para melhorar a geração e seleção de ideias, bem como 
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o uso de intermediários de inovação, que desta forma apontam a necessidade de uma nova 

forma de mensurá-los. 

Diante da análise dos modelos, visualiza-se a forte relação da gestão de ideias 

como um elemento importante a ser considerado nos modelos existentes de inovação. No 

entanto, há falhas em representá-la tendo em vista seus elementos estruturantes; uma vez 

que o objetivo destes modelos é uma visão mais ampla da inovação nas organizações. 

Além disso, os modelos também não fazem a associação da Gestão de ideias como 

processo interno, mas que possui pontos de abertura e pode ser otimizado vias as práticas, 

técnicas e ferramentas da GC. Novamente visualiza-se em modelos separados esses três 

aspectos. 

A exemplo, Gupta (2010), Modi (2011), Planview (2013), Ueno (2016), Achi, 

Salinesi e Viscuri (2016) apresentam a Gestão de Ideias de forma simplista relacionada a 

geração de ideias e criatividade internas. Estes modelos veem a Gestão de Ideias como 

um processo interno e analisam o nível de formalização e o quanto o processo é 

institucionalizado, se é vista de forma estratégica e se há políticas de benefícios como 

parte da cultura para aqueles que fornecem ideias. Essas características progridem com 

base em cinco níveis fixos (UENO, 2016; PLANVIEW, 2013; GUPTA, 2010; MODI, 

2011).  

Os modelos que consideram ideias vindas de parcerias externas, como em Enkel, 

Bell e Hogenkap (2011), Brunswicker e Ehrenmann (2013), não deixam claro o papel da 

gestão de ideias como um elemento integrador de conhecimentos. No entanto, a 

necessidade de reconhecer as capacidades da organização para projetos de inovação 

aberta fica evidente em ambos os modelos, ainda mais que Enkel, Bell e Hogenkap (2011) 

utiliza-se da capacidade absortiva e Brunswicker e Ehrenmann (2013) faz referência a 

gestão do conhecimento para a instrumentalização da integração com o ambiente externo, 

principalmente apoiada pela infraestrutura de TI.  

A Figura  15 sintetiza o que foi discutido até agora sobre os modelos e evidência 

a lacuna tratada neste contexto. 
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Figura  15: Modelos de maturidade e a relação com a Gestão de Ideias 

 

Fonte: a autora. 

 

Cabe destacar que, ao mesmo tempo, em organizações reconhecidas como 

inovadoras a Gestão do Conhecimento tem papel predominante na construção do 

processo que leva a inovação; desta forma o seu nível de maturidade também está 

relacionado a capacidade de inovar (ESTERHUIZEN; SCHUTTE; DU TOIT, 2011). 

Deste modo, a relação entre modelos de maturidade da Gestão do Conhecimento e da 

Inovação, também pode ser percebida em todo o processo de inovação caracterizando 

ciclos de vida das capacidades que orientam a criação e implantação de estratégias 

operacionais de uso do conhecimento (PÉREZ; MESÍAS, 2013). 

A ênfase dada a esta tese, como dito, além do auxílio na melhoria dos processos 

relacionados a Gestão de ideias, está na visão de que esse processo possui pontos de 

abertura e, por isso, a Gestão de Ideias, pode ser elemento integrador de conhecimentos 

externos e internos. Além disso, a visão adotada é a Gestão de Ideias como um ciclo de 

vida que é apoiada pela Gestão do Conhecimento e seu ciclo de vida do conhecimento. 

Portanto, esta tese não objetiva criar um modelo de maturidade para inovação que 

substitua os descritos aqui. Mas sim, utiliza-se desta literatura para chamar atenção e 

propor um modelo para caracterizar a Gestão de Ideias em estágios evolutivos, visto os 

novos desafios trazidos e sintetizadas nestas três perspectivas.  
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Gestão de Ideias apenas 
como uma dimensão 

analisada

(GUPTA, 2010; MODI, 2011; PLANVIEW, 2013; 
UENO, 2016; ACHI, SALINESI, VISCURI, 2016ç 

MATTEI, 2019;

Foco na geração de ideias e criatividade; 
institucionalização; ideias internas; não traz 

ideias externa e práticas e ferramentas

Práticas, técnicas e ferramentas da GC não são 
enfatizadas nos modelos que citam ideias

Poucas atividades da Gestão 
de Ideias são mencionadas 

quando se trata de abertura

(ENKEL, BELL, HOGENKAP, 2011; BRUNSWICKER, 
EHRENMANN, 2013) 

Ideias externas; capacidade de parcerias; 
capacidade de absortiva; processo não é 

explorado
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3  METODOLOGIA 

 

A fim de seguir o rigor metodológico exigido para projetos de pesquisa, este 

capítulo apresenta, primeiramente, a categorização da pesquisa tendo como base suas 

concepções filosóficas, e, posteriormente, a estratégia de investigação e os procedimentos 

metodológicos.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa é caracterizada pelo cunho tecnológico para solução de um 

problema, sendo uma contribuição pragmática e, igualmente, de impacto científico. “A 

tecnologia pode ser vista como o campo do conhecimento relativo ao projeto de artefatos 

e a planificação de sua realização, operação, ajuste, manutenção e monitoração, à luz do 

conhecimento científico” (BUNGE, 1985, p. 231).  

Para compreender o conhecimento tecnológico, segundo Cupani (2006), deve-

se deixar de considerá-lo como uma aplicação do conhecimento científico. A visão da 

tecnologia para Cupani (2006) é que ela foca na construção de algo artificial: um artefato. 

O artefato não precisa ser necessariamente algo concreto, mas pode ser a modificação do 

estado de um sistema natural ou transformação de um sistema. Por isso, os artefatos 

normalmente são projetados e construídos com o intuito de inserir alguma mudança em 

um sistema, resolver problemas e melhorar o desempenho. 

A pesquisa caracterizada como tecnológica é orientada a produção de algo novo. 

Assim, o conhecimento tecnológico se configura como uma área sui generis, a das 

“ciências do artificial”, explorada por Herbert A. Simon em seu livro “As Ciências do 

Artificial” em 1969 (CUPANI, 2006). 

Simon (1969) aborda a distinção entre a ciência natural e a Design Science, 

traduzida como ciência do projeto ou ciência do artificial (DRESCH; LACERDA; 

JÚNIOR, 2015). O autor discute a necessidade de estudar o universo daquilo que é 

considerado artificial, observando que as ciências do artificial se ocupam da concepção 

de artefatos que realizem objetivos. Fato este que tornou a ciência do artificial utilizada 

nas áreas de sistemas de informação e sua expansão para os problemas organizacionais 

na área da engenharia de produção, como descrevem Dresch, Lacerda e Júnior (2015). 
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Os artefatos resultantes da Design Science podem ser construtos, modelos, 

métodos e instanciações, como definido no Quadro 17. 

 

Quadro 17: Artefatos do Design Science 

Tipo de artefato Descrição 

Construtos 

 

também conhecidos como elementos conceituais que formam o vocabulário de 

um domínio, denominando os termos usados para descrever e especificar as 

possíveis soluções. 

Modelos 

 

conjunto de proposições que expressam as relações entre os diversos conceitos 

de um domínio. Um modelo também pode ser considerado uma descrição ou 

representação de como as coisas são. 

Métodos conjunto de passos usados para desempenhar determinada tarefa. 

Instanciações execução de um artefato em seu ambiente, ou seja, são artefatos 

que operacionalizam outros artefatos (constructos, modelos e métodos). 

Fonte: adaptado de March e Smith (1995) e Dresch, Lacerda e Júnior (2015). 

 

A Design Science é a base epistemológica, quando se trata do estudo do que é 

artificial. Já a Design Science Research (DSR) é o método que fundamenta e 

operacionaliza a condução da pesquisa quando o objetivo a ser alcançado é um artefato 

ou uma prescrição (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015). O DSR é o que 

operacionaliza a construção do conhecimento nesse contexto.  

 

3.2 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Design Science Research (DSR) é um método reconhecido pela comunidade 

científica, tendo trabalhos publicados sobre ele em revistas de alto impacto e com 

considerável alcance2, como os de Hevner, Marche, Park e Ram (2004), Peffers et al. 

(2007) e Gregor e Hevner (2011).  No contexto do desenvolvimento de modelos de 

maturidade, desponta o trabalho de Carcary (2011) e Giménez-Medina (2020). Ambos 

desenvolvem uma estrutura de maturidade relacionado a TI, e o DSR é considerado um 

método adequado para o desenvolvimento deste tipo de artefato. 

Sendo assim, o DSR apresenta etapas que possibilitam estruturar a resposta ao 

problema de pesquisa desta tese que é a proposição de um modelo de maturidade para a 

Gestão de Ideias. Além disso, o método está alinhado a abordagem da pesquisa 

tecnológica e possui procedimentos e passos definidos que evidenciam as etapas pelas 

quais esta pesquisa percorreu.  

 

2 Número de citações superior a 5.540 referenciado na base científica SCOPUS (dados retirados em julho 

de 2019). 
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Formas para conduzir o desenvolvimento da DSR são sugeridas até a presente data 

por diversos autores (DONNELLAN; HELFERT, 2010). Na presente tese, optou-se pelas 

fases utilizadas por Peffers et al. (2007), por serem objetivas e flexibilizarem o processo. 

A Figura  16 ilustra as fases definidas pelos autores, as quais são: 1) identificação do 

problema e motivação; 2) definição dos objetivos para uma solução; 3) projeto e 

desenvolvimento; 4) demonstração; 5) avaliação e; 6) comunicação. Destaca-se que as 

fases de Definir, Projetar, Demonstrar, Avaliar e Comunicar são iterativas. Também se 

observa a evolução do conhecimento que de teórico passa para de como fazer, como 

avaliar e comunicar.  

 

Figura  16: Design Science Research – DSR 

 

Fonte: adaptado de Peffers et al. (2007), tradução livre. 

 

A cada fase da DSR podem ser utilizados diferentes tipos de procedimentos 

metodológicos, tanto da pesquisa qualitativa quanto da quantitativa. Desta maneira a 

escolha pelos procedimentos é de responsabilidade do pesquisador e deve estar 

condizente ao objetivo pretendido e a natureza da pesquisa.  

O Quadro 18 apresenta os procedimentos metodológicos principais utilizados 

em cada fase. Nele pode-se observar a fase da DSR, os métodos e técnicas metodológicas 

utilizadas, bem como a quantidade de atores envolvidos. O objetivo pretendido na fase, e 

por fim, o resultado obtido e onde encontra-se este resultado no decorrer do documento 

de tese. 
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Quadro 18: Visão geral da metodologia 

   

Como avaliar a maturidade da Gestão de Ideias 

em organizações de médio e grande porte? 

Propor um modelo de maturidade para a Gestão 

de Ideias em organizações de médio e grande 

porte. (Cap. 1) 

 

Revisão Integrativa 

e busca sistemática da 

literatura 

Grupo focal 

(5 Especialistas) 

Entrevistas 1ª Rodada 

(4 Especialistas) 

Entrevistas 2ª 

Rodada 

(7 Especialistas) 

Projetar a primeira 

versão do modelo 

com base nas boas 

práticas da literatura 

Melhorar o modelo 

vindo da literatura e 

adequar a linguagem e 

formato para as 

próximas etapas 

Melhorar o modelo 

versão 2 adquirir novas 

informações. 

Foco principalmente no 

modelo conceitual, ou 

seja, representação 

visual, dimensões e 

níveis 

Melhorar o modelo 

versão 3 adquirir 

novas informações 

para incorporar no 

modelo. 

Foco principalmente 

nos atributos do 

modelo 

Versão 1 Versão 2 Versão 3 Versão 4 (Cap. 4) 

 

 

 

 

Organização Alfa Organização Beta Organização Gama 

Entrevistas com um gestor de 

inovação 

Entrevistas com um gestor de 

inovação 

Entrevistas com um gestor 

inovação e novos negócios 

Busca em websites Busca em websites Busca em websites 

Compreensão do contexto organizacional (Cap. 5) 

Aplicação do instrumento do 
modelo com dois gestores 

Aplicação do instrumento do 
modelo com dois gestores 

Aplicação do instrumento do 
modelo com um gestor e um 

CEO 

Instrumento aplicado e compilado os resultados 

 
 

Organização Alfa Organização Beta  Organização Gama 

Entrevistas com o gestor de 

inovação 

Entrevistas com o gestor de 

inovação 

Entrevistas com o gestor 

inovação e novos negócios 

Feedback sobre o resultado da aplicação do instrumento do modelo (Cap. 5) 

  

Artigos, relatórios técnicos, apresentações e tese 

Fonte: a autora 

 

Para analisar os dados obtidos por meio das entrevistas e grupo focal foi utilizada 

a análise temática (BRAUN; CLARKE, 2012). Referente a avaliação, o gestor entrevistado 

foi o mesmo que na etapa de demonstração. 

A seguir, a descrição mais detalhada de cada uma das fases. 

 

 

Projeto e Desenvolvimento 

Demonstração 

Comunicação 

Avaliação 

Problema Objetivos 
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3.2.1 Identificação do problema e definição dos objetivos para a solução 

 

A primeira etapa refere-se à identificação do problema de pesquisa específico e à 

justificativa da importância de estudá-lo. É necessário que o problema seja compreendido 

e definido de forma clara e objetiva (PEFFERS et al., 2007).  

Desta maneira, para a identificação do problema, primeiramente houve a 

conscientização da existência dele, decorrente de revisões exploratórias da literatura, 

discussão com o grupo de pesquisa do qual a autora faz parte, bem como com seus 

orientadores. O pensamento sistêmico e a capacidade de teorização auxiliaram nesta etapa 

da pesquisa. 

Para a confirmação da lacuna identificada foi utilizada uma revisão integrativa e 

buscas sistemáticas (apresentadas no item 3.2.1.1 Levantamento sistemáticos da 

literatura). As buscas também permitiram identificar a classe de problema ao qual o 

problema específico está vinculado e posteriormente localizar artefatos que focam na 

mesma classe de problema, e assim, pôde-se confirmar o ineditismo, bem como a 

necessidade de pesquisa da tese. 

A classe de problema permite que os artefatos e, por consequência, suas 

soluções, não sejam apenas uma resposta pontual a certo problema em determinado 

contexto.  O entendimento sobre classe de problema permite o compartilhamento de 

características comuns que permitam uma organização do conhecimento de uma dada 

Design Science por “classe de problema” – habilitando assim a generalização e o avanço 

do conhecimento na área” (LACERDA et al., 2013).  

Portanto, como resultados desta etapa tem-se o problema definido bem como a 

classe à qual ele pertence. Como saída tem-se a questão de pesquisa formalizada. Todos 

esses itens foram detalhados no Capítulo 1, com a explicitação, da questão de pesquisa é: 

“Como avaliar a maturidade da Gestão de Ideias em organizações de médio e grande 

porte?” 

Compreende-se que o problema desta tese pertence a classe de problema dos 

Modelos de Maturidade para Inovação e dos Modelos de Gestão de Ideias. Assim, suas 

descobertas podem também ser úteis para esses dois conceitos que auxiliam a estruturar 

a inovação nas organizações.  
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A segunda etapa é referente à definição dos objetivos, nesta etapa inferem-se os 

objetivos da solução proposta a partir da definição do problema e do entendimento do que 

é viável e possível ser executado (PEFFERS et al., 2007). 

Desta forma, o objetivo geral, bem como os específicos desta tese são: 

• Propor um modelo de maturidade de Gestão de Ideias para organizações de médio 

e grande porte; 

o Descrever elementos estruturantes dos modelos e processos de gestão de 

ideias; 

o Identificar práticas, técnicas e ferramentas da gestão do conhecimento que 

contribuem para o processo de gestão de ideias; 

o Definir as dimensões de análise e atributos para caracterizar a gestão de 

ideias. 

o Construir níveis de maturidade para representar a evolução das dimensões 

referentes a gestão de ideias; 

o Verificar a consistência e aplicabilidade do modelo de maturidade nas 

organizações. 

Todos os objetivos também são apresentados no Capítulo 1 desta tese. 

 

3.2.1.1 Levantamento sistemático da literatura 

 

Com o objetivo de sistematizar a análise da literatura e traçar um panorama de 

determinado tema, uma quantidade considerável de trabalhos vem utilizando 

levantamentos sistemáticos da literatura (por exemplo, KALLURI; KODALI, 2014; 

DIBBERN et al., 2004).  

Para compor esta tese foram realizadas quatro revisões da literatura sobre os 

constructos principais, inicialmente com o objetivo de ter uma visão global sobre gestão 

de ideias, até chegar no problema de pesquisa. No Quadro 19 são apresentados os 

descritores, o tipo da revisão, as bases de dados utilizadas e o número de trabalho finais 

recuperados, bem como o objetivo de cada levantamento.  

Todas as buscas foram realizadas até setembro de 2019 e atualizadas em maio 

de 2021. Como apoio foi utilizado o gerenciador de bibliografia EndnoteX9®. 
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Quadro 19: Síntese do levantamento sistemático para a proposta de tese 

Descritor  Tipo de 

revisão 

Bases de dados e 

data da busca 

Nº de 

trabalhos 

Objetivo da revisão e contribuição para a 

tese 

“idea 
management”  

Integrativa Scopus, Web of 
Science, EBSCO, 

Periódico Capes 

 

 

146 
 
Definir um panorama do tema 
Identificar abordagens estruturantes para o 

processo de Gestão de Ideias 

Contribui para alcançar o primeiro objetivo 

específico, parte do terceiro e quarto objetivo 

específico, uma vez que fornece rica literatura 

a fim de identificar os atributos e dimensões 

para o modelo 

“ideia 

management” 

and 

“management 

knowledge” 

Busca 

sistemática 

Scopus, Web of 

Science 

 

 

43 Identificar trabalhos relacionados a gestão do 

conhecimento no contexto da gestão de ideias 

Contribui para alcançar parte do segundo 

objetivo específico  

“ideia 

management” 
and 

“manturity 

model” 

Busca 

sistemática 

Scopus, Web of 

Science 
 

 

1 Verificar a existência de modelos de 

maturidade no contexto da gestão de ideias 
Contribui para confirmar o gap de pesquisa 

“innovation 

maturity” 

Busca 

sistemática 

Scopus, Web of 

Science e Science 

Direct 

30 Compreender como são construídos os 

modelos de maturidade para inovação e se 

fazem menção a gestão de ideias 

Contribui também para alcançar parte do 

terceiro e quarto objetivo específico, uma vez 

que permite analisar como os modelos estão 

organizados em níveis e dimensões 

Fonte: A autora. 

 

O primeiro levantamento refere-se à revisão integrativa da literatura sobre 

Gestão de Ideias e foi realizada seguindo as orientações de Torraco (2005). Optou-se pela 

revisão integrativa, uma vez que ela utiliza procedimentos sistemáticos e permite a 

inclusão de estudos com diferentes métodos (experimentais e não experimentais, teóricos 

e empíricos), fornecendo, assim, maior amplitude (TORRACO, 2005; SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010; ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).   

 Esta revisão encontra-se detalhada no Apêndice A. De modo geral, os passos 

foram: 1) identificação das fontes de informação; 2) definição da estratégia de busca 

(protocolo); 3) filtragem das publicações; 4) critérios de eleição (elegibilidade); 5) 

seleção dos estudos; 6) inclusão de estudos relevantes; 7) padronização; 8) análise e 

categorização e; 9) síntese dos resultados. 

Utilizando o descritor principal “idea management” nas bases de dados, 

recuperaram-se 365 documentos. Os resultados foram importados para o software 

gerenciador de bibliografia. Após importação foram eliminados os duplicados e os 

documentos não válidos (de acordo com os critérios de elegibilidade), restando 244 

documentos. Esses foram lidos título, palavras-chave e resumo e considerados relevantes 
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aqueles que descreviam alguma forma de estruturação para a gestão de ideias 

independentemente da abordagem. Porque entende-se que isto forneceria elementos para 

o desenvolvimento da estrutura conceitual que sustentasse o modelo de maturidade para 

gestão de ideias. Deste processo, o portfólio passou a ser composto por 79 artigos em 

revistas, 63 em eventos e 4 capítulos de livros, 1 tese e 3 dissertações, ao total 110 

documentos.  

A fim de procurar por artigos com reconhecimento científico comprovado que 

poderiam não ter sido incluídos na revisão integrativa, realizaram-se buscas exploratórias 

no Google Acadêmico® e uma verificação das referências dos artigos escolhidos. Após 

estes dois procedimentos, foram incluídos 29 artigos. Com a atualização da busca em 

maio de 2021 seguindo os mesmos parâmetros, 34 novos documentos foram recuperados. 

Após passar pelos mesmos critérios de seleção sete passaram a incorporar o portfólio 

final.  

No total 146 documentos compuseram este portfólio. Como resultados, destaca-

se as 20 abordagens para Gestão de Ideias incluindo processos, sistemas computacionais, 

modelos e frameworks. Foram incluídos também quatro artigos que realizam pesquisas 

empíricas e teóricas sobre as melhoras práticas sobre gestão de ideias. 

Esta revisão auxilia a alcançar o primeiro objetivo específico, uma vez que com 

ela foi possível traçar um panorama da literatura sobre gestão de ideias, encontrar as 

principais abordagens e ainda formar um portfólio rico. Esse resultado permite mapear os 

atributos para o modelo de maturidade, uma vez que estes devem ser mutuamente 

exclusivos e coletivamente exaustivos a fim de ser capaz de definir um domínio maduro 

(DE BRUIN et al., 2005). 

Sendo assim, esta revisão também contribui, em parte, para alcançar o terceiro 

objetivo específico, uma vez que auxilia a definir as dimensões de análise e os atributos 

para avaliar o processo de gestão de ideias. Também contribui, em parte, para alcançar o 

quarto objetivo específico, pois também virá a auxiliar na estruturação dos níveis de 

maturidade. 

A segunda, busca sistemática3, foi realizada com os termos “idea management” 

AND “knowledge management”. A busca objetivou verificar a existência de publicações 

 

3 Também chamado por Grant e Booth de Rapid review. A busca compreender a avaliação do que já é 

conhecido sobre um problema teórico ou prático, usando métodos sistemáticos para pesquisar e avaliar 

criticamente as pesquisas existentes. 
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sobre gestão do conhecimento (e seus termos relacionados) e a relação com a gestão de 

ideias. Nesta busca foram encontrados 42 documentos. Com a leitura do resumo, o título 

e as palavras-chave, foram eliminados cinco documentos que não faziam menção aos 

temas. Com a atualização da busca com os mesmos critérios de seleção, em maio de 2021, 

apenas um documento foi considerado relevante e passou a incorporar o portfólio final. 

Os principais resultados desta análise contribuíram para a construção da seção 

2.3 sobre Gestão do Conhecimento e Ideias. No Apêndice II visualiza-se também parte 

da análise feita.  

A realização desta busca também ofereceu subsídios para alcançar o segundo 

objetivo específico que é identificar práticas, métodos e ferramentas da gestão do 

conhecimento que contribuem para a gestão de ideias.  

Cabe destacar que tendo em vista a diversificada literatura sobre práticas, 

métodos e ferramentas de gestão do conhecimento, foram feitas buscas exploratórias para 

encontrar trabalhos e autores considerados referências e que traziam definições sólidas e 

aceitas academicamente. A partir destes autores e artigos utilizou-se a técnica Snowball 

a fim de identificar práticas, técnicas e ferramentas da gestão do conhecimento que 

poderiam auxiliar na Gestão de Ideias. Os resultados da análise destes artigos também 

corroboraram com a seção 2.3. 

A terceira, teve como objetivo verificar a existência de modelos de maturidade 

no contexto da Gestão de Ideias, para isso utilizou-se os descritores “ideia management” 

AND “manturity model” no qual retornou apenas um documento na busca realizada até 

setembro de 2019. Trata-se do artigo de Gochermann e Nee (2018), neles os autores 

objetivam definir o grau de maturidade para uma ideia, caracterizando-a em diferentes 

níveis.  

Tendo em vista um único documento retornado, fizeram-se buscas 

complementares com a ampliação dos descritores para “idea management” AND 

“assessment” OR “measurement” OR evaluation” OR “audit”. As buscas nas mesmas 

bases e período retornaram 52 artigos, destes 27 tratavam da avaliação de ideias (fase da 

Gestão de Ideias). Os artigos mais aderentes à pesquisa foram os que propunham a 

mensuração da inovação e incluíam a Gestão de Ideias como uma das dimensões, por 

exemplo Doroodian et al. (2014) e Patrikeeva, Babeshko e Voyakin (2015). Por fim, o 

artigo mais aderente encontrado foi o de Fatur e Likar (2009) intitulado “The development 

of a performance measurement methodology for idea management”. Os autores 
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apresentam indicadores compostos como uma medida de desempenho dos resultados do 

programa de Gestão de Ideias e não do processo. Além disso, na atualização da busca em 

maio de 2021, o artigo intitulado “Innovation capability and product innovation 

performance: the case of low-tech manufacturing firms” de Iddris (2019) tinha como um 

dos alvos de análise a gestão de ideias, no entanto, distante do objetivo principal proposto 

nesta tese. 

Por fim, foi realizada também uma busca sistemática como objetivo de 

compreender o panorama e os principais modelos de maturidade com foco na inovação. 

Uma vez que não foram encontrados modelos de maturidade para Gestão de Ideias a 

menção mais próxima são os modelos de maturidade para a inovação. Para isso utilizou-

se os parâmetros já identificados por Ueno (2016), no qual o descritor utilizado foi 

“innovation maturity” nas bases Scopus, Web Of Science e Science Direct. Foi aplicada a 

delimitação temporal do ano de 2014 a 2019, já que foram utilizados os modelos 

identificados por Ueno até o ano de 2013. A busca realizada na Scopus retornou 12 novos 

documentos, enquanto a busca realizada na Web Of Science retornou oito novos 

documentos, e na Science Direct 19 documentos foram encontrados.  

Ao total foram recuperados 39 novos documentos acrescidos aos 44 documentos 

identificados por Ueno (2016) formando o portfólio de 83 documentos para serem 

aplicados os critérios de seleção. Os critérios de eleição foram: se o artigo apresentava 

um modelo para a maturidade de inovação e se apresentava níveis ou dimensões 

definidas. Dos novos trabalhos (2014-2019) foram eleitos seis e dos trabalhos até 2013 

foram eleitos 18, totalizando 21 trabalhos. 

Para verificar se artigos com reconhecimento científico foram contemplados ou 

não na busca sistemática, realizaram-se buscas exploratórias no Google Acadêmico®. 

Por meio desta verificação foram incluídos mais dois artigos, totalizando 28 artigos ao 

total.  

Além disso, com a busca atualizada em maio de 2021 seguindo os mesmos 

critérios, foram incluídos dois novos documentos, compondo um portfólio de 30 

documentos. 

Esta busca permitiu entender como são construídos os modelos de maturidade 

de inovação, o tipo de arquitetura que utilizam e suas dimensões. Portanto, contribui para 

atingir parte do terceiro objetivo específico, bem como parte do quarto objetivo 

específico. A busca também permitiu entender como os modelos de maturidade de 
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inovação representavam a gestão de ideias. Mais detalhes desta busca encontram-se no 

Apêndice B. E os resultados da análise desses artigos encontram-se na seção 2.4. 

Finalmente, a revisão integrativa e as buscas sistemáticas da literatura realizadas, 

e posterior análises (apresentadas nos Apêndices A, B, D e E), juntamente com as etapas 

norteadores para a construção do modelo de maturidade genérico de De Bruin et al. 

(2005), deram suporte para projeto e desenvolvimento do artefato, como descrito na 

sequência. 

 

 

3.2.2 Projeto e desenvolvimento do artefato 

 

Nesta etapa cria-se o artefato. De acordo com Lacerda et al. (2013), o principal 

resultado desta etapa é o artefato em estado funcional. Cabe destacar que segundo o autor, 

o conhecimento gerado, embora aplicado pontualmente, deve ser generalizável para a 

classe de problemas. Esta generalização permite a construção de um conhecimento útil – 

no sentido pragmático – não pontualmente, mas que possa ser ampla e efetivamente 

aplicável pela e para a sociedade (MARCH; SMITH, 1995; KUECHLER; VAISHNAVI, 

2012).  

O artefato a ser desenvolvido nesta tese trata-se de um Modelo de maturidade para 

Gestão de Ideias. Para a construção do Modelo de Maturidade, foram seguidas as 

orientações De Bruin et al. (2005). 

Para contextualizar, durante esta etapa, o modelo evoluiu da versão 1 à versão 4, 

sendo, versão 1, concebida com base na revisão de literatura; versão 2 decorrente das 

modificações propostas pelo grupo focal; versão 3 decorrente da primeira rodada de 

entrevista com gestores, e versão 4 resultado da segunda rodado de entrevistas com 

gestões. Isto está detalhado na sequência. 

Destaca-se que a definição do escopo e preenchimento do modelo, como 

aconselhado pelos autores foi com base nas revisões de literatura. Deste modo, a revisão 

integrativa da literatura serviu para definir o escopo do artefato e os requisitos necessários 

(DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015).  

A revisão da literatura permitiu verificar também se algum artefato já havia sido 

proposto para o problema em questão. No entanto, não foi identificado nas buscas 

realizadas nenhum artefato existente para o problema específico, e sim, artefatos que 
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tangenciaram o problema, como os modelos de maturidade de gestão da inovação que 

fazem alusão a gestão de ideias, bem como os modelos para gestão de ideias de maneira 

geral. Desta forma, estes modelos e abordagens permitiram identificar as boas práticas 

para o desenvolvimento da Versão 1 do modelo desta tese. Os modelos identificados, bem 

como os demais elementos discutidos são expostos ao longo do referencial teórico (item 

2).  

A Figura  17 apresenta as interações com a literatura que a autora fez durante do 

desenvolvimento desta tese. 

 

Figura  17: Interação com a literatura para o desenvolvimento da versão 1 do modelo 

 

Fonte: a autora. 

 

Nesta primeira versão, o modelo estava estruturado em dois níveis: nível mínimo 

e nível máximo, os quais representavam os limiares dos estados referentes a Gestão de 

Ideias. A definição destes níveis teve forte influência dos modelos de maturidade 

relacionados a inovação, apresentados em detalhes nos capítulos 2.4.2 e resgatados nesta 

sessão no Quadro 20. 

O modelo possuía também duas dimensões macro: Ambiente e Fases para Gestão 

de Ideias que se subdividiam em 10 dimensões. Em Ambiente: 1) Liderança e Estratégia; 

2) Fatores relacionados ao Indivíduo, 3) Fatores Organizacionais Internos e 4) Fatores 

Organizacionais Externos. Em Fases para Gestão de Ideias: 5) Preparação; 6) Geração de 

Ideias; 7) Coleta, Armazenamento e Tratamento, 8) Enriquecimento, 9) Avaliação e 

Seleção, e por fim 10) Feedback e Acompanhamento. Cada dimensão, possuía também 

Revisão da 
literatura

Modelos para Gestão de Ideias: atores, funções, 
ferramentas, fases, boas práticas ...

Modelos de maturidade: níveis, dimensões, 
atributos...

Práticas, técnicas e ferramentas da gestão do 
conhecimento.

Modelo 
Versão 1

Níveis Mínimo e Máximo.

Elementos Estruturantes para as 
dimensões bases.
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atributos, que nesta primeira versão totalizavam 42 atributos (em detalhes no Apêndice 

G).  

Para demonstrar a influência dos autores bases, nesta primeira versão uma síntese 

é apresentada no Quadro 20.  Nela são apresentados, na primeira coluna, os elementos 

estruturantes, na sequência, a descrição deles.  No caso das dimensões apresenta-se 

também uma síntese dos atributos e o número deles, e por fim, na última coluna, 

identificam-se os autores que deram base a essa construção, sendo eles autores que 

propuseram modelos de maturidade, boas práticas, fatores críticos de sucesso e modelos 

de gestão de ideias. 

 

 

Quadro 20: Elementos estruturantes da primeira versão do modelo e sua origem na literatura 

Elemento Descrição Origem 

literatura/autores 

Níveis Modelos de maturidade  

Nível Mínimo O estado mínimo referia-se a algo caótico, 

esporádico, no qual não havia estruturação com 

relação a processos, funções, ferramentas, incentivos 

e alinhamentos estratégicos 
Gupta (2010), Modi 

(2011), Planview (2013), 

Ueno (2016), Enkel, Bell 

eHogenkap (2011) Perez 

eMesías (2013). 

Nível Máximo Geralmente representado pelas terminologias 

“otimizado” e “sustentável”. Há coleta de 

informações internas e externas. Ideias são 

encorajadas, com a formação de comunidade de 

ideias colaborativas. O processo é avaliado  

Ambiente  Descrição Atributos Boas práticas, modelos 

de gestão de ideias 

Liderança e 
Estratégia 

Ambiente 

organizacional que 

forneça apoio da 

gestão e deve estar 

alinhada 

estrategicamente. A 

principal fonte de 

ideias é por meio de 

indivíduos os quais 

devem ser 
capacitados e 

estimulados.  Além 

disso, o ambiente 

deve promover a 

criatividade, a 

diversidade por meio 

de facilitadores. 

(1) estratégia 
organizacional; (2) 

comprometimento liderança 

e alta gestão; (3) resultados 

alinhados às expectativas 

estratégicas. 

Glassman (2009), Enkel et 
al. (2011), Lasrado et al. 

(2016), Gerlach e Brem 

(2017), Benbya e Leidner 

(2018), Santos et al. 

(2018).  

Fatores 

organizacionais 

relacionados ao 

indivíduo 

(1) disposição dos 

colaboradores quanto a ser 

intreaempreendedor ou 

sugerir ideias; (2) 

colaboradores analisam o 

ambiente externo em busca 

de conhecimentos, 
oportunidades e novas ideias 

Enkel et al. (2011), Lasrado et 
al. (2016), Gerlach e Brem 
(2017), Benbya e Leidner 

(2018), Santos et al. (2018). 

Fatores 

organizacionais 

internos 

(1) comunicação; (2) 

facilitadores para a 

inovação; (3) capacitação 

continuada para novas 

competências com vista a 

inovação 

Lasrado et al. (2016), 

Gerlach e Brem (2017), 

Benbya e Leidner (2018), 

Santos et al.(2018). 

Fatores externos (1) troca de conhecimentos, 

informações ou ideias com 

parceiros; (2) padronização 

dos processos de parcerias; 

Enkel et al. (2011) 
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(3) diversidade de 

parceiros;(4) rede de 

contatos atuais e potências 

parceiros 

Fases da Gestão 

de Ideias 

Descrição Atributos Boas práticas \ modelos 

de gestão de ideias 

Preparação Responsável pela 

definição do tipo e 

diretrizes da 

iniciativa, equipe e 

divulgação. 

(1) responsável pelas 

inciativas; (2) divulgação da 

iniciativa; (3) lançamento de 

problemas e 

desafios/concurso; (4) 

Orçamento. 

Lasrado et al (2016), 

Gerlach e Brem (2017), 

Benbya e Leidner (2018), 

Santos et al. (2018). 

Spancer (2007), Aagaard 

(2013), Vagn, Clausen e 

Gish (2013), Gallmeister e 

Lutz (2016), Gerlach e 

Breim (2017). 

Geração Fase apoiada 

fortemente por 

técnicas criativas e 

ideias podem ser 

geradas a partir de 

problemas ou 

oportunidades 

identificadas. 

(1) atração de diferentes 

tipos de ideadores; (2) 

envolvimento de fontes 

externas; (3) política para 

submissão e participação; 

(4) métodos para gerar 

ideias.    

Lasrado et al. (2016), Gerlach 
e Brem (2017), Benbya e 
Leidner (2018), Santos et al. 
(2018). 

Green, Bean e Snavely 

(1983), Spancer (2007), 

Bothos, D. Apostolou and 

G. Mentzas (2009), 
Westerski,  Iglesias e 

Nagle (2011), Aagaard 

(2013), Stevanovic, 

Marjanovic e Storga 

(2013), Vagn, Clausen e 

Gish (2013), El Bassiti e 

Ajhoun (2014), Perez e 

Laringana (2014), Alessi et 

al (2015), Gallmeister e 

Lutz (2016), Gerlach e 

Breim (2017). 

Coleta, 
Armazenamento 

e Tratamento 

Suporta as demais 
fases, pois torna as 

ideias, dados, 

informações e 

conhecimentos sobre 

elas disponíveis e 

passíveis de serem 

acompanhados 

(1) forma de submissão para 
novas ideias; (2) elementos e 

conhecimentos para 

identificar uma ideia; (3) 

software; (4) suporte as 

etapas; (5) usabilidade e 

processamento; (6) 

categorias de ideias.  

Gasmann (2009), Sandstomin 
e Bjork (2010), Gerlach e 
Brem (2017), Westerkis et al. 
(2011), Lasrado et al. (2016), 
Gerlach e Brem (2017), 
Benbya e Leidner (2018), 
Santos et al. (2018) 

Green, Bean e Snavely 

(1983), Voigt e Brem 

(2006), Spancer (2007), 
Duin et al. (2010), Aagaard 

(2013), Gallmeister e Lutz 

(2016). 

Enriquecimento Ideias inicialmente 

sugeridas são 

reformuladas e 

combinadas de modo 

colaborativo por 

grupos ou indivíduos, 

tanto virtualmente 

quanto 

presencialmente. 

(1) Fase; (2) formação de 

grupos; (3) métodos para 

melhorar ideias; (4) 

disponibilização de 

informação/conhecimento; 

(5) compartilhamento do 

conhecimento adquirido; (6) 

instalações compartilhadas.  

Lasrado et al. (2016), 

Gerlach e Brem (2017), 

Benbya e Leidner (2018), 

Santos et al. (2018). 

Voigt e Brem (2006), 

Spancer (2007), Bothos, 

Apostolou e Mentzas 

(2009),  Westerski, Iglesias 

e Nagle (2011), 

Stevanovic, Marjanovic e 

Storga  (2013), Murah  et 

al. (2013), El Bassiti e 

Ajhoun (2014), Perez e 
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Laringana (2014), Alessi et 

al. (2015),   Gallmeister e 

Lutz (2016), Gerlach e 

Breim (2017). 

Avaliação e 
seleção 

Etapa analítica feita 
por meio de critérios 

previamente 

estabelecidos 

(1) equipe para selecionar 
ideias; (2) transparência na 

escolha dos seletores; (3) 

nível de estruturação; (4) 

critérios claros para 

selecionar as ideias. 

Lasrado et al. (2016), 
Gerlach e Brem (2017), 

Benbya e Leidner (2018), 

Santos et al. (2018). 

Sandström e Björk (2010), 

Westerski, Iglesias e Nagle 

(2011), Aagaard (2013), 

Stevanovic (2013), Vagn, 

Clausen e Gish (2013), 

Perez e Laringana (2014), 

Alessi et al. (2015). 

Feedback e 
Acompanhamento 

Iteração entre sistema 
e atores e sua 

retroalimentação. O 
acompanhamento do 

processo e das ideias 
sejam feitas com 

indicadores e métricas 
para o controle 

(1) feedback construtivo; (2) 
recompensas baseadas nas 

metas; (3) recompensas 
diversificadas; (4) resultados 

explicitados e 
compartilhados. (5) local 

responsável pelas novas 
ideias; (6) monitoramento do 

progresso dos resultados do 
programa. 

Lasrado et al. (2016), 
Gerlach e Brem (2017), 

Benbya e Leidner (2018), 

Santos et al. (2018); 

Westerski,  Iglesias e Nagle 
(2011), Alessi et al. (2015), 

Gallmeister e Lutz (2016). 

Fonte: a autora. 

 

Além da literatura, como estratégia de investigação, De Bruin et al. (2005) 

sugerem que o modelo seja verificado conceitualmente por especialistas. Para isso, foram 

realizadas três rodadas de verificação conceitual. A primeira por meio de grupo focal com 

cinco especialistas de domínio constituídos em sua maioria por acadêmicos. A segunda e 

a terceira foram constituídas de 10 entrevistas realizadas com gestores e consultores da 

área de inovação. A Figura  18 ilustra a interação com os especialistas na construção 

iterativa do modelo. 
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Figura  18: Interações com especialistas para a fase de desenvolvimento do modelo 

 

Fonte: a autora. 

A descrição do grupo focal e de cada rodada de entrevista são descritos na 

sequência. 

 

3.2.2.1 Grupo focal com especialistas 

 

O grupo focal teve como objetivo realizar tanto a validade do construto quanto a 

validade do conteúdo, buscando na convergência de opiniões do grupo uma linguagem 

mais apropriada para descrever os atributos do modelo. O grupo focal foi realizado em 

outubro de 2019. 

A principal função de um grupo focal é identificar percepções, sentimentos, 

atitudes e ideias dos participantes a respeito de um assunto, produto ou atividade (DIAS, 

2010, p.3). Para isso, o pesquisador deve estar atento e encorajar as interações do grupo, 

pois é através destas que emergem as contribuições (BARBOUR, 2009, p. 21). No grupo 

focal pergunta-se simultaneamente a mesma questão a todos os participantes, isso 

promove a discussão entre eles e leva a resultados que ultrapassem a soma das partes 

individuais (DIAS, 2010). É compreendida como uma técnica qualitativa derivada de 

entrevistas grupais para coleta de informações por meio da interação dos participantes 

(MORGAN, 1997; KITZINGER, 2000). 

Para que o grupo focal atinja o objetivo pretendido, conforme Dias (2010) e 

Barbour (2009), levam-se em consideração três fases, sendo elas: planejamento, execução 

e confecção do relatório final. Sendo assim, a seguir descreve-se como foram realizadas 

essas três fases e a confecção do relatório do grupo focal. 
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O planejamento, conta com a definição do objetivo que, neste caso, foi o de 

verificar se o modelo conceitual e seus os atributos são capazes de caracterizar a 

maturidade da Gestão de Ideias em uma organização.  Consta também as metas 

específicas, definidas como: avaliar cada uma das dimensões e níveis e identificar 

sugestões para melhoria e aplicabilidade do modelo proposto e ter um relatório de 

avaliação. 

Para alcançar resultados relevantes, o perfil dos participantes foi ser especialista 

de domínio e acadêmicos que possuem trabalhos relacionados com o tema gestão de 

ideias e suas vertentes no processo de inovação, com a titulação de mestre e doutor. Com 

relação ao tamanho do grupo, segundo Barbour (2009) depende da habilidade do 

moderador e do nível de complexidade da discussão. Deste modo, o grupo foi composto 

por cinco especialistas de domínio: 

• dois professores na área de inovação, com titulação de doutor; 

• um doutor na área de gestão do conhecimento e atuante no mercado de trabalho 

na área de inovação; 

• dois especialistas, com a titulação de mestre na área de inovação. 

Quanto ao local, a sugestão é que ele deverá ser escolhido visando o conforto, 

silêncio e movimentação dos participantes, que não haja poluição visual ou sonora e 

demais aspectos distrativos. Sendo assim, o local escolhido foi na casa de um dos 

participantes, no qual havia a disposição um local espaçoso com uma mesa o qual 

possibilitou a reunião de todos, sem ruídos e distrações externas e com fácil iteração e 

locomoção para todos os envolvidos.  

A moderadora principal foi a autora da proposta, uma vez que é exigida 

proximidade e identificação com o grupo. Como o grupo não era numeroso não houve a 

necessidade de moderadores auxiliares.  

Durante a execução foram realizadas gravações de áudio, devidamente 

autorizados, e ao mesmo tempo anotações para compor os dados. Barbour (2009) 

recomenda anotações das palavras-chave após discussões ou após a fala de cada 

participante, e assim o foi realizado. 

Durante a execução da técnica de grupo focal foi disponibilizado material de apoio 

que serviu para estimular as discussões. O material de apoio refere-se ao modelo de 

maturidade proposto explicado de forma didática. Por fim, durante o grupo focal algumas 

intervenções são feitas com o objetivo de obter esclarecimentos sobre um termo 
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específico ou pedindo a expansão de argumentos, como sugerido por Barbour (2009). 

Essas intervenções foram essenciais, pois clarificaram pontos que para a autora estavam 

obscuros. 

A última fase tratou da confecção do relatório e do seu fechamento. Referente ao 

fechamento, de forma natural um porta voz foi eleito o qual fez um breve resumo das 

sugestões feitas pelo grupo. Essas sugestões foram lidas em voz alta pelo porta-voz 

segundo suas anotações feitas. Após a leitura desta síntese, e a concordância do grupo, o 

grupo focal deu-se por encerrado. 

O grupo focal teve duração de quatro horas, o que possibilitou ricas discussões em 

um momento em que o modelo estava tomando corpo. Destaca-se que pelo tempo 

demandado foram distribuídos lanches e feitas pausas com lanches para relaxar a fim de 

não tornar o processo desgastante. Não houve dificuldade quanto a dispersão. Tão logo 

era feito o pedido para retornar, imediatamente iniciava-se a concentração de todos 

novamente na atividade. Como o tema era familiar a os envolvidos, o grupo focal fluiu 

muito bem. 

Com relação a confecção do relatório, foi realizada a transcrição dos pontos de 

discussões realizados pelo grupo, além da recolha e sintetização de todo material 

utilizado, como notas adesivas e papéis, e as anotações feitas no material de apoio. Desta 

forma, o relatório do grupo final inclui a análise dos dados obtidos durante o grupo focal. 

As dimensões inicialmente criadas com a literatura se mantiveram, bem como o 

nível de maturidade mínimo e máximo. O foco das mudanças se deu nos atributos que 

representavam cada dimensão. 

Como principais mudanças obtidas no modelo após a análise do grupo focal, 

destacam-se:  

1) exclusão de atributos que foram considerados pouco representativos para 

caracterizar a maturidade da Gestão de Ideias.  

2) inclusão de novos atributos somando ao final 59 atributos.  

3) realocação de alguns atributos nas dimensões. 

Na sequência, após os devidos ajustes, o que gerou a versão 2 do modelo, 

iniciaram-se as entrevistas com especialistas formados por gestores e consultores de 

organizações para verificar conceitualmente o modelo, ainda com o intuito de construção. 
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3.2.2.2 Entrevistas com especialistas 

 

A escolha pela entrevista semiestruturada deu-se devido a sua estrutura, pois, 

diferente da entrevista aberta, possui questões que possibilitam um direcionamento das 

respostas para os objetivos a serem atingidos e o entrevistado pode falar livremente sobre 

assuntos que vão surgindo (YIN, 2010).  Conforme Yin (2010), em uma entrevista 

semiestruturada, as questões são formuladas para o pesquisador e não para o entrevistado, 

sendo assim são questões relacionadas com dados que necessitam ser coletados e o porquê 

de serem coletados.  

Optou também pelo método de entrevista semiestruturada em contraponto à 

realização de outro grupo focal, pois principalmente na segunda etapa das entrevistas o 

mundo passava pelo isolamento devido a pandemia de Covid-19, sendo assim contato 

físico não era permitido devido as recomendações de países e principalmente da OMS 

(Organização Mundial da Saúde). 

A possibilidade de realização de um grupo focal virtual não foi concretizada pois 

demandava experiencia em comandar grupos de forma virtual, não sendo competência da 

pesquisadora, além disso, um membro poderia impor sua opinião e tornar o grupo não 

produtivo. Ainda, considerou-se a dificuldade de agenda entre os especialistas e gestores. 

Outra técnica que poderia ser utilizada nesta etapa com o intuito de “verificar” é o método 

Delphi, no entanto, entende-se que o método é mais apropriado para uma verificação 

final, do contrário neste momento o objetivo é verificar com especialistas e construir em 

cima das discussões. Portanto, este método não possui uma interação com o pesquisador 

mais aberta, o que, por sua vez, acontece com as entrevistas semiestruturadas.  

Por fim, cabe destacar que as questões do roteiro foram previamente verificadas 

pelos especialistas do grupo focal. O objetivo foi o de assegurar que as perguntas fariam 

emergir respostas que fossem pertinentes e relevantes à pergunta de pesquisa, além de se 

verificar a clareza da formulação das questões. Além disso, durante o grupo focal foi 

sugerido a elaboração de um material de apoio para os entrevistados com o modelo 

conceitual e os atributos para que as discussões fossem mais ricas. 

As entrevistas ocorreram em duas rodadas. Optou-se por este formato para 

proporcionar o máximo de interação entre a prática das organizações e a teoria proposta 

pelo modelo, sendo que esta é uma das características fundamentais para modelos de 

maturidade. 
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A primeira rodada contou com quatro especialistas, ao final destas entrevistas 

notou-se forte congruência em alguns pontos do modelo que precisavam ser modificados 

o que culminou numa nova versão do modelo (versão 3). Foram modificados 

principalmente a estrutura e a nomenclatura das dimensões e criados dois níveis 

intermediários.  

A segunda rodada, já com base na versão 3, contou com sete especialistas, e após 

análises a versão 4 do modelo foi desenvolvida. As principais contribuições nesta versão 

foram relacionadas a redefinição de boa parte dos atributos e a confirmação das mudanças 

na estrutura das dimensões e maior clareza na definição dos níveis. 

Todas as entrevistas foram gravadas com autorização dos participantes, a qual foi 

registrada na própria gravação. Também foi autorizado seu uso para esta pesquisa, pois 

segundo eles, nenhum dado sigiloso de suas respectivas organizações foi discutido.  

 

3.2.2.2.1 Primeira Rodada 

 

A primeira rodada teve como objetivo coletar informações para o aprimoramento 

do modelo, e para tanto, verificou-se se o modelo conceitual - dimensões e níveis - eram 

capazes de caracterizar a maturidade da gestão de ideias. Os atributos do modelo também 

foram discutidos, apesar do foco ter sido no modelo conceitual.  

Para isso, um roteiro de entrevista foi elaborado, composto de cinco questões 

que serviram como guias para a condução da captação de informações junto aos 

entrevistados, a saber: 

• Cada dimensão representa um fator que é crítico para gestão de ideias? 

• Os níveis estão coerentes entre eles e representam os estados de transição? 

• Quais pontos são fortes no modelo? 

• Quais as sugestões de melhorias? 

• O modelo possui aplicabilidade nas organizações?  

 

A seleção dos entrevistados deu-se por meio da técnica de amostragem não 

probabilística bola de neve, em que se buscou pessoas que trabalham ou já trabalharam 

com inovação. Essa característica foi averiguada por meio dos cargos e funções por eles 

já ocupados. Partindo deste ponto, os primeiros nomes foram levantados durante o grupo 

focal, do qual se obteve uma lista com seis nomes, com os quais foram feitos contatos por 
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e-mail e via aplicativo de mensagem instantânea. Dois dos seis especialistas retornaram 

positivamente para a realização da entrevista. Por meio de indicação de um dos 

especialistas outros dois nomes de especialistas foram contatados por e-mail. Assim, com 

a resposta positiva de quatro especialistas (das quais se descreve o perfil na sequência), 

iniciou-se a primeira rodada. 

Cabe observar que os especialistas eram tanto do sexo feminino quanto masculino. 

Contudo, optou-se pela utilização do artigo masculino “o especialista” apenas como 

normalização da língua portuguesa.  Para não citar seus nomes, também foi utilizado um 

código, no qual o primeiro número era referente a rodada em que ele participou, uma letra 

inicial e por um, um outro número que representa a sequência em que as entrevistas foram 

realizadas. 

 

• Especialista 1: (1L1)  consultor de inovação com expertise na utilização do 

Design Thinking, concurso de ideias e geração de ideias para a obtenção de 

soluções estratégicas para empresas de grande porte; supervisão/coordenação e 

experiência em projetos de inovação, de fomento a cultura de inovação, 

desenvolvimento e gerenciamento de iniciativas de Open Innovation (como 

incubadora, aceleradora e outros modelos) em grandes empresas, líder de equipes 

diretas, indiretas e projetos multifuncionais com foco em Inovação; 12 anos de 

estudo e pesquisa de inovação, novos modelos de negócio e impactos dos 

paradigmas digitais. 

• Especialista 2: (1F2) analista de novos negócios em uma grande corporação na 

área de beleza, reconhecida nacional e internacionalmente por ser uma empresa 

inovadora. Responsável por modelar e aperfeiçoar o processo de inovação da 

empresa. Já trabalhou em grandes organizações sempre voltado a novos negócios 

e inovação. Possui mais de 10 anos de experiência na área. 

• Especialista 3: (1E3) gestor de inovação em uma grande empresa de 

revestimentos. Tem formação básica em arquitetura, como grande parte dos 

funcionários da empresa. Possui 10 anos de experiência na área. 

• Especialista 4: (1T4): gestor de tecnologia em uma empresa de revestimento e 

participou na entrevista pareada juntamente com o gestor de inovação. O motivo 

é que as duas áreas atuam juntas no processo de inovação que está sendo 

construído na empresa. 
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Analisando o perfil dos especialistas que responderam afirmativamente ao 

convite, foram construídos dois grupos de perfis. O primeiro e, principal foram compostos 

por gestores na área de inovação ou gestores que atuam e conhecem o processo de 

inovação da empresa no qual trabalham. O segundo grupo, chamado grupo de controle, 

teve como objetivo obter uma visão complementar e verificar se estavam alinhados com 

o grupo principal, composto por consultores e pesquisadores. O Quadro 21 estrutura os 

sujeitos da pesquisa por grupo, conhecimento e habilidades, e seu cargo/função. 

A separação também foi importante para levar em conta na análise que os 

gestores possuem uma visão do problema de um nível mais alto e especializado na sua 

organização, diferente da visão mais diversa de um consultor.  

 

Quadro 21: Perfil dos especialistas na primeira rodada de entrevista 

Especialista Grupo Conhecimentos e 

habilidades  

Cargo função 

Especialista 1L1 Complementar Inovação Consultor 

Especialista 1F2 Principal Inovação Gestor de área 

Especialista 1E3 Principal Inovação Gestor de área 

Especialista 1T4 Complementar Inovação e TI Gestor de área 

Fonte: a autora. 

 

A coleta de dados iniciou em meados de outubro de 2019 com o contato por e-

mail e aplicativo de mensagens instantâneas com os sujeitos selecionadas da pesquisa a 

fim de realizar o agendamento das entrevistas.  

Dessa maneira, a entrevista com o Especialista 1L1 ocorreu no início de 

novembro de 2019, com o Especialista 1F2 na semana seguinte e com o Especialista 1E3 

e 1T4 ao final do mês de novembro do mesmo ano.  

Com o Especialista 1L1, Especialista 1E3 e Especialista 1T4 a entrevista ocorreu 

presencialmente. Os Especialistas 3 e 4, por fazerem parte da mesma organização, foram 

realizadas entrevistas no mesmo dia na sede administrativa da empresa. O Especialista 

1F2 por estar em São Paulo e na época a pesquisadora estar em Florianópolis, teve a 

entrevista realizada por Skype. As entrevistas tiveram duração entre uma hora e meia a 

duas horas. 

A condução das entrevistas deu-se em três momentos. Primeiramente, ocorreu 

as apresentações dos entrevistados, descrevendo seu cargo, função e experiência com 

relação a temática e; da pesquisadora que apresentou, de maneira mais específica a 
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pesquisa e o modelo em questão. Por segundo, o entrevistado, com o material do modelo 

em mãos, iniciou a leitura e análise de cada item, durante esse processo dúvidas foram 

sanadas e algumas discussões ocorreram, inclusive já com sugestões de melhoria. Por 

terceiro, de modo mais objetivo conduzida a entrevista, com base no roteiro.  

Para a análise dos dados coletados nas entrevistas utilizou-se como método a 

análise temática, a qual busca identificar, analisar e relatar padrões (temas) relacionados 

aos dados. Ela organiza e descreve o conjunto de dados em ricos detalhes e interpreta 

vários aspectos do tema de pesquisa.  

A análise temática é amplamente utilizada; porém não há acordo claro de como 

ela é feita. No presente trabalho utilizam-se as fases descritas por Braun e Clarke (2006) 

e Braun e Clarke (2012), no qual as autoras deixam claro que a análise não é um processo 

linear, onde simplesmente passa de uma fase para a próxima. Em vez disso, é um 

processo recursivo, ou seja, quando necessário, retorna-se ou avança-se.  No Quadro 22 

é possível observar as fases e as atividades realizadas em cada uma.   

 

Quadro 22: Fases da análise temática 

Etapas da análise temática 

Fase inicial: 

Familiarizar-se com os 

dados 

1) Transcrição dos dados 

e marcações de ideias 

iniciais 

2) Leitura e preparação do 

material 

3) Seleção do corpus e 

conjunto de dados 

Segunda fase: 

Geração de códigos 
iniciais 

1)Marcação manual 

separando temas latentes 
por cores 

2) Releitura para 

descoberta de dados 
relevantes 

3) Organizar em grupos 

significativos 

Terceira fase: 

Reanalise ao nível mais 

amplo 

1) Procurar por Temas 2) Temas transitórios. 3) Temas combinados 

Quarta fase: 

Rever temas 

2) Temas e subtemas 

apoiados por dados. 

3) Temas e subtemas 

satisfatórios 

------ 

Quinta fase: 

Definir e refinar os temas 

1) Identificar a essência. 2) Organizar 3) justificar acompanhado 

da narrativa 

Sexta fase:  

Fechar o relatório 

1) Escrever relatório. 2) Relacionar com a 

pergunta de pesquisa 

3) Relato coerente e 

conciso dos dados 

Fonte: adaptado de Braun e Clarke (2012, tradução da autora). 

 

Na primeira fase, familiarização, realizou-se a transcrição para editor de texto. 

Os entrevistados e as empresas foram mantidos em anonimato, os quais seguiram 

conotação alfanumérica como já descrito. Após a transcrição, foi realizada a leitura e 

releitura dos dados, a fim de verificar o conteúdo das entrevistas e a formação do corpus 
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de dados. Essa organização foi realizada em documentos de texto que geraram ao final 

desta primeira fase da primeira rodada de entrevista 60 páginas4. 

Na fase seguinte, geração de códigos iniciais, definiu-se a marcação manual 

utilizando-se códigos e cores, com objetivo de descobrir dados relevantes e 

posteriormente organizá-los em temas semelhantes. Esse processo foi realizado para cada 

entrevista individualmente. Procurou-se num primeiro momento marcar utilizando cores 

possíveis falas que pudessem refletir um tema. Além disso procurou-se identificar se o 

entrevistado estava falando sobre as Dimensões, os Níveis ou os Atributos, pois são níveis 

de análises distintas.  

Na fase de reanálise ao nível mais amplo, foram relidas as entrevistas ainda de 

forma individual e verificado se as cores inicialmente marcadas poderiam ser nominadas 

a uma temática, ou seja, procurou-se por temas em cima das marcações iniciais por cores. 

Nesse processo, alguns temas foram considerados transitórios e subtemas, outros foram 

recombinados ou descartados. Tudo isso foi realizado por meio de leituras e marcações 

manuais, em um processo totalmente recursivo. 

Esse processo recursivo estendeu-se nas fases seguintes, que se tratou-se de rever 

os temas, saber quais são temas apropriados e que podem ser sustentados por dados e 

falas dos entrevistados e pela literatura. Desta maneira, essa fase pode estar associada à 

quando foi criado um documento único com os temas por cores, no qual foram dispostos 

sequencialmente e associados as falas dos entrevistados.  

Por fim, gerou-se um último documento no formato de linhas e colunas, 

associando os temas, subtemas as falas dos entrevistados. Todos os temas e subtemas, 

cerca de 16, foram relacionadas as sete dimensões do modelo e aos níveis. Esses temas 

(categoriais) permitiram criar uma lista de sugestões de melhorias para redesenhar o 

modelo e modificar os atributos, bem como suposições a serem verificadas na segunda 

rodada de entrevistas. 

Os resultados desse processo foram traduzidos na Versão 3 do modelo, sobre o 

qual, a seguir, se apresenta uma síntese das principais descobertas e modificações. 

Com relação ao modelo conceitual dois temas se sobressaíram em todas as 

entrevistas: “agilidade” e “interatividade das fases”. Isso fez com que fosse criada uma 

representação visual do modelo que refletisse essa ideia. Foi também através dessas 

entrevistas que a visão de “agilidade” foi incluída como a quarta base conceitual do 

 

4 Times New Roman, 12, esp. 1,5 
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modelo e elementos complementares a interatividade foram adicionados também na 

forma de representá-lo. Como observa-se na Figura  19 o modelo passou a ter uma 

representação visual mais fluída e aderente a sua proposta em comparação com a sua 

versão anterior que possuía uma estrutura hierárquica.  

 

Figura  19: Evolução do Modelo da versão 2 para versão 3 

 

Fonte: a autora. 

 

Além disso, com relação as dimensões, algumas sofreram mudanças de 

reestruturação e nomenclatura. Por exemplo, a dimensão de Armazenamento foi 

reestruturada e transformou-se na Base de Conhecimento. A dimensão de Enriquecimento

 foi agrupada com a de Geração e Coleta pois continham muitos itens semelhantes na sua 

essência.  

Com relação aos níveis, foi por meio dessa primeira rodada de entrevistas que 

um nível intermediário foi criado com base no relato dos especialistas. Desta forma, o 

modelo, neste momento, passou a ter três níveis denominados: Nível Mínimo, Nível 

Intermediário e Nível Máximo. Mas, quando as temáticas identificadas com os 

entrevistados com relação aos níveis foram comparadas novamente com a literatura, 

constatou-se a necessidade em adotar quatro níveis definidos e nomeados: Nível de 

Reação, Nível de Iniciação, Nível de Expansão e Nível de Maturação.  

Referente aos atributos, estes sofreram modificações sobretudo em sua descrição 

para fornecer maior clareza. Por exemplo, foram retiradas palavras quantificadas como 

“todos”, “vários” e termos que são utilizados mais na literatura do que na prática. Os 

atributos também foram realocados nas dimensões que foram agrupadas.  
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3.2.2.2.2 Segunda rodada de entrevistas com especialistas 

 

A segunda rodada teve como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do 

modelo, o que significou verificar se modelo até então desenvolvido e seus atributos são 

capazes de caracterizar a maturidade da gestão de ideias. O principal diferencial desta 

rodada com relação a primeira é que com a representação satisfatória do modelo 

conceitual (representação visual, dimensões e níveis) foi possível aprofundar-se nos 

atributos do modelo, que são os responsáveis pela caracterização dos níveis e dimensões.  

A segunda rodada iniciou-se em meados de janeiro de 2020, quando uma nova 

resposta positiva foi recebida dos especialistas já contactados para a primeira rodada. 

Deste modo, iniciou-se a busca mais intensiva por novos especialistas para formar a 

segunda rodada de entrevistas. Adotando os mesmos critérios e técnicas da primeira 

rodada, foram contactados ao total oito novos especialistas, dos quais sete responderam 

positivamente e agendaram entrevistas, tendo o perfil descrito a seguir.  

Especialista 5: (2M4): gestor de gestão do conhecimento de um grupo de 

engenheiros responsável pela produção de componentes termodinâmicos. Portanto, faz 

parte da cadeia do desenvolvimento de novos produtos e inovação da organização. 

Também é gestor de projetos em parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina.  

Especialista 6 (2T6):  atualmente é gestor de Data Science, mas atuou como 

gestor de inovação pela mesma organização na qual exerce cargos de gerência há 

aproximadamente uma década, sendo especialista em inovação, tecnologias de ponta e 

justiça há 10 anos. 

Especialista 7 (2J2): consultor na área de gestão de inovação na Colômbia desde 

2012 em consultorias como a Tecnnova UEE (2012-2014) no Innmagina Goup (2014-

2015) e 10X Thinking (2019).  

Especialista 8 (2D1): consultor na área de métodos ágeis e inovação. Atuou com 

gestão do conhecimento aplicada ao gerenciamento de projetos. Possui graduação em 

Administração Pública e especialização em Educação Corporativa. 

Especialista 9 (2E3): gerente sênior de desenvolvimento de novos produtos. 

Trabalha há 10 anos na organização e possui profundo conhecimento sobre o processo de 

inovação. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa 
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Catarina (2003). Pós-graduado na mesma instituição com o título de mestre (2006) e 

doutor (2013) na área de Ciências Térmicas,  

Especialista 10 (2R5): pesquisador sênior pertencente a área de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos com mais de 30 anos de empresa. Possui graduação 

em Engenharia Mecânica – Departamento de Engenharia Mecânica (1988) e mestrado em 

Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC – (2002).  

Especialista 11 (2P7): coordenador de inteligência competitiva em uma grande 

empresa de tecnologia. Já atuou como gestor de projetos de pesquisa e diagnósticos de 

informações voltada para inovação.  

O Quadro 23 estrutura os participantes da pesquisa pelo grupo, conhecimento e 

habilidades, e seu cargo/função. Cabe lembrar que a separação nos dois perfis de 

especialistas (grupo principal e complementar) garante a análise e interpretação correta 

dos dados já que os gestores possuem uma visão do problema diferente da visão de um 

consultor, analista ou pesquisador, por exemplo.  

 

Quadro 23: Especialistas participantes das entrevistas na fase de desenvolvimento do modelo 

Especialista Grupo Conhecimentos e 
habilidades  

Cargo função 

Especialista 2M4 Principal Inovação Gestor de área 

Especialista 2T6 Principal Inovação Gestor de área 

Especialista 2P7 Complementar Gestão do 

conhecimento 

Coordenadora de área 

Especialista 2E3 Principal Inovação Gestor de área 

Especialista 2R5 Complementar Inovação Pesquisador sênior 

Especialista 2D1 Complementar Gestão do 

conhecimento e 

métodos ágeis 

Consultor 

Especialista 2J2 Complementar Gestão do 

conhecimento e 

inovação 

Consultor 

Fonte: a autora. 

 

Com relação ao instrumento (roteiro de entrevista), para a segunda rodada, as 

mesmas questões foram utilizadas com o acréscimo de uma pergunta referente a 

importância dada a cada atributo do modelo. Esta nova pergunta foi acrescida a fim de 

identificar se os atributos possuíam todos igual importância (peso). Essa ideia foi 

fortalecida na fala dos primeiros entrevistados, ao mencionarem que alguns atributos 

eram itens importantes pertencentes à gestão de ideias. Contudo, mencionaram também 

que a organização não poderia ser considerada menos madura se não o tivessem. Além 
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disso, dos 59 atributos presentes no modelo, sabia-se que todos estavam relacionados a 

gestão de ideias e eram importantes, no entanto quais deles realmente representavam uma 

organização madura?  

A coleta da segunda rodada iniciou em janeiro com o contato por e-mail e 

mensagens instantâneas para convite e agendamento das entrevistas. Dessa maneira, a 

primeira entrevista, com o Especialista 8 foi realizada em meados de março de 2020 e a 

segunda, sujeito 5, ao final de março. Os demais Especialistas 06, 07, 09, 10 e 11 foram 

realizadas todas no mês de abril e maio de 2020.  

Todas as entrevistas da segunda rodada foram realizadas via aplicativo de 

reunião digital (Skype, Google Meets, Microsoft Teams, Hangout), primeiramente, por 

estarem em países diferentes da entrevistada (Espanha, Brasil, Colômbia). Além disso, 

nesse momento, o mundo todo estava em estado de alerta sobre a pandemia da Covid-19.  

 As entrevistas tiveram média de uma hora e foram gravadas em formato de 

áudio com a autorização dos entrevistados, deste modo, somou-se cerca de 20 horas de 

entrevistas, pois para cada especialista foram realizadas duas entrevistas (contato inicial 

e contato final). 

De modo geral, elas foram conduzidas em três momentos distintos: 1) contato 

inicial para a apresentação da pesquisa e do entrevistado; 2) análise do modelo conceitual 

bem como dos atributos por parte do entrevistado; 3) contato final para feedback da 

análise do Modelo e dos atributos seguindo o roteiro de entrevista.  

A entrevista inicial teve o objetivo de apresentação da pesquisa e do entrevistado. 

Ao final dessa conversa acordava-se uma segunda entrevista para feedback da análise do 

modelo e dos atributos, uma vez que o modelo de maturidade bem como os atributos eram 

disponibilizados aos participantes via e-mail para que eles analisassem com calma. 

Portanto, como segundo momento, o entrevistado era responsável por analisar o 

modelo disponibilizado, bem como os atributos. O entrevistado foi orientado para ler o 

Modelo e realizar anotações com base em sua percepção do modelo. O Modelo foi 

disponibilizado em um arquivo PDF com o total de sete páginas no qual continha a 

descrição do escopo, objetivo, uso e uso do modelo bem como a descrição das dimensões 

e os níveis do modelo e um desenho ilustrativo. Do mesmo modo, quanto aos atributos, 

os entrevistados foram orientados a lerem cada um dos 59 atributos e fazerem anotações, 

caso precisassem. Para facilitar a análise, orientou-se os gestores e consultores a emitirem 

o “grau” de importância de cada atributo para saber a maturidade do objeto estudado, 
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segundo a escala: “não é importante para dizer que uma empresa é madura”; “é pouco 

importante para dizer que uma empresa é madura”; “é importante para dizer que uma 

organização é madura”; “è muito importante para dizer que uma organização é madura” 

e por fim, “é indispensável para dizer que uma organização é madura”.  

Para cada “afirmativa” um peso foi atribuído, ou seja, a afirmativa recebeu um valor 

numérico que a representasse, respectivamente: 0, 1, 3, 5 e 7. Logo, a junção das opiniões 

dos especialistas, permitiu que a cada atributo fosse atribuído um peso. 

Por exemplo, o atributo “a organização possui orçamento dedicado para iniciativas 

de gestão de ideias”, foi considerado um atributo importante pelos especialistas, sendo 

assim, recebeu o peso 3. Enquanto, “a organização incentiva o aprendizado contínuo e a 

tolerância ao erro” foi considerado indispensável ao se considerar uma organização 

madura, portanto recebeu peso 7. Destaca-se que nenhum atributo foi mencionado como 

não importante (peso zero).   

Para facilitar a análise do entrevistado as afirmativas foram disponibilizadas em uma 

planilha eletrônica com os campos a serem preenchidos e para suas observações.  

A Figura 20 ilustra parte da planilha disponibilizada aos participantes. Nela pode-se 

observar as disposições: 1) explicação da atividade; 2) descrição da dimensão do modelo 

relacionado as afirmativas (atributos); 3) descrição dos atributos; 4) campo para explicitar 

o grau de importância, inicialmente textual podendo ser escolhido na barra de rolagem, 

posteriormente o texto foi substituído por números para facilitar a análise; 5) campo de 

observação. 

 

Figura 20: Exemplo da planilha disponibilizada aos entrevistados para a análise dos atributos do modelo 

 

 Fonte: a autora. 
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Por fim, no terceiro e último momento, uma segunda etapa de entrevista foi 

realizada para receber o feedback dos participantes. Neste momento os participantes já 

haviam retornado os arquivos, alguns o PDF do modelo com algumas anotações e a 

maioria a planilha preenchida. Desta maneira, esta etapa de entrevistas foi conduzida 

seguindo o roteiro de entrevista pré-estabelecido e discussão de alguns pontos em 

destaques da análise feitas nos documentos. 

Para a análise dos dados coletados nas entrevistas da segunda rodada utilizou-se 

novamente a análise temática (já detalhado na seção anterior). Desta forma, na primeira 

fase, familiarização, realizou-se a transcrição para editor de texto mantendo os 

especialistas em anonimato utilizando conotação alfanumérica. Após a transcrição foi 

realizada a leitura e releitura dos dados para a formação do corpus de dados. Essa 

organização foi realizada em documentos de texto que ao final foram geradas cerca de 

120 páginas5 de transcrições. 

Utilizando-se da técnica de marcação manual com cores e códigos, o corpus de 

texto foi lido e relido na busca de dados relevantes e semelhantes que pudessem serem 

agrupados em temas. Esse processo foi realizado para cada entrevista individualmente e 

repetida a quantidade de vezes necessárias para consolidar os temas agrupados e verificar 

se esses temas poderiam ser nominados. Por tratar-se de um processo recursivo, temas e 

subtemas foram sendo revistos e aprimorados até o momento em que os temas poderiam 

ser sustentados pelas falas dos entrevistados e por dados da literatura.  

Por fim, um último documento, agora em uma planilha eletrônica6, foi criado e 

os temas foram dispostos em linhas e as falas em colunas. A organização permitiu associar 

o tema a uma ação ou uma suposição para o desenvolvimento do modelo. Sendo assim, 

alguns temas caracterizavam melhorias (ações) a serem realizadas no modelo e outros 

temas caracterizavam, suposições a serem verificadas na demonstração de aplicabilidade 

do modelo.  

Na segunda rodada, foram identificados 14 temas com relação direta aos 

atributos, às dimensões e os níveis do modelo. Como mencionado, cada tema permitiu 

criar ações de melhorias para o modelo e os atributos. 

 

5 Times New Roman, 12, esp. 1,5 
6 As planilhas de análise contendo as falas dos entrevistados bem como a relação delas com ações ou 

suposições referente a cada parte do modelo. 
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Cabe destacar que alinhado à análise temática, nesta rodada, foi analisado o grau 

de importância dada a cada um dos 58 atributos das dimensões. Todas as planilhas 

retornadas pelos entrevistados da segunda rodada foram agrupadas e analisadas. Os 

atributos com maiores pontuações foram destacados e conferidos se correspondiam 

também à fala dos entrevistados e a temas identificados, do mesmo modo, nas afirmativas 

com pontuação baixa foi possível identificar o porquê dessa pontuação, com base nas 

falas dos entrevistados. Desta forma, uma análise recursiva, comparando as temáticas e 

as sugestões obtidas nas entrevistas referente aos atributos do modelo e as pontuações 

dadas na planilha pelos mesmos entrevistados, permitiu uma nova organização dos 

atributos de forma mais enriquecida. 

 No final dessa rodada de entrevistas e análise os resultados foram traduzidos na 

Versão 4 do modelo o qual é apresentado em detalhes no Capítulo 4. Aqui, no entanto 

apresenta-se uma síntese das principais modificações do modelo para pontuar seu caráter 

evolutivo. 

As principais evoluções nessa rodada, foram a confirmação da nova versão 

representativa do modelo e a definição mais satisfatória dos atributos aproximando teoria 

e prática. Desta forma, ao final desta etapa dos 58 atributos, 33 foram mantidos com base 

no grau de relevância dada pelos entrevistados. Esta rodada de entrevistas também trouxe 

maior clareza sob os quatro níveis de maturidade foi obtida por meio do cruzamento entre 

a fala dos entrevistados, a literatura e a definição dos níveis.  

 

3.2.3 Demonstração do artefato  

 

Esta fase teve como objetivo demonstrar a aplicação e utilidade do artefato, 

resolvendo uma ou mais instâncias do problema. Segundo Perffers et al. (2007) essa fase 

pode ser por meio de um experimento, simulação, prova formal ou outro método 

apropriado, como estudo de caso.   

A demonstração do modelo foi realizada por meio de uma verificação de 

aplicação em três cenários, ou seja, com aplicação em três organizações distintas que 

podem ser consideradas três instâncias do problema. Como pode ser observado na Figura  

21 para esta fase buscou-se também o maior número de interações possíveis com a 

organização.  
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Figura  21: Interação com as organizações para a fase de demonstração da pesquisa 

 

Fonte: a autora. 

 

Cada uma das empresas foi escolhida com base no perfil comum e nas suas 

diferentes áreas e características, a fim de formular cenários para verificar a aplicação do 

modelo proposto. Para isso, em um primeiro momento foi realizada a entrevista com o 

responsável pela área de inovação na organização e na sequência foi aplicado um 

questionário com o entrevistado e mais uma pessoa sugerida por ele na organização. 

Paralelamente dados complementares foram coletados de site oficiais e páginas web das 

organizações.  

  

3.2.3.1 Seleção das organizações participantes 

 

Para definir um perfil de organizações, inicialmente pensou-se na Taxonomia de 

Pavitt (1984), que divide as organizações em setores com base na sua intensidade de 

inovação, sendo elas:  

• dominadas pelo fornecedor (comumente com atividades voltadas a 

agricultura, construção civil, serviços privados e manufatura tradicional); 

•  intensivas em produção, divididas em empresas de larga escala (materiais 

volumosos e montagem de bens de consumo);  

• possuem fornecedores especializados (maquinaria e instrumentos de 

precisão por exemplo);  

• baseadas na ciência/conhecimento (comumente eletrônicos/elétricos e 

químico). Essas últimas sendo os setores com maior intensidade de 

inovação. 

Não distante do conceito de Pavitt (1984) para as organizações baseadas na 

ciência, temos o conceito de organizações de base tecnológica. Segundo Cortês et al. 

Organização Alfa

•Entrevista com o 
responsável pela inovação 
(de área)

•Aplicação do questionário

•Resposta de 02 gestores

Organização Beta

•Entrevista com o 
responsável pela inovação e 
novos negócios 

•Apliação do questionário

•Resposta de 02 gestores

Organização Gama

•Entrevista com o 
responsável pela inovação e 
novos negócios

•Aplicação do questionário

•Resposta de 01 gestor e 01 
CEO
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(2005, p. 87), com base em uma ampla revisão da literatura, empresa de base tecnológica 

são “empresas que realizam esforços tecnológicos significantes e concentram suas 

operações na fabricação de “novos produtos”. 

Além disso, serão consideradas organização de médio e grande porte. Para uma 

empresa ser considerada de médio e grande porte, foram considerados três indicadores: 

número de funcionários, receita e nível de atuação (regional, nacional ou internacional), 

como observa-se no Quadro 24. 

 

Quadro 24: Tamanho e Receita das Organizações 

 Média Grande 

Nr.de funcionários 

SEBRAE (2021) 

  

Comércio e serviço 50 a 99 empregados  100 ou mais empregados  

Indústria 100 a 499  500 ou mais empregados 

Receita BNDS 7 Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual 

a R$ 300 milhões 

Maior que R$ 300 milhões 

Fonte: a autora. 

 

Além disso, para esta demonstração, somente foram consideras empresas que 

possuíssem sua visão institucional voltadas à inovação, evidenciada na missão e valores 

da organização. 

Após definir o perfil das organizações, decidiu-se buscá-las no conjunto de 

empresas associadas a ACATE - Associação Catarinense de Tecnologia - devido ao 

propósito com a inovação e por possuir mais de 1200 empresas em 13 polos de inovação 

e tecnologia em Santa Catarina. Desta forma, entre as empresas associadas à ACATE, 

identificou-se oito empresas com base nos critérios estabelecidos e com base na 

proximidade com os responsáveis pela inovação na organização. Entrou-se em contato 

com estas oito empresas e três delas manifestaram interesse em participar, sendo que uma 

delas já havia participado da fase anterior desta pesquisa.  

Na sequência (Quadro 25, Quadro 26 e Quadro 27) as três organizações, 

denominadas Alfa, Beta e Gama, são descritas.  

 

 

 

7 A classificação de porte é realizada conforme a Receita Operacional Bruta (ROB).  
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Quadro 25: Descrição da Organização Alfa 

Organização Alfa 

Companhia global que promove qualidade de vida por meio de soluções inovadoras de refrigeração. 

Conta com um portfólio para eletrônicos de uso residencial, restaurantes e cozinhas profissionais, 
supermercados e conveniências, expositores e demais aplicações variadas. Seu foco é fornecer um 

portfólio abrangente, capaz de atender às necessidades dos clientes por meio de altos padrões de 

qualidade, competitividade e eficiência energética.  

A organização atualmente possui mais de 14.000 funcionários distribuídos em 8 países, com mais de 

50 laboratórios dedicados a P&D e 11 plantas produtivas. 

Destaque na área por diversos prêmios de inovação internacional e nacional não só tecnológicas, mas 

organizacional também, como por exemplo o Prêmio Nacional de Inovação (PNI), na categoria Inovação 

Organizacional – Grandes Empresas de 2019. 

Por se tratar de uma organização global com uma hierarquia complexa e descentralizada o estudo foi 

realizado em um dos grupos de P&D, com sede no Brasil na cidade de Joinville/SC, que existe desde 

1971, e por se uma companhia referência global em tecnologia para toda a cadeia de refrigeração 

doméstica e comercial. 

Fonte: a autora. 

 

Quadro 26: Descrição da Organização Beta 

Organização Beta 

Organização nacional na área de software que atua há 30 anos no desenvolvimento de softwares de 

gestão empresarial e gestão pública. Desenvolve soluções corporativas para segmentos específicos de 

negócios, com foco nas seguintes áreas: justiça; indústria da construção; saúde e administração pública. 

Suas soluções já estão presentes em todos os estados brasileiros, em países da América Latina e nos 

Estados Unidos. Tem sede em Florianópolis/SC, mas possui equipes remotas em diversos estados 

brasileiros. 

A organização atualmente com cerca de 1,9 mil colaboradores em diversos estados do Brasil e já conta 

com alguns na Colômbia. 

Recentemente recebeu premiações quanto ao seu trabalho frente ao seu trabalho no ecossistema de 
inovação catarinense. 

As três áreas de negócio principais diferem quanto ao processo de inovação, pois cada uma possui seu 

próprio modelo que se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento.  Para a pesquisa foram 

entrevistados gestores diretamente relacionados ao processo de inovação e ao desenvolvimento de novos 

negócios de cada uma das unidades. Foi escolhido para dar continuidade a unidade de gestão pública. 

Fonte: a autora. 

 

Quadro 27: Descrição da Organização Gama 

Organização Gama 

Empresa nacional na área de desenvolvimento de software para a área da construção civil que está 

presente no mercado há mais de 30 anos. Tem como sede Florianópolis/SC e possui clientes em todo 

Brasil.  Atualmente estão expandindo para mercados internacionais.  
Atualmente possui mais de 220 profissionais.  

Ganhadora duas vezes do prêmio Potência Tecnológica. 

Por se tratar de uma empresa menor em comparação com outras duas não foi necessário eleger uma 

unidade dentro da organização, sendo assim, foi contatada a área de Inovação e Novos Negócios dentro 

da organização. 

Fonte: a autora. 
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3.2.3.2 Entrevistas com os responsáveis pela inovação na organização 

 

As entrevistas foram realizadas com os responsáveis pelo setor de inovação em 

setembro de 2020, com o objetivo de entender como acontece o processo de inovação na 

organização. Por esse motivo, a entrevista foi do tipo não estruturada, pois a intenção era 

captar da maneira mais natural o entendimento do participante sobre o assunto. 

Primeiramente, foi feito contato por e-mail com um membro de cada organização, quando 

conveniente foi indicado pelo entrevistado outros nomes para compor a lista. 

Cabe destacar que nas organizações Alfa e Beta por serem de grande porte, as 

considerações colocadas pelos entrevistados, bem como as análises feitas pela presente 

pesquisadora referem-se ao departamento ou área de negócio aos quais os sujeitos estão 

vinculados. Na Organização Gama o entrevistado respondeu olhando toda organização. 

Na Organização Alfa participaram da pesquisa dois gestores da área de 

engenharia, setor que é núcleo da pesquisa e desenvolvimento dos produtos, sendo um 

dos departamentos mais influentes no processo de inovação. Apesar da participação dos 

dois coordenadores, apenas um continuou no processo da pesquisa por demonstrar maior 

conhecimento sobre o processo de inovação da organização. Portanto, o entrevistado da 

Organização Alfa, aqui denominado de Gestor Alfa1 é gestor sênior de Desenvolvimento 

de Novos Produtos e trabalha há 10 anos na organização.  

Na Organização Beta foram entrevistados os responsáveis pela área de novos 

negócios e inovação de três unidades de negócio. No entanto, apenas um gestor deu 

resposta a tempo de participar da pesquisa. O entrevistado da Organização Beta, 

denominado Gestor Beta1, além de ter sido gerente de Inovação e Novos Negócios de 

uma unidade, foi responsável por estruturar a área de inovação com base em quatro 

pilares: intraempreendedorismo, open innovation, relacionamento e investimento em 

startups e Mergers and Acquisitions (M&A). Em meados de 2020 deixou a gerência de 

inovação e assumiu a unidade de M&A.  

Por fim, na Organização Gama participou o responsável pelo setor de Novos 

Negócios e Inovação da organização e complementarmente uma dos Chief Executive 

Officer CEOs. O principal entrevistado da Organização Gama, Gestor Gama1, trabalha 

na empresa há mais de 20 anos e atualmente é gestor da área de Novos Negócio e 

Inovação. A participação do CEO se manteve relacionada a resposta ao questionário.  
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Com a lista de potenciais entrevistados completa o convite foi realizado, e nos 

casos positivos, a data e hora foram agendadas. No Quadro 28 observar-se de maneira 

geral os dados referentes às entrevistas realizadas. 

 

Quadro 28: Dados dos entrevistados na fase de demonstração 

Nome Tempo Grupo 

Gestor Alfa1 1h Principal 

Gestor Beta1 45 min Principal 

Gestor Gama1 1h 30min Principal 

Fonte: a autora. 

 

Todas as entrevistas foram gravadas em formato de áudio, devidamente 

autorizadas pelos entrevistados.  Elas tiveram duração de 45 minutos a uma hora e meia. 

Do mesmo modo, todas entrevistas foram realizadas via aplicativo de reunião digital 

(Google Meets).  

As entrevistas se deram em três momentos. Primeiro, a apresentação da 

pesquisadora e uma breve introdução da pesquisa. Por segundo, a apresentação pelo 

entrevistado do processo de inovação da organização. Por terceiro, a retomada da palavra 

pela pesquisadora para situar a pesquisa que estava sendo realizada com o processo de 

inovação descrito pelo entrevistado e a apresentação dos próximos passos da pesquisa. 

Incluiu-se nesse momento o convite para uma nova interação, desta vez, por meio do 

preenchimento de um questionário. 

No primeiro e segundo momento a pesquisadora utilizou material de apoio com 

a ilustração e descrição do modelo de maturidade para gestão de ideias que foi 

desenvolvido nas fases anteriores, bem como uma apresentação em formato PDF de apoio 

para explicar a continuação da pesquisa. 

Cabe destacar que apesar dos três momentos descritos, a entrevista foi do tipo 

não estruturada, pois não foi seguido um roteiro de entrevista, sendo o entrevistado 

instigado pela pergunta “Como você descreveria a inovação na sua organização?” 

Objetivou-se que o entrevistado compartilhasse ao máximo o que era inovação na sua 

organização/departamento, com poucas interrupções para perguntas estratégicas por parte 

da pesquisadora. Objetivou-se com isso identificar em que contexto a gestão de ideias 

estava inserida.  
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Para auxiliar na caracterização da organização e no entendimento do processo 

de inovação foram também coletados dados em websites oficiais da organização, bem 

como notícias veiculadas em páginas web, principalmente sobre ações relacionadas a 

inovação. 

Após a coleta foi realizado o tratamento e a análise dos dados. A técnica de 

análise foi novamente a análise temática de Braun e Clarke (2012), pois ela objetiva 

identificar, analisar e relatar padrões (temas) dentro de dados e por ser um processo 

recursivo, ou seja, quando necessário retorna-se ou avança-se, permite maior liberdade 

de interpretação do pesquisador.   

Na primeira fase, após a transcrição com auxílio de um software de transcrição 

Happy Scripe resultaram em cerca de 40 páginas8 em editor de texto. A partir disso, 

leituras em um processo recursivo buscando padrão e identificação das temáticas foi 

realizado. O processo é semelhante aos demais aqui descritos seguindo as recomendações 

da técnica de análise temática. 

Por fim, um último documento em planilha eletrônica foi criado contendo, 

principalmente as três entrevistas dos gestores principais de cada organização. Desta 

forma, os temas foram novamente dispostos em linhas e os trechos que os representavam 

em colunas. Ao final para entender o contexto da empresa e do processo de inovação 

foram criados oito temas (categorias): 1) perfil dos entrevistados; 2) mercado de atuação 

da organização; 3) concorrência; 4) histórico da organização; 5) estrutura da organização; 

6) definição de inovação, 7) tipos de inovação e 8) processo de inovação. Estas categorias 

foram usadas para descrever cada organização, conforme seções 5.1 a 5.3. 

 

3.2.3.3 Aplicação do questionário com os responsáveis pela inovação na organização 

 

Após a realização da entrevista foi encaminhado aos entrevistados um questionário 

em formato digital disponibilizado por meio da plataforma Lime Survey9. O questionário 

foi disponibilizado em setembro ficando ativo até outubro, período considerado suficiente 

para os entrevistados responderem ao questionário. Ao final do mês de outubro duas 

pessoas de cada organização haviam respondido ao questionário, o gestor responsável 

pela área de inovação ou novos produtos (Gestor Alfa1, Gestor Beta1 e Gestor Gama1) 

 

8 Times New Roman, 12, esp. 1,5 
9 Software livre para aplicação de questionários online. Disponível em: https://www.limesurvey.org/ 
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e outro gestor indicado por ele e no caso da Organização Gama, um dos CEOs. Portanto, 

esses gestores e CEO foram denominados, respectivamente, Gestor Alfa2, Gestor Beta2 

e CEO Gama1.  

 

O objetivo do questionário foi de instrumentalizar o modelo conceitual. Uma vez 

que ele foi desenvolvido com base no modelo conceitual possui duas macros dimensões 

(ambiente e operadores) que comportam as sete dimensões principais. Os atributos que 

descrevem cada dimensão e que foram verificadas junto a especialistas na fase anterior 

foram a base para o desenvolvimento das questões. Portanto, cada questão está 

relacionada a um fator que é crítico para o sucesso da Gestão de Ideias e por consequência, 

saber quão madura a organização está com base nesses fatores. 

O questionário passou por um processo de pré-teste com 10 pessoas, oito 

acadêmicos e dois gestores com o perfil similar ao do público-alvo. O questionário teste 

foi disponibilizado no Google Formulário e foram incluídas cinco questões baseadas em 

Cooper e Schindler (2003) para analisar o questionário. São elas: 

• Na sua opinião, quão interessante o questionário é para o público-alvo? 

• Quão clara são as questões e instruções para preenchimento?  

• Quão adequada está a sequência lógica das questões?  

• Quão adequado está o tempo para responder o questionário? 

• Quão adequada está a escala de pontuação do questionário? 

O pré-teste levou a mudança no formato das questões, que anteriormente 

utilizavam uma escala Likert, e passaram a ser de três tipos: 1) questões de múltipla 

escolha (8 questões); 2) questões abertas (3 questões); 3) questões de resposta única (22 

questões). Este questionário encontra-se no Apêndice H. 

As questões de resposta única possuem cada uma, quatro alternativas que 

correspondem aos quatro níveis do modelo. Desta maneira, o respondente escolhe a 

alternativa que mais representa o seu entendimento com relação as práticas da 

organização. As questões abertas auxiliam a entender o contexto da organização, o 

entendimento do que é inovação para a organização e coletam alguns exemplos de 

práticas realizadas por elas ao longo do questionário.  

Por fim, as questões de múltipla escolha são também questões que coletam 

exemplos de ações realizadas por elas numa lista de possíveis candidatas, como por 
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exemplo quais as técnicas e ferramentas utilizada em determinada etapa, ou as práticas 

utilizadas para fomentar uma cultura para a inovação.  

Além das 33 questões, o questionário possui mais nove questões que estão 

relacionados ao perfil do respondente, como experiência, faixa etária, departamento, 

função dentre outros. 

 

3.2.4 Avaliação do artefato 

 

A avaliação do Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias se deu com base na 

comparação do objetivo principal do modelo - representar as capacidades organizacionais 

relacionadas a Gestão de Ideias por meio de um conjunto de características e atributos a 

fim de fornecer um roteiro de melhorias- com os resultados obtidos na etapa de 

demonstração. 

Para avaliar como o modelo se portou na demonstração nas três organizações 

distintas, seguiu-se os seguintes passos:  

• produção de um material explicativo que consistia na explicação do 

modelo e dos resultados da aplicação do questionário com a 

caracterização dos níveis; 

• encaminhamento do material explicativo para os gestores que 

responderam ao questionário; 

• entrevistas para coletar opinião sobre o questionário e seu resultado; e 

• análise entre resultados esperados e obtidos 

 

A Figura  22 ilustra a interação com as organizações para a fase de avaliação 

do modelo. 
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Figura  22: Interação com as organizações para a fase de avaliação do modelo 

 

Fonte: a autora. 

 

3.2.4.1 Produção do Relatório de Resultados 

 

Para coletar a opinião dos gestores das três organizações participantes, foi 

elaborado um relatório com base no questionário respondido por eles e nas entrevistas 

realizadas. O relatório foi estruturado em formato PDF para apresentar o nível que a 

organização estava em comparação ao modelo e as características conforme as respostas 

dos gestores.  O material completo pode ser observado no Apêndice I.  

 

3.2.4.2 Entrevista final com os responsáveis pela inovação na organização 

 

As entrevistas foram realizadas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O 

objetivo das entrevistas foi identificar a percepção dos gestores quanto ao cumprimento 

do objetivo principal do modelo que era representar a organização no que tange a gestão 

de ideias por um conjunto de características. Com isso trazer insights para a melhoria.  

Os entrevistados foram três gestores responsáveis pela área de inovação da fase 

anterior. Utilizou-se como técnica de entrevista um roteiro semiestruturado com 

perguntas alinhadas as primeiras feitas na fase de desenvolvimento do modelo. Sendo 

elas: 

Feedback para 
cada 

organização

Coleta da opinião de um dos 
respondentes (entrevistas ou 

questionário) 

Análise entre 
resultados 

esperados e 
obtidos
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• De modo, geral o modelo foi capaz de caracterizar a organização com 

relação a Gestão de Ideias?  

• Cada dimensão foi capaz de caracterizar fatores críticos relacionado as 

práticas executadas pela organização referente a gestão de ideias? 

• O nível apresentado pelo modelo está coerente com o que a organização 

entende? 

• O modelo permitiu fornecer insights para melhoria contínua? 

• Qual a sua opinião sobre a aplicabilidade do modelo em organizações?  

As entrevistas ocorreram em dois momentos: primeiro, a apresentação do 

relatório aos entrevistados e paralelamente a discussão de cada tópico e, por 

consequência, relacionado a cada questão do roteiro; e segundo, a fala final dos 

entrevistados com sua percepção geral do modelo e da participação da pesquisa como um 

todo.   

Cabe destacar que a escolha para coletar o feedback em formato de entrevista foi 

pautado no entendimento de que a discussão direta fornece maior riqueza de detalhes.  

Após a coleta do feedback por meio de entrevistas, foi realizado o tratamento e 

a análise dos dados que foram previamente gravadas em formato de áudio com a 

autorização dos entrevistados. A técnica de análise foi novamente a análise temática de 

Braun e Clarke (2012).   

Realizou-se a transcrição para editor de texto com o auxílio de um software do 

software da AWS (Amazon Web Services). Os entrevistados e as empresas foram 

mantidos em anonimato seguindo conotação alfabética. As entrevistas depois de 

transcritas resultaram em cerca de 60 páginas10 em editor de texto. Como de costume, 

neste momento, foi realizada a leitura dos dados, a fim de verificar o conteúdo das 

entrevistas e formação do corpus de dados. 

Após, seguiu-se as mesmas diretrizes que as análises anteriores, utilizando 

leituras recursivas, cores e códigos para a identificação de temas recorrentes. Até chegar, 

por fim, na criação de um último documento, agora em uma planilha eletrônica, foi criado 

contendo três abas, no qual cada aba representava uma organização. Desta forma, os 

temas foram novamente dispostos em linhas e as falas em colunas, foram dispostos os 

 

10 Times New Roman, 12, esp. 1,5 
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pontos positivos e discordâncias quanto ao resultado do questionário, bem como os 

principais pontos de discussão.  

Além disso, para concluir a avaliação do modelo foram retomadas suposições 

que surgiram ao longo do desenvolvimento do modelo e deste modo, verificar se elas 

eram verdadeiras ou não.  

 

3.2.5 Comunicação  

 

Na sexta e última etapa do DSR descreve-se a comunicação dos resultados para 

os públicos interessados. Para este trabalho, entende-se que a comunicação se deu ao 

longo do caminho percorrido pela pesquisadora na construção da tese com a adoção de 

resultados parciais divulgados com a publicação de artigos em eventos e relatório técnico. 

A comunicação, portanto, continuará tanto para a academia quanto para o mercado por 

meio de publicações científicas e técnicas. 

 A comunicação com a academia iniciou-se com a publicação do artigo de 

revisão de literatura intitulado Systemic representation of idea management: a proposed 

framework no 15th International Conference on Knowledge Management, em 2019. O 

artigo representou a primeira versão do que viria a ser o modelo, pois os principais 

elementos para as dimensões foram publicados nesse artigo. Além disso, foi a primeira 

interação com pesquisadores fora do PPGEGC com o tema da então proposta de tese. Na 

interação foi chamado a atenção para a delimitação do perfil das organizações, tendo sido 

sugerido organizações de base tecnológica com foco em desenvolvimento de novos 

produtos como um possível perfil.  

O trabalho intitulado Maturity Model for Ideas Management publicado como um 

dos capítulos do livro Knowledge Governance & Learning for Organizational Creativity 

and Transformation, em 2021, também teve como base a tese desenvolvida e representa, 

até então, o resultado mais aproximado desta tese. O trabalho foi desenvolvido juntamente 

com os professores orientadores do Brasil, mas contou com participação da professora 

tutora na Espanha e uma doutora, ambas do laboratório SEL-Promise: Processes and 

Information Technology for the Systemic Governance of Intelligent Organizations da 

Universidade Carlos III de Madrid no qual a presente pesquisadora fez seu doutorado 

sanduíche.  A colaboração com a instituição no exterior foi responsável pela estruturação 

tanto conceitual quanto lógica do modelo de maturidade. Ainda, estão em 
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desenvolvimento dois artigos relacionados a tese a serem divulgados em revistas 

científicas relevantes para a temática da tese.  

Além disso, a qualificação de uma tese, pode ser considerada uma comunicação 

formal para a academia, e esta ocorreu em setembro de 2019. Anteriormente a isso, a 

apresentação da proposta de tese no seminário interno do programa de pós-graduação no 

primeiro semestre de 2018, pode ser considerado também uma comunicação formal, não 

dos resultados, mas sim das intenções e da temática. Nota-se, portanto, que a comunicação 

de um trabalho científico é feita durante etapas de seu desenvolvimento. 

Com relação a comunicação para o mercado, utilizando-se linguagem adequada a 

cada veículo de comunicação bem como seu público-alvo, foi efetivada com a confecção 

da primeira versão do relatório sobre a maturidade da gestão de ideias. O relatório fez 

parte do desenvolvimento da tese, e foi o primeiro relatório com resultados apresentado 

às organizações na figura dos gestores participantes da pesquisa. Seguindo esse caminho, 

está previsto também nova versão desse relatório que coincidem com a finalização desta 

tese. Desta forma, considera-se que a comunicação vem abrangendo tanto a comunidade 

acadêmica quanto empresarial. 
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4 MODELO DE MATURIDADE DE GESTÃO DE IDEIAS – M2GI 

 

O propósito deste capítulo é apresentar a solução desenvolvida: Modelo de 

Maturidade de Gestão de Ideias (M2GI). Para tanto a solução proposta é composta dos 

seguintes elementos:  

• modelo conceitual;  

• modelo estrutural com a organização lógica dos elementos;  

• instrumento preliminar que possibilita a aplicação do modelo e;  

• forma de aplicação do modelo (aplicado no Capítulo 5).  

 

A composição pode ser visualizada na Figura  23. 

 

Figura  23: Visão geral da solução proposta 

 

Fonte: a autora. 

 

Como descrito na metodologia - Capítulo 3 item 3.2.2 Projeto e desenvolvimento 

do artefato - o Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias  (M2GI)  - passou por inúmeras 

modificações durante um processo iterativo com interações entre especialistas e a 

literatura, mediada pela autora.  

Para melhor compreender essas evoluções e as discussões teórico-prática 

envolvidas no desenvolvimento do modelo é que se apresenta, na sequência, o modelo 

inicialmente proposto com base na literatura: Modelo Versão 1. 
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4.1 MODELO CONCEITUAL DE MATURIDADE DE GESTÃO DE IDEIAS – 

PRIMEIRA VERSÃO 

 

Para apresentar o modelo em sua primeira versão, primeiramente descreve-se o 

escopo do modelo que segundo De Bruin et al. (2005) está relacionado ao objetivo e para 

quem o modelo será útil. Após, descreve-se a composição do modelo “design”. Assim, 

são descritos os níveis e as dimensões até então definidas. Por fim, apresenta-se os 

atributos, que são os responsáveis por caracterizar cada dimensão permitindo que a 

maturidade seja medida (CARALLI; KNIGHT; MONTGOMERY, 2012; DE BRUIN, 

2005). 

O modelo em sua primeira versão, possui o Escopo baseado no entendimento de 

três aspectos bases: 

1) o processo pelo qual ideias passam desde sua geração até o início do 

desenvolvimento necessita ser otimizado e gerenciado e envolve a tríade de Pessoas, 

Tecnologia e Processos (denominado aqui Gestão de Ideias) (GREEN; BEAN; 

SNAVELY, 1983; VOIGT; BREM, 2006; BREM; VOIGTH, 2009; GLASSMAN, 2009; 

IVERSEN et al., 2009; HESMER; THOBEN, 2009; GERLACH; BREM, 2017); 

2) o fato de que este processo tem pontos de abertura promovidos pela colaboração 

com parceiros e o envolvimento de atores externos (GERLACH; BREM, 2017; 

AAGAARD, 2013; GLASMANN, 2009; ALESSI et al., 2015); 

3) o entendimento de que a Gestão de Ideias terá maior efetividade em um 

contexto organizacional apoiado pela Gestão do Conhecimento (HESMER; THOBEN, 

2009; BARRIOS et al., 2018; MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 2017), por meio de suas 

práticas, técnicas e ferramentas tecnológicas e não tecnológicas, pois, estas facilitam com 

que os conhecimentos necessários para as fases estejam disponíveis (APO, 2009; APO, 

2020).  

Referente ao entendimento da Gestão de Ideias, apesar do modelo dar ênfase ao 

seu aspecto estrutural, ou seja, a visão de um processo organizacional que busca equilibrar 

mecanismos formais e informais, acrescido da utilização de métodos, técnicas e 

ferramentas. Ainda, se respeita o aspecto comportamental da Gestão de Ideias, uma vez 

que os atores trocam conhecimentos entre si em um processo social e indissociável as 

características do indivíduo.  
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O modelo não se limita a organizações com processos e projetos de inovação 

estruturados ou de inovação aberta. Certas capacidades também são necessárias em 

ambientes fechados, a diferença é que podem exigir níveis mais altos de maturidade em 

ambientes de inovação aberta (CHATENIER et al., 2010). 

O objetivo do modelo é representar as capacidades organizacionais relacionadas 

a Gestão de Ideias por meio de um conjunto de características e atributos a fim de fornecer 

sugestões de melhorias. 

O modelo será útil para gestores de organizações, principalmente de médio e 

grande porte, que almejam identificar como estão as atividades relacionadas a ideias para 

inovação, e que objetivam melhorias na gestão da inovação. 

Igualmente, servirá para gestores que estão implantando ou planejam implantar 

alguma iniciativa relacionada a gestão de ideias, como por exemplo, a obtenção 

sistemática de ideias (interna ou externa), concurso de ideias, utilização de plataformas 

de crowdsoursing ou parcerias para fornecimentos de novos conhecimentos em formato 

de ideias entre outros. Pois, entende-se que esses precisam passar por um processo até 

chegar a um conceito de negócio viável. 

Com relação aos níveis, nesta primeira versão, foram definidos o nível mínimo e 

o nível máximo de maturidade, na intenção de serem os limiares aos demais possíveis 

níveis que seriam identificados com os especialistas.  

Com a análise dos modelos de maturidade de inovação identificou-se que, 

independentemente da quantidade de níveis, o estado mínimo referia-se a algo caótico, 

esporádico, no qual não havia estruturação com relação a processos, funções, ferramentas, 

incentivos e alinhamentos estratégicos (GUPTA, 2010; PLANVIEW, 2013; UENO, 

2016). A colaboração é baseada em proximidade e quando a organização realiza 

parcerias, estas são arbitrárias ou individuais (ENKEL; BELL; HOGENKAP, 2011). O 

conhecimento é ad hoc e limitado, e a GC está em um estado de improvisação e 

informalidade (PEREZ; MESÍAS, 2013). 

Como último nível, nos modelos de maturidade de inovação, ele é geralmente 

representado pelas terminologias “otimizado” e “sustentável” (MODI, 2011; 

PLANVIEW, 2013; PEREZ; MESÍAS, 2013, ENKEL; BEL; HOGENKAP, 2011).   

Desta forma, há coleta de informações internas e externas, instalação de redes e parcerias, 

comprometimento da gestão e da liderança, iniciativas acontecem em toda organização e 

observa-se amplo foco em oportunidades externas e clientes (ENKEL; BELL; 
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HOGENKAP, 2011). O conhecimento é acessível em banco de dados, e usado para criar 

e gerenciar ideias. A GC é institucionalizada para que as pessoas conduzam as práticas 

de forma autônoma; eles são constantemente aprimorados e são articulados aos processos 

de negócios da organização (PEREZ; MESÍAS, 2013; ENKEL; BEL; HOGENKAP, 

2011). Neste nível, ideias são encorajadas, com a formação de comunidade de ideias 

colaborativas. O processo é avaliado por métricas (por exemplo, quantidade de ideia 

submetidas e a porcentagem de líderes sênior envolvidos) (MODI, 201; NAUYALIS 

PLANVIEW, 2013; UENO, 2016). 

Referentes às Dimensões, estas foram identificadas por meio das revisões 

sistemáticas da literatura realizadas. Para isso, os elementos das abordagens descritas no 

Capítulo 2, bem como das práticas e fatores críticos de sucesso, foram isolados por meio 

de comparação semântica entre eles (Apêndice E). Destaca-se que o objetivo foi sintetizar 

o que já está consolidado na literatura referente a Gestão de Ideias. Esta estrutura teve 

forte influência da abordagem de Gerlach e Brem (2017) quanto aos elementos 

estruturantes.  

Os elementos estruturantes foram divididos em duas macros dimensões:  1) 

Ambiente e 2) Fases da Gestão de Ideias. A dimensão Ambiente envolve: Estratégia e 

Liderança; Fatores relacionados ao indivíduo; fatores organizacionais internos e; 

Ambiente para inovação aberta. Já a dimensão Fases da Gestão de Ideias, contempla: 

Preparação; Geração e Coleta de ideias; Armazenamento e tratamento; Enriquecimento; 

Avaliação e seleção; por fim Feedback e Acompanhamento. No Quadro 29 esses 

elementos são identificados e descritos em detalhes. 

 

Quadro 29: Elementos estruturantes para Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias 

 Elementos estruturantes para Dimensão Ambiente de Gestão de Ideias 

Estratégia e 

liderança 

É um elemento central para qualquer iniciativa de Gestão de Ideias. Glassman (2009) 

descreve quatro atividades para alinhar os resultados do processo com as necessidades 
estratégicas da empresa: (1) rever a estratégia da empresa; (2) determinar as áreas 

principais que as ideias devem ser exploradas; (3) confirmar as áreas e; (4) alinhar ao 

processo de Gestão de Ideias. 

Fatores 

relacionados ao 
indivíduo 

Estes fatores estão relacionados, por exemplo, com a motivação intrínseca, o 

envolvimento e influenciam a Criatividade (LASRADO et al., 2016). 
 

Fatores 
organizacionais 

internos 

Têm-se o compartilhamento de informações a formação de rede as quais ajudam a 
promover a Colaboração (LASRADO et al., 2016). 

Os processos organizacionais, principalmente os que envolvem a GC são fundamentais 
apoiadores para as fases da gestão de ideias. Além disso devem ser periodicamente 

checados e melhorados com boas práticas e por meio de indicadores e métricas. Aliados 
a eles fatores organizacionais como o apoio da liderança e colegas imediatos, a gestão 

de pessoas (treinamento e recrutamento), transparência durante o processo e uma 
estrutura de recompensas a todos que participam (como abordado em: LASRADO et 
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al., 2016; GERLACH; BREM, 2017; BENBYA; LEIDNER, 2018; SANTOS et al., 

2018). 

 Elementos estruturantes para Dimensão Ambiente de Gestão de Ideias 

Ambiente inovação 

aberta 

Considerado um apoiador a Gestão de Ideias nesta tese é o fator de abertura, ele foi 

incorporado a estrutura conceitual, a fim que possa demonstrar o envolvimento externo 
em cada fase da Gestão de Ideias. A literatura está fortemente apoiada na busca de 

conhecimento externo para a geração de ideias, sendo este o ponto de abertura mais 
forte (GERLACH; BREM, 2017; AAGAARD, 2013; GLASMANN, 2009). No 

entanto, principalmente, com a utilização de ferramentas e sistemas de gestão de ideias 
colaborativos a interação pode ocorrer no enriquecimento ou na avaliação (ALESSI et 

al., 2015). 

 Elementos estruturantes relacionados Dimensão Etapas de Gestão de Ideias 

Preparação Primeira fase a ser considerada (IVERSEN et al., 2009; AAGAARD, 2013, VAGN; 
CLAUSEN; GISH, 2013; GALLMEISTER; LUTZ, 2016; GERLACH; BREIM, 2017). 

De modo simplificado, esta fase é responsável pela definição das diretrizes do 
programa, bem como a preparação do ambiente e das pessoas envolvidas.  

Geração e Coleta Após a preparação as ideias já podem ser geradas e/ou coletadas. A geração de ideias 

é apresentada por todos os modelos e frameworks. De modo geral, é apoiada fortemente 
por técnicas criativas e ideias podem ser geradas a partir de problemas ou oportunidades 

identificadas. Já a coleta é explicitada em cinco frameworks (GREEN; BEAN; 
SNAVELY, 1983; HESMER; THOBEN, 2009; IVERSEN et al., 2009; AAGAARD, 

2013; GALLMEISTER; LUTZ, 2016). Diferentemente da geração, ela é apoiada por 
mecanismos que forneçam meios para a recolha sistemática como formulários, físicos 

ou digitais.  

Armazenamento e 

tratamento 

Para facilitar o gerenciamento, ideias e demais dados sobre elas devem ser armazenadas 

(GREEN; BEAN; SNAVELY, 1983; BREM; VOIGT, 2009; GLASSMAN, 2009; 
GALLMEISTER; LUTZ, 2016). É uma fase que suporta as demais, pois torna as ideias, 

dados, informações e conhecimentos sobre elas disponíveis. A evolução das ideias pode 
ser verificada à medida que há acréscimo de novos conhecimentos ao passar pelas fases. 

Enriquecimento Depois que uma ideia é recolhida e armazenada ela torna-se disponível para iniciar o 
melhoramento. No entanto, dependendo do número de ideias, sugere-se a filtragem e 

categorização destas ideias, bem como a busca por ideias similares. Apesar de não ser 

considerada explicitamente uma fase, é reconhecida por facilitar o enriquecimento 
(GLASMANN, 2009; GALLMEISTER; LUTZ, 2016; EL BASSITI; AJHOUN, 2014). 

O enriquecimento de ideias, ou melhoria, é considerada em seis dos doze modelos e 
frameworks (VOIGT; BREM, 2006; HESMER; THOBEN, 2009; IVERSEN et al., 

2009; EL BASSITI; AJHOUN, 2014; GALLMEISTER; LUTZ; 2016; GERLACH; 
BREIM, 2017).  Nesta fase as ideias inicialmente sugeridas são reformuladas e 

combinadas de modo colaborativo por grupos, tanto virtualmente quanto 
presencialmente. Também são utilizadas técnicas criativas e pesquisas objetivando 

adicionar novas informações e conhecimentos às ideias iniciais. Atividades apoiadoras 
também foram identificadas como a formação de rede de atores (VAGN; CLAUSEN; 

GISH, 2013), bem como o roteamento e a disseminação de ideias (GLASSMAN, 2009). 
O objetivo é fazer com que determinadas ideias cheguem as pessoas certas para 

continuar a serem melhoradas com o conhecimento certo. 

Avaliação e 

seleção 

Após as ideias atingirem um certo nível de completude e maturidade, elas são 

avaliadas. Trata-se de uma fase analítica feita por meio de critérios previamente 
estabelecidos. Não objetiva a eliminação das ideias, mas sim uma oportunidade de 

aprimoramento e suporte a decisão.  Esta fase foi explicitada pelos autores: Voigt e 
Brem (2006), Aagaard (2013), Iversen et al. (2009), Vagn, Clausen e Gish (2013), El 

Bassiti e Ajhoun (2014), Stankowitz (2014), Gerlach e Breim (2017).  

Feedback e 
Acompanhamento 

Durante as fases é necessário que haja feedback constante e acompanhamento. O 
feedback refere-se à iteração entre sistema e atores e sua retroalimentação. Voigt e Brem 

(2009) e Gerlach e Brem (2017) apontam a necessidade de feedback e que o 
acompanhamento do processo e das ideias sejam feitas com indicadores. 

Resumidamente, esta fase é responsável por métricas para o controle, bem como o 
retorno de todas as atividades feitas para a rede de envolvidos.  

Fonte: a autora. 
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Para o processo de Gestão de Ideias, leva-se em consideração as Pessoas (e suas 

funções) e as Tecnologias (técnicas e ferramentas, destacando-se as de GC) associadas a 

cada uma das fases (Quadro 30).  

 

Quadro 30: Elementos de apoio para as fases da Gestão de Ideias 

Pessoas e 

Funções 

Adicionam valor ao processo com as suas habilidades, competências e conhecimentos 

e podem assumir diferentes funções.   

Ideador  A função de fornecer ideias é a do “Ideiador”. Ele pode ser colaborador interno, -
consumidor, fornecedor e a comunidade em geral e outras partes interessadas 

(VOIGT; BREM, 2006; GERLACH; BREIM, 2017; GALLMEISTER; LUTZ, 2016).    

Gestor de 

Ideias 

O Gestor de Ideias e/ou equipe de gestão (GREEN; BEAN; SNAVELY, 1983; 

GERLACH; BREIM, 2017) têm a responsabilidade de estabelecer as diretrizes do 

programa; delegar responsabilidades e fornecer capacitação aos envolvidos 

(GALLMEISTER; LUTZ, 2016).   

Grupos de 

Revisão 

Os atores podem formar ainda Grupos de Revisão, delegados pelo Gestor de Ideias, 

eles são responsáveis por revisarem as ideias recebidas (IVERSEN et al., 2009). 

Grupos de 

Discussões 

Função similar aos Grupos de Discussões (GERLACH; BREIM, 2017), responsáveis 

por melhorar ideias, e por vezes, fazer a seleção delas. 

Seletor de 

Ideias 

Com relação a seleção, pessoas podem assumir a função de Seletor de Ideias, 

responsáveis por selecionar ideias com maior potencial de tornarem-se produtos 

inovadores para formar um portfólio (GERLACH; BREIM, 2017).  

Especialistas Detentores de um conhecimento de domínio e podem ser tanto internos quanto 

externos. Especialistas são acionados em diferentes fases da Gestão de Ideias a 

depender do conhecimento necessário.  

Rede de 

Colaboração 

Atores podem formar uma Rede de Colaboração. Esta rede é facilitada por meio de 
lista de competências (HESMER; THOBEN, 2009). Encontrar as pessoas certas é um 

fator de sucesso para um programa de ideias, se as pessoas certas são ativadas as 

chances de boas ideias seguirem adiante é maior (GLASSMAN, 2009; VAGN; 

CLAUSEN; GISH, 2013).  

Tecnologia 

(Ferramentas 

e técnicas) 

refere-se as ferramentas e técnicas que a organização possui para apoiar os processos 

de Gestão de Ideias. Sendo assim, cada fase da Gestão de Ideias pode necessitar de 

ferramentas específicas. 

Geração de 

Ideias 

Na geração de ideias é comum a utilização de brainstorming, análise de problemas, 

análise de mapas conceituais, grupos focais com o cliente, mapeamento de produtos 

concorrentes, melhorias de produtos, desenvolvimento de tecnologias, pesquisas e 

trocas de informações (AAGAARD, 2013; GALLMAISTER; LUTZ, 2016). 

Igualmente, como a disponibilização e fácil acesso a fontes de conhecimento e ideias 

(GERLACH; BREM, 2017).  

Coleta de 

Ideias 

Para a coleta de ideias formulários físicos ou digitais servem como apoiadores 
(STROM; BJORK, 2010; GLASSMAN, 2009; GERLACH; BREM, 2017). Eles 

podem conter: a oportunidade que a ideia atende, os elementos-chave, possíveis 

benefícios para o cliente e para a organização, bem como possíveis dificuldades de 

implementação (SANDSTROM; BJORK, 2010). 

Análise das 

ideias 

Ferramentas computacionais de análise semântica podem ser utilizadas para verificar 

a similaridade de ideias, para categorizá-las e realizar a filtragem quando necessário. 

Estas ferramentas são úteis ao final da fase de coleta de ideias e antes de iniciar o 

enriquecimento delas.  

Sistemas de 

gestão de 

ideias 

O uso de Sistemas de Gestão de Ideias permite pessoas (internas ou externas) trocarem 

informações e conhecimentos (ALESSI et al., 2015) e por isso, são apoiadores de 

várias fases da GI, desde a coleta até a seleção (GERLACH; BREM, 2017). Por 

exemplo, sistemas que permitem utilizar a sabedoria da multidão ou inteligência 

coletiva são formas de auxiliar no enriquecimento de ideias. O objetivo é explorar o 

know-how e diferentes perspectivas (ALESSI et al., 2015). No entanto, além das 
ferramentas tecnológicas, grupos de discussão (GERLACH; BREM, 2017) e o Word 

café são técnicas que permitem interações físicas e a colaboração para a melhoria das 

ideias.  
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Seleção e 

priorização 

Por fim, ferramentas e técnicas de apoio a decisão utilizando critérios, como por 

exemplo a Análise Hierárquica Multicritério (AHP) são apoiadores para a fase de 

seleção das ideias. Destaca-se também que pesquisas de mercado, bem como 

ferramentas de modelagem de negócios, podem ser utilizadas para o refinamento das 
ideias.  

Gestão do 

Conhecimento 

(GC) 

Pode servir como apoio a gestão de ideias uma vez que uma vez que facilita a 

disponibilização de conhecimentos necessários para as fases. Trata-se de uma 

abordagem integrada de identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento (APO, 2009; APO, 2020).  

Práticas, 

técnicas e 

ferramentas 

da GC 

aplicadas a 

Gestão de 

Ideias 

São exemplos de práticas da GC aplicáveis a Gestão de Ideias: brainstorming; 

Storytelling (SERVIN, 2005); comunidades de prática (YOUNG, 2010); espaços 

físicos colaborativos para novas ideias (APO, 2010b) e; localizador de expertise -

conecta pessoas que precisam de conhecimento específico e pessoas que possuem o 

conhecimento (APO, 2010b).  Pode incluir também ferramentas computacionais 

avançadas como Data Mining para descobrir padrões. Knowledge Discovery in 

Databases (extração de informações implícitas, previamente desconhecidas e 

potencialmente úteis), Big Data Analytics. Além das técnicas de armazenamento as 
quais ideias e conhecimentos podem estar armazenados, como banco de dados, blogs, 

business inteligence e mapas conceituais (APO, 2010b).  

Fonte: a autora. 

 

Para a composição do modelo de maturidade, cada dimensão possui atributos, 

que são o conteúdo principal do modelo e são agrupados pelas dimensões. Eles são 

compostos por melhores práticas, indicadores e processos já consolidados na literatura. 

Desta forma, para cada dimensão apresentada no item anterior (Quadro 30), foram 

reunidas uma série de atributos com base na literatura para representar as dimensões. 

Nesta primeira versão do modelo foram reunidos 42 atributos cujas disposições entre as 

dimensões podem ser visualizadas na Figura  24. Os mesmos atributos podem ser 

encontrados em detalhes no Apêndice G. 
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Figura  24: Atributos dispostos nas dimensões do modelo 

  

Fonte: a autora. 

 

Essa versão inicial do Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias (M2GI)  

passou por diversas interações entre especialistas, a autora e a literatura. No próximo 

tópico apresenta-se a versão final do modelo, bem como as modificações que ele sofreu 

da primeira versão até a final.  

 

4.2 MODELO DE MATURIDADE DE GESTÃO DE IDEIAS – VERSÃO FINAL 

 

Da sua versão primária até a última, no que se refere ao escopo, os três aspectos 

bases permaneceram e a eles foi acrescido um quarto referente a visão de ciclos iterativos.  

Esse aspecto foi adicionado após entrevistas com especialistas. Na visão deles, o 

processo referente a ideias deve encontrar o equilíbrio entre o momento de criação, 

considerado mais divergente, e o momento de concretização, mais convergente. A 

intenção é que a ideia possa seguir adiante e que esse processo seja em ciclos, como 

destacam os Especialista 1F2 e o Especialista 1L1.  

 

 

 

[...] se a gente ficar em ideias, o que acontece, no processo o mais interessante 

é - claro que ideia é o estopim - mas o mais interessante é você tornar isso 

possível para poder validar o mais rápido possível (Especialista 1L1).  
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[...] porque se não ali fica na eterna ideação, nunca parte para o concreto. É 

mais importante a gente ter ciclos rápidos de entrega, avaliação, remodelação, 
nova entrega e assim por diante [...] (Especialista 1F2). 

 

 

Diversas falas durante as entrevistas indicavam certa iteratividade, interatividade, 

uma não sequencialidade, como o exemplo da fala do Especialista 1E3 “[...] sim, mas é 

que não é tão direto assim, que esse evento vai gerar um produto”, ou então na fala do 

Entrevistado 1T4, na ideia de que “[...] ele tem que ter essa ideia do ágil[...]”. 

Por isso, como quarto aspecto relacionado ao escopo do modelo foi incluído “a 

visão de que iniciativas de Gestão de Ideias são mais efetivas quando ocorrerem em 

períodos cíclicos e iterativos”. 

 Essa visão de ciclos iterativos é consenso na literatura e inerente ao processo de 

Gestão de Ideias (WESTERSKI; INGLESIAS; NAGLE, 2011). No entanto, um outro 

conceito é identificado na fala dos entrevistados: o conceito da teoria “lean”11, a qual está 

sendo aplicada nas organizações e os especialistas entrevistados já vivenciaram ou 

vivenciam no momento.  Inclusive, a fala do Especialista 1F2 traz uma explicação da 

diferenciação do que ele chama de “abordagem clássica” para a “abordagem lean” na sua 

visão.  

 

A abordagem clássica é uma aversão a risco, com comando e controle. Então, 

eu só vou tomar a decisão quando eu estiver todas as informações no papel, o 

que isso quer dizer, sendo super transparente, eu vou ter um projeto de milhões 

de reais que se der errado eu ponho a culpa no analista que fez a ideia, que 

analisou a ideia, que enriqueceu a ideia. Isso na prática é o que acontece. Com 

a abordagem lean, ao invés de gastar um milhão de reais, vou gastar 100 mil 

reais, aí eu vou enriquecer e ver para que caminho eu vou. Aí eu vou gastar 

mais 100 mil reais, vou enriquecer e ver para que caminho eu vou.   Aí eu gasto 
mais 100 mil reais... com certeza quando eu chegar a um milhão eu vou ter 

algo muito mais aderente ao mercado porque eu testei, do que algo da planilha. 

Porque, por princípio, se eu tenho histórico comparável, eu não estou inovando 

tanto, então não adianta eu ficar enriquecendo (Especialista 1F2). 

 

 

Em publicação recente Cooper (2021) traz a ideia de que a pandemia focalizou 

os holofotes na necessidade de inovação acelerada de produtos. Desta forma, o 

 

11 A ideia central da filosofia Lean (enxuto) é ampliar o valor do consumidor, minimizando os 

desperdícios. o Lean agrega maior valor para os clientes utilizando menos recursos. Inspirada nas práticas 

da Toyota segundo o Instituto Lean do Brasil (https://www.lean.org.br/). 

 

https://www.lean.org.br/
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“Desenvolvimento Enxuto”, ou seja, “Lean” remove desperdícios e ineficiências no 

processo desde a ideia ao lançamento por meio do mapeamento do fluxo de valor. 

O autor também destaca o potencial dos métodos ágeis emprestados do mundo 

do software, os quais, podem ser integrados aos processos mais tradicionais para gerar 

maior produtividade e tempos de desenvolvimento mais rápidos. Cabe destacar, porém, 

que quando se fala em acelerar o processo de inovação utilizando essas metodologias, 

Cooper (2021) é cauteloso e sugere a realização de mais pesquisas. Este é um potencial 

de pesquisa futura igualmente para esta tese também. 

 

4.2.1 Níveis  

O modelo está estruturado em quatro níveis que representam os estados de 

transição. Como apresentado, na primeira versão do modelo, a literatura permitiu 

identificar os dois limiares de níveis para a gestão de ideias, o que inicialmente foi 

chamado de Nível Mínimo e Nível Máximo (e atualmente estão nominados como nível 

de Reação e Maturação).  

A partir das entrevistas e do desenvolvimento do modelo junto aos especialistas, 

foi possível traçar os níveis intermediários (Iniciação e Expansão), o que caracteriza como 

meio termo entre os níveis limiares. Foi crucial identificar nas falas dos entrevistados que, 

para uma organização madura, não é suficiente ter somente os processos bem definidos. 

Desta forma, apresentar processos e certa estrutura configura-se o nível intermediário, 

uma vez que o Nível Mínimo é ela não apresentar iniciativa a esse respeito.   

Para endossar essa suposição, alguns exemplos levantados durante a discussão 

dos atributos do modelo são trazidos. 

 Para o Especialista 1L1 “uma coisa é eu ter a estrutura, outra coisa é ela estar 

compartilhada e conhecida”. À vista disso, para a organização ser considerada madura, 

mais que ter um processo desenhado ele precisa estar incorporado (compartilhado) na 

cultura da organização.  

Do mesmo modo, quando discutido sobre a necessidade de uma política de 

participação/submissão para iniciativas de gestão de ideias, na visão do Especialista 1F2 

“[...] isso pode ser um limitador, a minha leitura do cenário ideal [maduro], é que isso 

já esteja na cultura coorporativa”.  
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, quando se trata de uma comunicação 

formal, mesmo que o atributo seja representativo de um nível elevado de maturidade, ele 

pode não representar de fato a organização mais madura.  

 

[...] a empresa mais madura nem se quer precisa comunicar, se ela ainda precisa 

comunicar é porque ela ainda está em estágios anteriores onde a cultura não está 

suficientemente aderente. Muitos colaboradores ainda não estão tratando isso 
como uma coisa normal. Quando isso se torna uma coisa normal, ela está no 

nível máximo. Quando ela não comunica nada e os colaboradores nem sabem 

que existem aí está no nível mínimo. A comunicação [formal] está no nível 

intermediário (Especialista 1F2).  

 

Na visão do Especialista 1L1, quanto a chamada para iniciativa de Gestão de 

Ideias “existe alguns programas, que eles são extremamente maduros que já não tem uma 

chamada, um cronograma, eles acontecem [...]”. Nesse sentindo, a forma como as 

iniciativas são divulgadas não é tão importante quanto a fato delas serem conhecidas, o 

especialista ainda continua:  

 

[...] eu acho que os mais imaturos precisam de um concurso, precisam de um 

carnaval. Agora, num nível maduro, onde as pessoas têm noção de 

planejamento estratégico, de quais são os problemas, não precisa ter alguém 

balançando uma cenoura para correr atrás da cenoura. Faz parte do dia a dia 

deles, pensar em inovação. 

 

Levando as discussões em consideração, esclarece-se a existência do nível 

intermediário, o qual se refere ao estado em que as atividades e elementos da Gestão de 

Ideias são identificados com certo nível de estruturação, por exemplo, ideias não são mais 

geradas, enriquecidas, selecionadas de maneira informal. Ideias são comunicadas na 

organização (ainda que exija grandes esforços). Este nível pode ou não apresentar um 

sistema para auxiliar na coleta ou armazenamento da ideia. 

Ademais, mediante falas dos especialistas, constatou-se que as organizações que 

coletam ideias externas, ou praticam alguma ação de inovação aberta, já possuem uma 

certa maturidade em iniciativas internas. Isso também serviu para diferenciar os níveis 

intermediários. Essa suposição é exemplificada na fala do Especialista 2J2.  

 

[...] normalmente o que acontece: sempre o primeiro e segundo ciclo acontece 

só dentro da organização, quer dizer, na realidade, aí depois no terceiro é que 

a gente começa a sentir dificuldade de gerar novas ideias, e daí a gente abre 

para trazer muito material, ideias de fora. A partir; normalmente, do terceiro 

quarto ciclo; já fica uma dinâmica de trazer ideias externas, mas no início 
sempre é interno. 
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Com a análise conjunta das falas dos especialistas e da literatura foram definidos 

os quatro níveis do Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias (M2G1), ilustrados na 

Figura  25 e descritos em maiores detalhes na sequência. Como relata o Especialista 2R5, 

na percepção dos entrevistados o modelo com quatro níveis foi considerado satisfatório: 

“acho que dá pra enquadrar perfeitamente aí a empresa ou as empresas nesses quatro 

níveis”. 

 

Figura  25: Níveis do modelo de maturidade -MGI 

 

Fonte: a autora. 

 

Nível 1 – Reação 

A organização não sabe como gerenciar ideias e está focada nos seus processos 

produtivos, ela não provoca e sim reage aos estímulos do mercado.  

 

Nível 2 - Iniciação  

A organização começa a reconhecer que precisa gerenciar suas ideias e 

conhecimentos para inovação ou já iniciou alguma ação (iniciativa) isolada informal. O 

nível descreve o estado no qual as atividades ainda não estão formalizadas na 

organização, ou seja, ideias são coletadas e geradas de maneira informal. A colaboração 

interna e eventual colaboração externa são realizadas por relação de proximidade ou 

imposição. Ainda não é percebido valor nas ideias, pois elas não estão alinhadas com a 

estratégia. A gestão do conhecimento não é utilizada neste processo, deste modo, o 

conhecimento é totalmente informal e não é incorporado pelas ideias. Não há equipe 

dedicada às ideias e a liderança não está engajada. É inexistente uma política de 
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reconhecimento e estímulos a criatividade e tolerância ao erro. Os resultados do processo 

não são medidos ou avaliados.  

 

Nível 3 – Expansão 

O nível intermediário, refere-se ao estado em que as atividades e elementos da 

Gestão de Ideias estão sendo implementadas e desenvolvidas, pois possuem algumas 

atividades e iniciativas que caracterizam um processo estruturado. Por exemplo, ideias 

não são mais geradas, enriquecidas, selecionadas de maneira informal. No entanto a 

colaboração (interna e externa) para participar das iniciativas ainda exige esforços da 

organização, pois ainda não faz parte da cultura organizacional.  

Algumas práticas, métodos e ferramentas da gestão do conhecimento são 

utilizados, porém de forma isolada. A liderança e equipes já estão formadas e começam 

a perceber valor em otimizar o processo de ideias na organização. No entanto, cada 

iniciativa de Gestão de Ideias precisa de esforços mútuos e incentivos extras para que 

aconteça e ela não é continuamente avaliada.  

 

Nível 4 - Maturação 

O nível máximo de maturidade da Gestão de Ideias representa o estado em que o 

processo da Gestão de Ideias está integrado aos processos da organização e da cultura, 

sendo difícil distinguir e conceituar as atividades e ações realizadas. É visto de forma 

estratégica e apoiada pela liderança e alta gestão.  

Possui o aporte da gestão do conhecimento de forma que, os conhecimentos 

estejam de fácil acesso para os funcionários e suas ferramentas, métodos e práticas estão 

sendo utilizadas, ou seja, um modo sistematizado que consiga absorver e integrar os 

conhecimentos e ideias.  

A colaboração e a criatividade, a aceitação do erro e o estímulo à aprendizagem 

são fortemente estimuladas e fazem parte da cultura organizacional. Além disso, o foco 

para novas ideias, oportunidades e colaboração externas é visado. Há políticas claras de 

participação e de reconhecimento, bem como de definição dos papéis dos atores. Sendo 

assim, a implementação da Gestão de Ideias é continuamente avaliada e monitorada para 

melhorias contínuas. 

 

 



173 

 

 

4.2.2 Dimensões  

 

O modelo final manteve duas macro dimensões, porém, ambas sofreram 

mudanças no arranjo e na nomenclatura.  

A primeira relaciona-se ao “Ambiente” necessário para que a gestão de ideias 

aconteça de forma mais eficaz e otimizada. Ela envolve: Estratégia; Liderança; Criação 

de uma mentalidade/cultura inovadora, ambiente colaborativo e estímulo ao aprendizado. 

Ela deixou de ter as dimensões que a subdividiam e passou a ser composta apenas pelos 

atributos que a caracterizam. 

A segunda, denominava-se “Etapas para Gestão de Ideias” transformou-se em 

“Operadores”, pois a utilização da nomenclatura “etapas” não condizia mais com a ideia 

do ciclo iterativo criado. Apesar da autora e da literatura reconhecerem a existência de 

fases e etapas para gestão de ideias (GREEN; BEAN; SNAVELY, 1983; HESMER; 

VOIGT; BREM, 2006; IVERSEN et al., 2009; THOBEN, 2009; GLASMANN, 2009; EL 

BASSITI; AJHOUN, 2014; GALLMEISTER; LUTZ, 2016; GERLACH; BREIM, 2017), 

o termo na representação foi omitido, para evitar um entendimento errôneo de algo 

necessariamente sequencial e “preso”. Neste tocante, o fragmento de fala do Especialista 

1L1 representa o entendimento: “fases me dão a ideia de algo preso [...] Não quer dizer 

que esse processo começa no início ou no final, ou no meio do ano”.  

Todavia, quando se começa uma iniciativa de Gestão de Ideias é necessário 

conhecer suas etapas e passar por elas. Contudo, quando se está mais maduro, as etapas 

vão ficando menos perceptíveis. Corroborando com essa ideia, o Especialista 1F2, fez a 

analogia com um encanamento ao qual vai se enchendo de água. 

 

Quando inicia ... você precisa começar da primeira etapa e ir para segunda, 
então a partir do momento que este cano está preenchido, aí sim você tem todas 

as coisas acontecendo ao mesmo tempo (Especialista 1F2).  
 

Inclusive, para melhorar a percepção de interatividade e fluidez, a dimensão de 

Feedback e Acompanhamento foi representada visualmente perpassando por todas as 

fases. A Base do conhecimento, foi representada como elemento central sendo alimentada 

e alimentando os demais elementos. 

Ainda com relação à dimensão Base de Conhecimento, ela anteriormente se 

chamava “Armazenamento”.  A mudança na representação visual e na nomenclatura 

tornou a dimensão mais adequada, tanto com a proposição basilar do modelo, quanto para 
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sanar o falso entendimento que a nomenclatura Armazenamento seria algo estático. Esta 

percepção pode ser observada nas palavras do Especialista 1E3: “a minha impressão é 

que Armazenamento você coloca e deixa lá não mexe e essa não é a ideia aqui, né?”.  

Outra mudança ocorrida, a dimensão de Enriquecimento foi agrupada com a 

dimensão de Geração e Coleta, pois continham atributos semelhantes na sua essência, se 

repetiam. Outrossim, ao agrupar as fases em Divergentes (Geração, Coleta, 

Enriquecimento) e Convergentes (Avaliação, Seleção e Priorização), o entendimento do 

modelo ficou mais acessível aos gestores e aderente à literatura sobre criação e 

criatividade, nas quais existem momentos divergentes e convergentes que acontecem em 

ciclos (JENSEN, 2012; EL BASSITI; AJHOUN, 2014). 

 Portanto, a macro Dimensão Operadores, ficou assim reestruturada: 1) 

Preparação, 2) Geração, Coleta e Enriquecimento, 3) Base de Conhecimento, 4) 

Avaliação, Seleção e Priorização e, 5) Feedback e Acompanhamento. 

Com relação ao design do modelo, foram acrescidos elementos para representar 

os temas que se sobressaíram nas entrevistas “agilidade” e “interatividade das fases”. Isso 

fez com que fosse criada uma representação visual do modelo para que refletisse esses 

temas discutidos. Como se observa na Figura  26 a estrutura hierárquica foi transformada 

em algo mais cíclico e iterativo, representado pelos círculos e setas.  

Desta forma, o design do modelo, atende ao fato de que numa organização as 

iniciativas de gestão de ideias e as próprias ideias ocorrem em ciclos. A fala do 

Especialista 1T4 resume essa ideia.   

 

“Até porque aqui é cíclico, você faz a geração e coleta. Lá já tem uma avaliação 

seleção, depois volta, você faz mais avaliações, você fica meio que [...] em 

loop. (Especialista 1T4)” 
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Figura  26: Dimensões da Gestão de Ideias 

 

Fonte: a autora. 

 

A seguir a descrição final das dimensões criadas: 

Macro Dimensão I: Ambiente: Compreende-se que gerenciar ideias deve estar 

inclusa em um ambiente organizacional em que a liderança e alta gestão esteja 

comprometida e alinhada estrategicamente a fim de promover novas ideias 

(GLASSMAN, 2009; ENKEL et al., 2011; LASRADO et al., 2016; GERLACH; BREM, 

2017; BENBYA; LEIDNER, 2018; SANTOS et al., 2018). Compreende-se também que 

os indivíduos devem ser capacitados e engajados a colaborar e criar ideias, imersos em 

uma cultura de tolerância ao erro e estímulo ao aprendizado e a criatividade (LASRADO 

et al., 2016; GERLACH; BREM, 2017; BENBYA; LEIDNER, 2018; SANTOS et al., 

2018). 

Macro Dimensão II: Operacionalizadores: É composto por elementos que 

operacionalizam o modelo e, são elementos iterativos e retroalimentados, não acontecem, 

necessariamente, de forma sequencial. E, como já exposto estão distribuídos em cinco 

dimensões a saber: 1) Preparação, Geração e Coleta, Enriquecimento; Base de 

conhecimento; Avaliação, Seleção e Priorização, Feedback e Acompanhamento.  

De modo simplificado, a Preparação é responsável pela definição do tipo e das 

diretrizes da iniciativa (concursos com lançamento de desafios ou coleta proativa); da 

melhor forma de divulgação; das ferramentas e recursos necessários e das políticas de 

participação.  A principal função da etapa é de responsabilidade do Gestor de Ideias ou 
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Equipe de gestão que tem a responsabilidade de coletar informações, fazer as diretrizes 

da iniciativa e formar equipe multidisciplinar a fim de delegar responsabilidades.  

A Geração e Coleta e o Enriquecimento podem ser consideradas como fases 

mais divergentes, onde se estimula o pensamento criativo e colaborativo dos 

participantes. Ideias podem ser geradas a partir de problemas ou oportunidades 

identificadas. Já a coleta fornece meios para coletar sistematicamente ideias, como 

formulários, físicos ou digitais.   

A função de fornecer ideias é a do “Ideador” (colaborador, consumidor, 

fornecedor e outras partes interessadas), os quais podem formar grupos. Quanto mais 

interações sociais e fontes de informações, maior será a qualidade das ideias geradas. 

Neste momento é importante atribuir uma pessoa ou grupo para guiar a geração e possível 

enriquecimento, a fim de que não se perca o foco. Ideias devem chegar às pessoas certas 

para serem melhoradas com o conhecimento certo, a fim de agilizar o processo.  

A Base de Conhecimento é o elemento que suporta as demais, pois torna as 

ideias, os dados, as informações e os conhecimentos sobre elas disponíveis e passíveis de 

serem acompanhados. A evolução das ideias pode ser verificada à medida em que há 

acréscimo de novos conhecimentos ao passar pelas fases. O uso de banco de dados e 

sistemas adequados torna a gestão mais eficiente. No entanto, dependendo do número de 

ideias, sugere-se a filtragem e categorização destas ideias, bem como a busca por ideias 

similares. O objetivo da base de conhecimento não é o armazenamento em si, mas tornar 

o conhecimento acessível a quem precise, e desta forma permitindo a colaboração (APO, 

2020; INKINEN; KIANTO; VAHALA, 2015). 

A Avaliação, Seleção e Priorização são fases de caráter analítico e com o 

intuito de convergir para a solução. Ambas utilizam critérios previamente estabelecidos; 

no entanto, a avaliação não objetiva a eliminação das ideias, mas sim o oferecimento de 

uma oportunidade de enriquecimento e suporte a decisão.  Já a seleção envolve uma 

tomada de decisão, na qual as ideias, são escolhidas para compor o portfólio da 

organização. Relacionado a esta fase é importante portanto, a existência de critérios claros 

e de uma equipe multidisciplinar, fazendo com que a torne transparente e confiável.  

Durante as etapas é necessário que haja Feedback constante e 

Acompanhamento. O feedback refere-se à iteração entre sistema e atores e sua 

retroalimentação. É determinante que o acompanhamento seja feito com indicadores e 

métricas para o controle, bem como o retorno de todas as atividades seja feito para a rede 
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de envolvidos. Envolve também a divulgação de boas práticas e reconhecimento. Será 

por meio destas ações que se saberá os resultados das iniciativas de gestão de ideias e a 

geração de um aprendizado constante. 

Por fim, nota-se que tanto na dimensão de Operadores, quanto na de Ambiente, 

cada elemento está relacionado às capacidades organizacionais, as quais estão: 1) 

orientadas aos indivíduos e abrangem cultura, pessoas/funções e liderança; 2) orientadas 

à organização e envolvem estrutura e processos; 3) orientadas a tecnologias que englobam 

infraestrutura e aplicações e; 4) orientadas a processos de gestão que envolvem estratégia, 

metas e medição de desempenho. 

 A Figura  27 ilustra a junção dos níveis, as dimensões e capacidades, o qual 

constitui o modelo conceitual deste trabalho. 
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Figura  27: Visão geral do Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias 

 

Fonte: a autora. 
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4.2.3 Atributos   

 

Os atributos representam o principal conteúdo de um modelo de maturidade, pois 

é por meio deles que os níveis serão caracterizados e as organizações classificadas 

(CARALLI; KNIGHT; MONTGOMERY, 2012; DE BRUIN, 2005).  

Os atributos para este trabalho foram construídos com base nos fatores críticos 

de sucesso para Gestão de Ideias. Eles são constituídos pelas boas práticas inicialmente 

identificados na literatura e posteriormente verificados com os especialistas. Por esse 

motivo, nesta sessão do trabalho são também apresentadas discussões geradas durante a 

verificação com os especialistas e as principais modificações da versão inicial (Apêndice 

G) para a final. 

A Macro Dimensão I - Ambiente para Gestão de Ideias - foi a que mais sofreu 

mudanças na fase de campo. Em sua primeira versão contava com 12 atributos em quatro 

dimensões que compunham o ambiente. No decorrer das verificações muitos deles foram 

considerados pelos especialistas repetitivos. Eles poderiam ser subentendidos pelas ações 

que a organização realizava; sendo assim, já estavam identificadas nos atributos da 

Macro Dimensão Operadores. 

Outros atributos renderam maiores discussões sobre a importância do atributo 

em representar uma organização madura. Como por exemplo, os atributos que tratavam 

da inovação aberta, sendo eles: “política de trabalho com parceiros”, “frequência com que 

há troca de conhecimento entre parceiros”, “equilíbrio entre as parcerias” e, “existência 

de um coordenador de parcerias”. 

Como se pode observar, nas falas dos especialistas a seguir, houve um consenso 

que estes atributos dependiam da estratégia da organização e do mercado em que ela 

atuava. Por isso, na versão final dos atributos, foram incluídos “qual estratégia a 

organização utiliza” e “qual o conceito de inovação adotado”. 

 

[...] em mercados muito competitivos isso é um problema, o que eu estou 

querendo dizer com isso, é que a palavra parceiros ficou ampla, porque nós 

como empresa temos parceiros na universidade [...] que representam a parte de 

desenvolvimento e inovação e muitas coisas começam lá, e aí sim, essa troca 

de conhecimento, informações etc. são muitíssimo interessantes, mas nossos 

clientes também são nossos parceiros [...] e essa troca já não é interessante 

(Especialista 2M4). 

 

[...] não acho que isso seja fundamental, é interessante essa troca, mas não é 
fundamental, acho que o desenvolvimento interno a documentação do 

desenvolvimento interno também é de igual importância (Especialista 2R5). 
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[...] eu não acho que seja obrigatório [...] tem projetos que podem ser o cliente 

um parceiro? Pode, mas tem coisas que evoluem de outra forma (Especialista 
2T6). 

 

Além disso, os atributos utilizavam nomenclaturas com amplitude de 

interpretação, por este motivo, eles foram especificados ao decorrer das demais 

dimensões. Por exemplo, ao invés de existir na Macro Dimensão Ambiente um atributo 

sobre se “a organização possui política de trabalhar com parceiros externos”, foi incluído 

na dimensão de Geração, Coleta e Enriquecimento, um atributo específico sobre “se na 

geração de ideias a organização incluía algum ator externo”. Caso afirmativo, foi 

verificado quais a organização utilizava, dentro de uma lista possível, tais como 

universidades, especialistas, fornecedores, clientes e outros.  

Empregando esta abordagem, foi possível compreender como era a “abertura” 

da organização, e ser mais direto e específico no atributo para não deixar margem a dupla 

interpretação. Pois, o próprio conceito de inovação aberta possui diferentes 

interpretações, e não há consenso entre os especialistas e o próprio mercado, como 

destacaram o Especialista 2P7 e Especialista 2T6.  

 

[...] definir o que é o aberto, porque aqui no Brasil, isso não é cultura da 

inovação aberta. Nos modelos que tu estás usando a maioria tu estás pegando 

modelos de fora, não são modelos daqui. [...] A IBM é 90% aberta, é startup é 

com a universidade, spinoffs, tem professor pesquisador, alunos de PhD 

fazendo, então é um modelo que lá funciona super bem, mas aqui, não é 

cultural, aqui as pessoas não dão valor (Especialista 2P7). 

 

[...] é que assim, eu tenho uma visão um pouco diferente aí do mercado, mas 

aí você que decide isso, [...] tem algumas questões ali [no modelo] que validam 

se a empresa atua no mercado de Open Innovation, que é a inovação aberta, 
que fomenta mercados, startups o ecossistema em volta. A gente chegou a 

fazer não de maneira aberta, mas “semiaberta”, mas uma coisa que eu vejo, 

participando dos eventos é que a inovação aberta é muito vista como um 

modelo ideal porque ela é vendida para ser o modelo ideal, porque se ela não 

é vendida para ser o modelo ideal, ela deixa de ser ideal, então ela tem que 

primeiro parecer ser ideal para poder atrair pessoas para participarem 

(Especialista 2T6). 

 

Considerando que a inovação aberta é interpretada diferentemente a depender da 

visão do setor, ou até mesmo do entrevistado.  O Especialista 1L1 comentou sobre o fato 

de iniciativas de inovação aberta falharem por falta de conhecimento sobre seus próprios 

desafios e processos internos. 
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É legal ter essa visão que é necessário ter um trabalho interno para fazer algo 

bem externo um trabalho de inovação aberta.  O quanto é importante e o quanto 

é imaturo o ambiente. As vezes a galera amadurece mais a inovação aberta do 
que a interna. Só que daí não aproveita todo o potencial da inovação aberta. 

[...] é um dos maiores erros que eu vejo (Especialista 1L1). 

  

Ainda referente aos itens que foram excluídos, apesar de importantes, foram os 

itens referentes ao comportamento dos indivíduos. O principal motivo da retirada desses 

atributos foi por conta do público-alvo do modelo e pelo fato de o modelo ser auto 

avaliativo. Tendo os gestores como público-alvo, supõe-se que seria difícil avaliarem a 

motivação dos seus colaboradores. Por exemplo, no item “os colaboradores estão 

motivados a tomar iniciativas quanto a ser intraempreendedor ou sugerir ideias”. Esta 

ação está diretamente relacionada ao indivíduo, à sua motivação, que é intrínseca. Apesar 

dos autores Benbya e Leidner (2018) e Santos et al. (2018) corroborarem com fator crítico 

de sucesso, eles mesmos fazem a ressalva que são questões inerentes às pessoas.  

Portanto, neste modelo, optou-se por focar na organização e no gestor, ao invés 

de querer entender se os colaboradores estão engajados ou motivados. Portanto, buscou-

se compreender quais eram as ações que a organização e os gestores realizavam para 

proporcionar um ambiente para inovação e o surgimento de novas ideias. Ações como, 

ambientes compartilhados, comunidades de práticas, dentre outros estão relacionadas ao 

atributo “P4 - Ações de estabelecimento de uma mentalidade/cultura de inovação aos 

colaboradores”. Logo, os atributos que referenciavam questões relacionadas ao indivíduo 

foram retirados ao considerar o escopo do modelo. 

Fazem ainda parte da Macro Dimensão Ambiente, os atributos: “P1 – Estratégia 

de inovação adotada na organização”, “P2- Conceito de inovação adotado pela 

organização”, “P3- Ações ou programas relacionados ao conceito de inovação adotado 

pela organização” e o “P5 - Nível de envolvimento da alta gestão” fecham os atributos da 

dimensão. Estes cinco atributos representam três fatores críticos de sucesso, o 

alinhamento estratégico (GLASSMAN, 2009), o apoio da alta gestão (BENBYA; 

LEIDNER, 2018; SANTOS et al., 2018) e as ações para um ambiente que proporcione 

uma mentalidade/cultura para inovação (ENKE et al., 2011; LASRADO et al., 2016; 

GERLACH; BREM, 2017; BENBYA; LEIDNER, 2018; SANTOS et al., 2018). Tanto 

os atributos quanto os fatores críticos de sucesso podem ser observados no Quadro 31. 
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Quadro 31: Atributos da Dimensão I- Ambiente para Gestão de Ideias 

Ambiente 

Fatores críticos para a maturidade 

(literatura + especialistas) 

Atributos 

Alinhamento estratégico P1- Estratégia de inovação adotada na organização 
P2- Conceito de inovação adotado pela organização 

 

Ambiente organizacional que proporciona 

uma mentalidade/cultura para inovação 

P3- Ações ou programas relacionados ao conceito de 

inovação adotado pela organização.  

P4- Ações de estabelecimento de uma mentalidade de 

inovação aos colaboradores: 

•oferecendo treinamentos de criatividade; 

•organizando eventos de networking; 

•coletando ideias proativamente; 

•estimulando o aprendizado contínuo; 

•estimulando uma cultura de tolerância ao erro; 

•facilitando atividades de colaboração em 
instalações (físicas) compartilhadas; 

•criando disseminadores de práticas de 

inovação;   

•compartilhando histórias de sucesso; 

•interagindo por meio de comunidades de 

práticas. 

 

Envolvimento da alta gestão P7 –Nível de envolvimento da alta gestão 

Fonte: a autora. 

 

Na Macro Dimensão II – Operadores da Gestão de ideias – foram definidos 25 

atributos distribuídos nas cinco Dimensões: Preparação, Geração e Coleta e 

Enriquecimento, Base de Conhecimento, Avaliação, Seleção e Priorização, por fim, 

Feedback e Acompanhamento.  

Para a Preparação (Quadro 32) cinco atributos foram definidos (P5, P6, P8, P9, 

P10). Os atributos referem-se desde a existências de funções estabelecidas, como a do 

responsável pelo Gestão de Ideias e sua equipe multidisciplinar (AAGAARD, 2013; 

GERLACH; BREM, 2017; BENBYA; LEIDNER, 2018; SANTOS et al. 2018) até como 

as iniciativas são estruturadas e planejadas (VOIGT; BREM, 2006; IVERSEN et al., 

2009; GERLACH; BREM, 2017), se acontecem em ciclos iterativos. Incluso, como as 

iniciativas são comunicadas para o seu público-alvo, qual o seu objetivo e o nível de 

atuação delas (de equipe, de departamental ou organizacional) (GERLACH; BREM, 

2017).  

 Neste conjunto de atributos a diferença, em comparação com a primeira versão 

(Apêndice G), foi a inclusão dos atributos de abrangência e de objetivo da iniciativa. 

Alguns atributos foram reescritos, por exemplo o atributo referente ao " programa de 

Gestão de Ideias possui problemas específicos lançados periodicamente no estilo 
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desafios/concurso alinhados com a estratégia organizacional" foi modificado a fim de 

abarcar outras formas de iniciativas. O que pareceu ser mais representativo de uma 

organização madura é uma estrutura baseada em ciclos interativos. 

Os atributos sobre ter um representante e  realizar a comunicação foram 

mantidos, apenas reescritos. Quando discutido sobre a abrangência da comunicação, dois 

especialistas ressaltaram que depende do produto, da organização e do mercado, pois 

algumas ideias necessitam de sigilo maior. Então, divulgar para o número máximo de 

pessoas, como indicava o atributo anteriormente, não é uma verdade em todas as 

iniciativas.  

Difícil garantir tamanha visibilidade, porque muitas vezes pode haver forte 

necessidade de sigilo em relação a ideias específicas. [...] normalmente tu 

sempre tens assim um grupo de pessoas que funcionam como, vamos dizer 

assim, guardiões daquele processo [...] elas sempre sabem basicamente de tudo 

que está acontecendo, e daí elas tomam a decisão até que elas vão dar 

visibilidade aquilo e essa decisão tem que ser muito com base na probabilidade 

daquela pessoa contribuir para aquilo [...] (Especialista 2M4). 

Depende muito da cultura de cada mercado e das características específicas do 

produto (Especialista 2E3). 

Por fim, de todos os atributos discutidos, o atributo referente ao “orçamento 

adequado à promoção, suporte e premiação da iniciativa” - em comparação aos demais 

atributos da dimensão - foi o de menor representatividade na definição de uma 

organização madura. 

 

A promoção, suporte e premiação deve ser adequada ao orçamento e não o 

inverso. Se tiver espaço para premiação pode ser dado este incentivo, mas sem 

ser obrigatório. Eu pessoalmente acho mais válido incentivo baseado no 

resultado das ideias do que na geração, por ex. 5% do faturamento nos 

primeiros 3 anos (Especialista 2E3). 

 

[...] se é uma organização inovadora, que realmente fomenta inovação, ela já 

constrói um movimento orgânico para isso, o que menos vai importar para a 

pessoa é a premiação da iniciativa. As vezes a pessoa não vai nem estar mais 

na empresa, ela já saiu de lá e a ideia nem foi implantada ainda, então eu 
separaria, porque a parte de premiação para mim é tipo nota 0. Isso olhando 

para uma cultura madura (Especialista 2P7). 

 

No Quadro 32 estão dispostos, tantos os fatores críticos quanto os atributos que 

permaneceram ao final da verificação com especialistas.  
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Quadro 32: Atributos para Preparação 

Preparação 

Fatores críticos para a maturidade 

(literatura + especialistas) 

Atributos 

Planejamento da iniciativa P5 - Abrangência da iniciativa (sem iniciativa, nível de 
equipe, nível de departamento, nível organizacional) 

P6 - Objetivo da iniciativa 

Comunicação da iniciativa P8 - Comunicação da iniciativa e meios utilizados 

Estruturação da iniciativa P9 - Como as iniciativas estão estruturadas  

P10 - Atribuição de responsável 

Fonte: a autora 

 

Com relação a Dimensão Geração e Coleta e Enriquecimento, as principais 

mudanças decorridas da verificação com os especialistas estão relacionadas a 

incorporação dos atributos de Enriquecimento e Coleta que até então compunham 

dimensões distintas. Durante as entrevistas, alguns especialistas levantaram o mote que 

as ações de “geração” e de “enriquecimento” em suma representam aspectos relacionados 

a um momento divergente no processo de criação de novas ideias.  

 

depende muito da cultura e do ambiente coorporativo, porque ... o que eu entendo 

por enriquecimento, nas questões que você coloca, é dessas ideias ficarem 

abertas para uma cocriação contínua. [...] Eu acho que isso tem um lado bom, 

quando a gente olha que todos os seres humanos estão caminhando para o mesmo 

objetivo. Isso tem um lado detrator que me parece ser mais forte e mais perigoso 

que o lado positivo, que nem todos estão pacificados com o norte que a gente 

tem que tomar com relação a organização. Quando você coloca a cocriação 

muito aberta com as ideias, ela tem um risco. Ela tem um risco de desvirtuar o 

objetivo inicial da ideia, porque cada um tem seus métodos e objetivos próprios 

e vão construindo olhando suas próprias metas e objetivos, não necessariamente 

as metas e objetivos coorporativos (Especialista 1F2). 

 

[...] Me parece que aqui a etapa de enriquecimento de ideias é uma etapa bastante 

aberta e eu não sei se esse é o melhor caminho (Especialista 1F2).  

 

[...] não sei se essa etapa de enriquecimento me gera eficiência. Talvez ou não 

devesse existir ou devesse estar em outra fase, pensando nisso como um processo 

(Especialista 1F1). 

 

 

O modelo estava com mais fases divergentes do que fases convergentes, 

passando uma impressão, como mencionado por um especialista, de “eterna ideação”. 

Após análises, optou-se por transformar em uma dimensão chamada Geração, Coleta e o 

Enriquecimento, sendo esta, a dimensão com o caráter mais divergente do modelo. Além 

do mais, fatores críticos de sucesso como a colaboração e a criatividade estão 

relacionados tanto à Geração quanto ao Enriquecimento. 
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Por consequência da junção, essa é a dimensão com maior número de atributos, 

mesmo que alguns atributos tenham sido excluídos e reestruturados. A exemplo, o 

atributo referente a existência de uma política de submissão foi retirado por não ser 

considerado essencial em representar uma organização madura. Enquanto isso, atributos 

que representavam métodos, técnicas e ferramentas (como, brainstorming, grupo de 

discussão, design thinking), foram unificados.  

Desta forma, a Dimensão - Geração e Coleta e Enriquecimento – passou a contar 

com sete atributos (P11, P12, P13, P14, P15, 16, P17). Com eles, busca-se saber se são 

envolvidos diferentes tipos de “ideadores”, como também se eles participam por canais 

adequados e se estão aderentes a temática da iniciativa. Além disso, se a organização 

facilita a colaboração e a interação social, se utiliza métodos, técnicas e ferramentas para 

gerar e enriquecer ideias. Incluso ainda, se os conhecimentos e competências estão 

acessíveis quando necessário.  Os atributos são descritos por completo no Quadro 33 e 

são associados aos principais fatores críticos de sucesso, sendo eles: criatividade, 

colaboração e acesso ao conhecimento necessário.  

 

Quadro 33: Atributos para Geração e Coleta e Enriquecimento 

Geração coleta e enriquecimento 

Fatores críticos para a maturidade 

(literatura + especialistas) 

Atributos 

Colaboração P11- Diversidade de envolvidos na geração de ideias (tipos) 

P12- Envolvimento de atores externos (tipos) 

P21- Utilização de métodos. técnicas e ferramentas como apoio 

Acesso ao conhecimento necessário 

(também relacionados a base de K) 

P13- Como as ideias são recebidas 

P14- Abrangência do acesso a um software para sugerir ideias 

(se a organização tiver) 

Criatividade P15- Estímulos para novas ideias (tipos) 

P16- Utilização de métodos., técnicas e ferramentas como 

apoio 

P17- Escolha de Métodos, técnicas e ferramentas como apoio 

Fonte: a autora 

 

Para a base de conhecimento, os atributos foram todos reescritos e, como já 

mencionado, o nome da dimensão que anteriormente era Coleta, Armazenamento e 

Tratamento, passou a se chamar Base de Conhecimento. Sendo assim, ela é capaz de 

centralizar dados e informações-chave sobre um determinado produto ou serviço. Possuiu 

ainda como característica promover/suportar a colaboração daqueles que a utilizam.  

 Na verificação desta dimensão levantou-se a discussão do quão representativa 

ela seria para a maturidade. Alguns especialistas não consideraram tão crítico o atributo 
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quando se tratava de um repositório digital mais robusto. Mais especificamente, a 

existência ou não de um sistema, na opinião dos entrevistados, não representaria a 

organização ser madura. 

No entanto, trazendo para o contexto da tese, que tem como um dos princípios 

que práticas, técnicas e ferramentas de GC representariam uma organização mais madura. 

O uso de um sistema é um ponto importante a ser considerado, como foi reconhecido por 

um dos entrevistados “[...], mas assim principalmente falando de gestão do 

conhecimento, se eu tenho sei lá, um monte de papel... não tem sentido” (Especialista 

1L1).  

Em continuação, a importância da existência de sistema dependeria de como a 

organização trabalha com iniciativas de Gestão de Ideias, por exemplo, a quantidade de 

ideias por ela recebida. Nesse sentindo, o sistema, seria um atributo necessário “[...] daí 

isso precisa de sistema, precisa ter um pipeline, se não, não tem como. Você precisa de 

um sistema e que diga... olha sua ideia parou no gate tal” (Especialista 1L1). 

Neste mesmo sentindo, uma dúvida surgiu quanto a necessidade de 

armazenamento destas ideias. Na visão do Especialista 1L1 para a inovação não é 

necessário guardar as ideias, que por exemplo, não seguiram adiante, mas para a gestão 

do conhecimento é importante.  

 

É que são assuntos diferentes. Em gestão do conhecimento é interessante eu 

resgatar algo de 10 anos atrás, para a inovação ou é descartar ou é transformar 

em resultado (Especialista 1L1). 

 [...] Então a gestão de ideias está mais relacionada a gestão do conhecimento 

do que a gestão da inovação [...]porque para inovação ideia não serve para nada 

(Especialista 1L1). 

 

O Especialista 1L1 ao citar “para inovação ideia não serve para nada” 

entendeu-se que se ela não seguir adiante, só será uma ideia que não deu certo. Entretanto, 

para a GC, o que não deu certo é válido guardar e analisar o porquê não aconteceu. 

Conceitos estes relacionados também a memória organizacional e já destacado por 

autores como relevante para a inovação.  

Atrelado a isso, cabe destacar que a intenção da base do conhecimento não é 

somente o armazenamento em si, é armazenar para poder compartilhar com demais 

pessoas e poder tornar essa ideia acessível a outros. É desta forma que ela poderá ser 

melhorada, bem como as informações referentes a elas compartilhadas. Por este motivo, 
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os atributos (P18, P19, P20 E P21) são traduzidos no fator crítico de sucesso que é 

possibilitar “Acesso fácil as informações e ideias”. 

Desta maneira, os demais atributos desta dimensão envolvem questões sobre a 

acessibilidade das ideias, a utilização de categorias e a possibilidade de anexar 

informações sobre ideias. Além disso, inclui questões mais técnicas como utilização de 

sistemas que permitem verificação de similaridade atualizados com tecnologias 

semânticas e colaborativas advindos da Engenharia do Conhecimento. Os atributos, bem 

como seu fator crítico de sucesso, são apresentados no Quadro 34. 

 

Quadro 34: Atributos para Base de conhecimento 

Base de conhecimento 

Fatores críticos para a maturidade 

(literatura + verificação com 

especialistas) 

Atributos 

Acesso fácil as informações e ideias  

 

P18- Documentação das ideias (como e onde) 

P19- Nível de digitalização 

P20- Estruturação das ideias (como está descrita) 

P21- Utilização de um sistema  

Fonte: a autora. 

 

Referente a Dimensão Avaliação, Seleção e Priorização, duas mudanças 

ocorreram. A primeira, referente a saber a opinião do cliente/consumidor o quanto antes, 

e assim decidir se a ideia seguirá em frente ou não. Essa ação objetiva alinhar a ideia com 

as expectativas do mercado. 

 

Aqui eu gosto de trazer [...] porque eu acho que ajuda. É uma responsabilidade 

de coparticipação no processo de avaliação. (Especialista 1L1). 

você fala sobre cliente que tem informações sobre o mercado e cliente, mas 

aonde eu estou trazendo ele para o jogo para discutir essas ideias para inclusive 

ter um feedback mais rápido para ter as entregas de valor, isso é fundamental 

porque os processos ai de desenvolvimento de novos negócios estão trazendo 

o cliente junto pro jogo, inclusive é necessário de alguma forma algum 

mecanismo alguma ponta que permita essa iteração com o cliente em algumas 

das etapas para resolver problemas de falta de aderência ao mercado logo de 

imediato, mas talvez o conhecimento sobre o cliente só, não é o suficiente é 

interessante talvez trazer o conhecimento do cliente nesse jogo logo nas etapas 

de ideias ainda [...]” (Especialista 1D1). 

Mediante a isto foi acrescentado o atributo P26 sobre se a organização leva em 

consideração a opinião do cliente/consumidor e como isso é feito. O mais comum é incluir 

o cliente na parte de geração (STANKOVITZ, 2014). Nesta fase de tomada de decisão, 

“trazer o cliente” para jogo está também relacionado com a testagem rápida da ideia, 
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construir junto com o cliente, validar a ideia e levar isso em consideração na tomada de 

decisão.  

A segunda discussão foi referente à preocupação em não “matar ideias”. Quando 

se leva em consideração os critérios tradicionais para seleção, ideias disruptivas podem 

que nunca sejam experimentadas. Tendo em vista essa observação feita por especialistas 

e corroborada com a literatura (IVERSEN et al., 2009), a verificação da estratégia e os 

critérios utilizados garantem o cuidado para não se “matar” ideias que possuem o 

potencial de serem mais disruptivas. 

Importante uma filtragem, mas é necessário ter cuidado para não "matar" a 

ideia (Especialista 2M4). 

Se for possível validar [a maioria] das ideias sem julgamento de forma rápida 

e barata é o melhor dos mundos (Especialista 2T6). 

Após essas explanações, foram definidos sete atributos para a dimensão (P22, 

P23, P24, P25, P26, P27). Os atributos são sintetizados no Quadro 35 e tratam de questões 

como se há coparticipação, se a equipe de avaliadores e seletores possui diferentes 

habilidades, se o processo é transparente e estruturado, bem como se são utilizados 

diferentes critérios. Os atributos estão relacionados a três fatores considerados críticos, o 

primeiro relacionado a equipe e a transparência, o segundo relacionado a estruturação, e 

o terceiro relacionado a prevenção do efeito “matar ideias disruptivas”.   

 

Quadro 35: Atributos para Avaliação, Seleção e Priorização 

Avaliação, seleção e priorização 

Fatores críticos para a maturidade 

(literatura + verificação com 

especialistas) 

Atributos 

Equipe que irá selecionar as ideias 

(diversidade, adequação, 

envolvimento, transparência) 

P22- Estruturação do processo 

P23 - Multidisciplinaridade da equipe de seleção 

P26- Opinião dos clientes/consumidores 

 

Estruturação (critérios, pesos ...) P24 - Critérios alinhados estrategicamente 

P25- Utilização de critérios (quais) 

Prevenção do efeito “matar ideias 

disruptivas” 

P27- Existência da taxa de rejeição 

Critérios alinhados estrategicamente 
 

Fonte: a autora 

 

Por fim, para o Feedback e Acompanhamento, as maiores mudanças foram 

relacionadas à forma com que os atributos estavam descritos e como eles se relacionariam 

aos níveis. No atributo sobre “compartilhar histórias de sucesso” foi inclusa a 
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compreensão para compartilhar histórias de insucesso também e o que foi aprendido 

(lições aprendidas). 

 

Compartilhar até case de insucesso. Porque aí é muito gestão do conhecimento, 

você colocar isso documentado, num sistema, então é como eu pego aquele 

conhecimento e disponho para organização para que o erro não aconteça, e erro 

repetido é o que mais acontece (Especialista 1L1). 

 

Após essas modificações sete atributos (P28, P29, P30, P31, P32, P33) 

compuseram a dimensão. Os atributos são descritos no Quadro 36 e referem-se desde o 

feedback contínuo, status, compartilhamento de boas práticas, casos de sucesso, 

aprendizagem contínua, monitoramento dos resultados, tanto das ideias como do processo 

e do programa.   

 

Quadro 36: Feedback e Acompanhamento 

Feedback e acompanhamento 

Fatores críticos para a maturidade 

(literatura + verificação com 

especialistas) 

Atributos 

Feedback construtivo aos envolvidos 

com a iniciativa 

P28- Feedback aos envolvidos (tipo) 

 

Reconhecimento aos envolvidos com 

a iniciativa  

P29- Tipo de reconhecimento aos envolvidos 

 

Acompanhamento por meio de 

métricas a fim de “mediar o sucesso” 

e a relação com os resultados 

organizacionais 

P30- Monitoramento das iniciativas  

P31- Indicadores para monitoramento das iniciativas  

 

Aprendizado contínuo por meio de 

compartilhamento de histórias de 

sucesso e registro de lições aprendidas 

P32- Compartilhamento de histórias de sucesso 

P33- Registro e utilização de lições aprendidas 

Fonte: a autora. 

 

Uma vez definidos os atributos, no próximo item é apresentado como estes se 

relacionam com os níveis.
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4.3 MODELO ESTRUTURAL UTILIZADO PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS 

NÍVEIS DE MATURIDADE 

 

Os níveis de maturidade se relacionam com as dimensões e estas por sua vez são 

representadas pelos atributos. Logo, os níveis de maturidade têm relação com as 

dimensões, capacidades e atributos e utilizam-se de métodos de avaliação/classificação 

para definição dos níveis e assim, fornece sugestões de melhorias. Essa relação é 

explicitada visualmente na Figura  28. 

 

Figura  28: Visão geral do modelo estrutural para maturidade de Gestão de Ideias 

 

Fonte: a autora. 

Uma vez já descritas as dimensões e atributos na seção anterior, os próximos 

itens visam a explicitar o método de avaliação e classificação. Optou-se para isso, a 

construção de um instrumento no formato de questionário. 

 

4.3.1 Método de avaliação e classificação 

 

O método de avaliação será autoaplicável. Objetiva-se que o gestor seja capaz 

de autoavaliar a organização, departamento ou área por qual ele é responsável. Para isso, 

o modelo foi instrumentalizado em formato de questionário e pode ser acessado online. 

Desta forma, a organização, na figura dos gestores, poderá acessar o instrumento de forma 

online e respondê-lo.  



191 

 

 

Antes de responder o questionário o gestor deverá ter em mente a unidade que 

será analisada. Isso significa, que ao responder as questões ele deve ter em mente se será 

analisado um projeto específico, um departamento ou a organização como um todo.  

Com relação a classificação da organização quanto aos níveis e por conseguinte, 

a caracterização com base nos atributos, será possível utilizando as perguntas do 

questionário.  

Pretende-se que o modelo seja não linear, e desta forma, uma organização pode 

possuir certo número de atributos de uma dimensão no Nível 1 e certo número de atributos 

de outra dimensão no Nível 3. Deste modo, uma organização pode ser considerada 

madura sem ter todos os atributos dos níveis anteriores no Nível máximo.  Além disso, o 

modelo permitirá associar o nível às sugestões de melhorias com base na caracterização 

dos níveis. 

O questionário consiste em 33 questões de três formatos distintos: 1) questões 

de múltipla escolha; 2) questões abertas; 3) questões de escolha única (Apêndice H). 

As questões de resposta única possuem cada uma, quatro alternativas que 

correspondem aos quatro níveis do modelo. Desta maneira, o respondente escolhe a 

alternativa que mais representa o seu entendimento com relação às práticas da 

organização. As questões abertas auxiliam a entender o contexto da organização, o 

entendimento do que é inovação para a organização e coletam alguns exemplos de 

práticas realizadas por elas ao longo do questionário.  

Por fim, as questões de múltipla escolha são também questões que coletam 

exemplos de ações realizadas por elas numa lista de possíveis candidatas, como por 

exemplo, quais técnicas e ferramentas são utilizadas em determinada etapa, as práticas 

utilizadas para fomentar uma cultura para a inovação, ou quem são os participantes de 

determinado grupo de discussão/criação e seleção. 

Do mesmo modo, a fim de contextualizar e auxiliar na caracterização, cinco 

perguntas abertas fazem parte do questionário. Elas estão relacionadas a estratégia de 

inovação adotada, envolvimento de atores externos e uso de indicadores, por exemplo. 

Além das 33 questões, o questionário possui mais nove questões que estão 

relacionados ao perfil do respondente, como experiência, faixa etária, departamento, 

função dentre outros. 

O Quadro 37 possui um exemplo de construção do instrumento para a 

classificação e caracterização da organização. O fator crítico de sucesso identificado na 
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literatura e validado por especialistas referente a seleção de ideias “estruturação e 

transparência na escolha das ideias” possui os atributos de “estruturação” e 

“multidisciplinaridade da equipe” que são traduzidas nas seguintes perguntas:  

Pergunta 22. Com relação a seleção de ideias para inovação, em nossa 

organização ela é realizada: 

• por uma pessoa de forma oportuna e individual; 

• pela alta gestão; 

• por uma equipe (comitê);  

• por uma equipe (comitê) selecionada regularmente com base em competências e 

no campo de aplicação das ideias a serem selecionadas; 

Pergunta “23. Com relação a utilização de uma equipe (comitê) para selecionar 

ideias para inovação, em nossa organização na equipe temos: 

• alta gestão; 

• gerentes de áreas; 

• especialistas internos; 

• especialistas externos; 

• Outros: _______________. 

A pergunta 22 permite, além de caracterizar a organização, classificá-la em um 

dos quatro níveis, sendo um exemplo de pergunta de escolha única. O primeiro nível é 

referente à existência de algo informal para selecionar as ideias sendo normalmente feita 

“por uma pessoa de forma oportuna e individual”. No segundo nível, a organização já tem 

claro que é feito pela “alta gestão” que é a maneira mais comum. No nível 3 pressupõe-

se a existência de uma “equipe ou comitê”. No último nível, mais que uma equipe ou 

comitê, existe a preocupação de ter a troca de membros com base nas “competências e no 

campo de aplicação das ideias a serem selecionadas”.   

Já a pergunta 23 é um exemplo de questão de múltipla escolha, pois caso seja 

selecionada na pergunta 22 a opção que envolva uma equipe, a pergunta 23 é apresentada. 

Ela contém as opções de apontar quais membros fazem parte dessa equipe, podendo ser 

“alta gestão”, “gerentes de áreas”, “especialistas internos”, “especialistas externos” e “

Outros” que a organização achar importante apontar.  
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Quadro 37: Relação entre fatores críticos, atributos do modelo e questões do instrumento 

Fator críticos de 

sucesso 

Atributos Perguntas relacionadas 

Estruturação e 
transparência na 

escolha das ideias 

P22- Estruturação do 
processo 

P23- Multidisciplinaridade 

da equipe de seleção 

P22 - Com relação a seleção de ideias para 

inovação, em nossa organização ela é realizada:  

 por uma pessoa de forma oportuna e 

individual; 

 pela alta gestão; 

 por uma equipe (comitê);  

 por uma equipe (comitê) selecionada 

regularmente com base em 

competências e no campo de aplicação 

das ideias a serem selecionadas 

 

P23 - Com relação a utilização de uma equipe 

(comitê) para selecionar ideias para 

inovação, em nossa organização na equipe 

temos: 

 alta gestão; 

 gerentes de áreas; 

 especialistas internos; 

 especialistas externos; 

 outros: _______________. 

Fonte: a autora. 

 

A mesma lógica é distribuída para demais questões do questionário: questões de 

respostas únicas representando as características de cada nível, questões de múltipla 

escolha para auxílio na caracterização e ainda perguntas abertas como auxílio na 

caracterização e contexto. Todas relacionadas aos fatores críticos de sucesso e aos 

atributos. 

Sabendo a lógica utilizada na construção e distribuição das questões para realizar 

a caracterização da organização. No próximo subtópico é detalhada a caracterização dos 

níveis, tanto de maneira geral, quando por dimensões.  

 

4.3.2 Caracterização e Evolução dos Níveis  

 

Com base na descrição detalhada das dimensões por meio dos atributos; o 

Quadro 38 sintetiza a caracterização dos níveis de maneira genérica. Para tanto, 

apresenta-se nas colunas os quatro níveis e nas linhas. Primeiro, a descrição do 

estado/nível intitulado “Onde estamos?”. Segundo, as características gerais definidas dos 

níveis intitulado “Quais são as nossas características” e terceiro, “Até onde vamos em 

termos de negócio” em relação ao nível que a organização se encontra.  
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Quadro 38: Caracterização dos níveis 

Caracterização dos níveis 

 Nível 1- Reação Nível 2 -Iniciação Nível 3- Introdução e Expansão Nível 4- Refinamento e Maturação 

O
n

d
e
 

e
st

a
m

o
s?

 A organização não sabe 

o que é a gestão de ideias 

ou processo de inovação 

e está focada nos seus 

processos produtivos 

A organização começa a reconhecer que 

precisa gerenciar suas ideias e 

conhecimentos para inovação ou já iniciou 

alguma ação isolada informal 

A gestão de ideias está sendo implementada e 

desenvolvida, pois possuem algumas atividades 

e iniciativas que caracterizam um fluxo 

estruturado 

 

A implementação da Gestão de Ideias é 

continuamente avaliada para melhorias contínuas e 

está integrada com a cultura organizacional. 

C
a

r
a

c
te

rí
st

ic
a

s 

Foco nos seus processos 

produtivos, ela não 

provoca e sim reage aos 

estímulos do mercado 

 
 

 

Atividades referentes a ideias não estão 

formalizadas na organização, ideias são 

coletadas e geradas de maneira informal. A 

colaboração interna e eventual colaboração 

externa é feita por relação de proximidade 
ou imposição. Não é percebido valor nas 

ideias, pois elas não estão alinhadas com a 

estratégia. A Gestão do Conhecimento não 

é utilizada neste processo, deste modo o 

conhecimento é totalmente informal e não 

é incorporado às ideias. Não há equipe 

dedicada e a liderança não está engajada. É 

inexistente uma política de 

reconhecimento e estímulos a criatividade 

e tolerância ao erro.  Os resultados do 

processo não são medidos ou avaliados 

Atividades e elementos da gestão de ideias são 

identificados e com certo nível de estruturação; 

Ideias são geradas, enriquecidas, selecionadas 

de maneira formal. A colaboração (interna e 

externa) ainda exige esforços da organização, 
pois não faz parte da cultura 

organizacional/estratégia. Algumas práticas, 

métodos e ferramentas da Gestão do 

Conhecimento são utilizados, porém de forma 

isolada.  A liderança e equipes já estão formadas 

e começam a perceber valor em otimizar o fluxo 

de ideias na organização.  Cada iniciativa de 

gestão de ideias precisa de esforços mútuos e 

incentivos extras para que aconteça. Não há 

monitoramento e controle 

 

O processo está integrado aos processos da 

organização e cultura. Papéis dos atores estão 

definidos. É visto de forma estratégica e apoiada 

pela liderança e alta gestão. Possui o aporte da 

Gestão do Conhecimento de forma que, os 
conhecimentos estejam de fácil acesso para os 

colaboradores e suas ferramentas, métodos e 

práticas são utilizadas de modo que consiga 

absorver e integrar os conhecimentos e ideias.  A 

colaboração e a criatividade, aceitação ao erro e 

estímulo a aprendizagem são fortemente 

estimuladas e fazem parte da cultura 

organizacional. Além disso, o foco para novas 

ideias, oportunidades e colaboração externas é 

visada.  Há engajamento e motivação para 

participação. 

A
té

 o
n

d
e 

v
a
m

o
s 

e
m

 

te
r
m

o
s 

d
e 

n
e
g
ó
ci

o
 

As chances de 
aperfeiçoamento 

radical são limitadas 

As chances de continuamente surgirem 
ideias inovadoras são esporádicas e está 

limitada as capacidades individuais. 

Aperfeiçoamento de gargalos e obtenção 

de melhoras de eficiência pontuais. 

Aperfeiçoamento dos processos 

essenciais, cortando as atividades e 

funções que não agregam valor 

 

Percebem que ideias já são fonte de novos 
negócios e produtos. Gestão de algumas 

atividades isoladas relacionadas a ideias e 

conhecimentos e a integração com processos 

auxiliares. Início da incorporação na cultura 

organizacional 

Ideias com alta qualidade são implementadas e 
desenvolvidas em forma de novos produtos ou 

processo na organização. Gestão integrada dos 

processos da gestão de ideias e conhecimentos com 

os processos essenciais da organização. 

Criar e desenvolver novas ideias está na cultura 

organizacional 

 

Fonte: a autora. 
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A evolução da maturidade é representada pela evolução dos atributos em cada 

dimensão relacionado aos níveis do modelo de maturidade de Gestão de Ideias.  

Algumas relações de dependência entre os atributos das dimensões e capacidades 

foram identificadas com base nas entrevistas com especialistas, gestores e na literatura. As 

dependências mais significativas são entre as funções (pessoas) processos e métodos, e 

considera-se que os atributos referentes a elas já devem estar sendo usados/desenvolvidos para 

que se possa alcançar maior nível de maturidade nas demais.  

A relação das dimensões com os níveis também pode ser observada, desta forma, 

algumas dimensões têm maior número de atributos identificados em organizações com nível de 

maturidade maior. Um bom exemplo é a dimensão de Feedback e Acompanhamento: ela é 

característica de organizações nos Níveis 3 e 4. Uma organização não pode ser considerada 

madura se não apresentar um bom desempenho nessa dimensão.  Desta forma, supõe-se que a 

organização pode estar bem estruturada e madura com relação a dimensão Base de 

Conhecimento, Geração, Seleção e Preparação, e não estar madura com relação ao Feedback e 

Acompanhamento. Já o contrário tende a não ser verdadeiro. 

Assim como essa suposição, demais suposições quanto a evolução dos níveis e o que 

de fato representa uma organização madura são apresentados a seguir, iniciando pela dimensão 

Ambiente. 

A dimensão Ambiente, como descrito anteriormente, busca entender o contexto que 

influencia a Gestão de Ideias. Desta forma, a dimensão busca entender a estratégia adotada, o 

conceito de inovação, quais ações e programas são realizados pela organização a fim de 

estabelecer uma cultura para inovação. Por isso, entende-se que o ambiente possui forte 

influência na efetividade de uma iniciativa de gestão de ideias.  

 

para mim o grande gargalo é ambiente, o resto efetivamente... por mais que você tenha 

um framework, o framework pode ir se ajustando ao longo do caminho, isso é de fato 

o mais importante... se fosse para dar um peso depois, eu daria o peso do ambiente 

maior que o das outras coisas (Especialista 1F2). 

 

Por mais que em um ambiente existam variáveis não controláveis, existem ações que 

podem ser realizadas para criar um ambiente propício à inovação. Duas das principais ações e, 

por consequência, indicativos de maturidade organizacional é o “estímulo ao aprendizado” e a 

“tolerância ao erro”. Essas características foram apontadas, pelos especialistas, como exemplos 

de ações que mais caracterizam uma organização madura quanto a sua cultura para inovação.  
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[...] o que está faltando [...] no dia a dia é uma cultura de aceitação do erro e 

estímulo ao aprendizado. As organizações são historicamente organização e 

controle, então o erro é algo abominado, ele é para quem erra, o risco de ser demitido 

e isso limita o potencial de criar, porque, não existe, se olhar qualquer empreendedor 

no mercado que acertou a primeira bala de prata, então sem erro, sem aprendizado, 

não há inovação [...] ... o que é importante é ressignificar a palavra erro (Entrevistado 

1F2). 

 

Em complemento a estas duas características, a literatura apontou que um ambiente 

apoiado pela alta gestão, é um indicativo de sucesso para a Gestão de Ideias. O Quadro 39 

dispõem a evolução deste atributo e apresenta os demais atributos que auxiliam a caracterizar a 

dimensão. 

 

Quadro 39: Evolução dos atributos nos níveis de maturidade – Dimensão Ambiente 

Dimensão Atributos Reação Iniciação Expansão Maturação 

A
m

b
ie

n
te

 

P1- Estratégia12 de 

inovação adotada na 
organização 

Não sabe ou 

inexiste 

Possui ou não 

estratégia  

Necessariamente 

possui estratégia 

Necessariamente 

possui estratégia 

P2- Conceito de 
inovação adotado 

pela organização 

Não sabe ou 

não adotam 

Apresenta ou 

não o conceito 

adotado 

Necessariamente 

apresenta o 

conceito adotado 

Apresenta o 

conceito adotado 

P3-3 Ações ou 

programas 
relacionados ao 

conceito de 

inovação adotado 
pela organização 

Inexistência de 

programas ou 

ações 

Apresenta ou 

não ações 

relacionadas 

Necessariamente 

apresenta ações 

relacionadas 

conceito de 

inovação adotado 

Necessariamente 

apresenta ações 

relacionadas ao 

conceito de 

inovação adotado 

P4- Ações de 

estabelecimento de 

uma 

mentalidade/cultura 

de inovação aos 

colaboradores 

Não se 

preocupa em 

estabelecer 

uma 

mentalidade ou 

cultura para 

inovação 

Possui algumas 

iniciativas que 

buscam 

estabelecer uma 

cultura de 

inovação 

Possui algumas 

ações que buscam 

estabelecer uma 

cultura de 

inovação. Ex. 

comunidade de 

prática, história de 

sucesso, atividades 

de 

compartilhamento 

Dentre as ações 

que possui, uma 

delas é referente 

ao estímulo ao 

aprendizado 

contínuo e 

tolerância ao erro 

P7 – Envolvimento 

da alta gestão em 

iniciativas de ideias 

para inovação 

A alta gestão 

não está 

envolvida com 

as iniciativas 

A alta gestão 

está pouco 

envolvida com 

as iniciativas 

a alta gestão está 

envolvida com as 
iniciativas 

A alta gestão está 

muito envolvida 

com as iniciativas 

Fonte: a autora. 

 

12 Exemplos de estratégias que podem ser adotadas pelas organizações no Nível 3 e Nível 4. 

Sempre tentamos estar à frente dos concorrentes, ao invés de sermos seguidores de outras organizações na 
inovação de novos produtos (bens ou serviços); Estamos frequentemente analisando nossos processos com vistas 

a melhorá-los; Estamos inclinados a produzir produtos (bens ou serviços) novos* para o mundo ao invés de 

apenas modificar produtos (bens ou serviços) existentes; Estamos constantemente pensando na geração de novas 

tecnologias; Preferimos ter uma estratégia de desenvolvimento de novos produtos (bens ou serviços) baseada em 

constantes e progressivas mudanças incrementais. 
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Sobre a dimensão Preparação - quando há existência de iniciativas de Gestão de Ideias 

- em organizações maduras elas estão alinhadas com a estratégia organizacional, não são 

somente iniciativas isoladas em equipes ou departamentos. Referente a comunicação, em 

organizações maduras, ela flui de maneira natural, não é necessário promover um forte 

engajamento e chamar a atenção em demasia dos envolvidos. Já faz parte da cultura a 

colaboração com esse tipo de iniciativa. Ter uma comunicação estruturada e sólida é mais 

importante para organizações que ainda buscam essa integração com a cultura organizacional. 

Suposição esta, destacada ao longo das entrevistas realizadas, no qual reforça-se aqui com a 

fala do Especialista 1F2 e Especialista 1L1. 

[...] eu acho que a empresa mais madura nem se quer precisa comunicar, se ela ainda 

precisa comunicar é porque ela ainda está em estágio anteriores onde a cultura não 

está suficientemente aderente. Muitos colaboradores ainda não estão tratando isso 

como uma coisa normal. Quando isso se torna uma coisa normal, ela está no nível 

máximo (Especialista 1F2). 

[...] num nível maduro, onde as pessoas têm noção de planejamento estratégico, de 

quais são os problemas [...]faz parte do dia a dia deles, pensar em inovação 

(Especialista 1L1). 

 

Essas falas também representam uma das características e suposições principais do 

modelo que é a integração com a cultura organizacional. 

Com relação a estruturação das iniciativas, foi levantado como o melhor cenário para 

as organizações que as iniciativas, sejam planejadas de forma cíclica e com interações. O fato 

vai ao encontro com uma das principais discussões nas entrevistas com especialistas, a 

interatividade das fases e a agilidade do fluxo.  

[...] A parte do interativo [...] tem momento e momentos, momento convergentes e 

momentos divergentes e você meio que tem que ficar mesclando as duas coisas. [...] . 
A própria parte da iteração ela tem que, daí talvez link com aquela parte de ter pessoas 

responsáveis por algumas coisas, talvez se pudesse mesclar algumas coisas 

(Especialista 2E3) 

Acho que isso é muito importante para ter uma cadência de ideias e a validação rápida 

(Especialista 2T6). 

Por fim, o fato de possuir um responsável, assim como citado na literatura, continuou 

sendo um fator indicativo de maturidade. O papel do “responsável” é a coleta de informações, 

desenvolvimento de diretrizes e agregação de pessoas quando necessário. O Quadro 40 dispõem 
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os atributos e níveis referentes à Preparação. Observa-se que o atributo referente ao objetivo da 

iniciativa é utilizado apenas para descrevê-lo, não evolui nos níveis.  

 

Quadro 40 - Evolução dos níveis de maturidade do modelo - Dimensão Preparação 

Dimensão Atributos Reação Iniciação Expansão Maturação 

P
re

p
a

r
a
ç
ã

o
 

P5- Existência 

de iniciativas 

que tenham 

como objetivo 

gerar e coletar 
ideias para 

inovação 

Não temos 

iniciativas e as 

ideias são 

geradas 

informalmente 

Temos iniciativas 

isoladas em 

algumas equipes 

Temos 

iniciativas 

promovidas por 

alguns 

departamentos 

Temos iniciativas 

alinhadas 

estrategicamente a 

nível 

organizacional 

P6- Objetivo13 

da iniciativa 

Não se aplica Descreve o objetivo  Descreve o 

objetivo 

Descreve o 

objetivo 

P8- 

Comunicação 

da iniciativa 

Não temos 

definido a 

forma como 

chamamos a 

atenção do 
público-alvo 

das iniciativas, 

pois 

normalmente é 

informal 

Usamos 

encontros/reuniões 

periódicos e 

comunicação "boca 

a boca" 

Adotamos 

ferramentas 

corporativas, 

como e-mail, 

páginas web e 
outras mídias 

que a 

organização 

possui 

incluso as 

mídias sociais 

digitais 

Consideramos que 

o incentivo para 

os colaboradores 

participarem de 

iniciativas para 
gerar e sugerir 

ideias está 

implícito na 

cultura da 

organização, 

fazendo parte 

tanto dos nossos 

encontros 

periódicos quanto 

nas nossas mídias 

digitais 

corporativas 

P9- Como as 

iniciativas 

estão 

estruturadas 

Estruturamos as 

iniciativas de 

maneira 

informal – na 

medida em que 
surgem – sem 

planejamento 

antecipado. 

Estruturamos as 

iniciativas 

planejando-as em 

forma de desafios 

com um tópico 

específico 

 

Estruturamos as 

iniciativas 

planejando-as 

em forma de 

coleta proativa* 
de ideias 

Estruturamos as 

iniciativas 

planejando-as de 

forma cíclica e 

com iterações 

P10- 

Atribuição de 

responsável 

Não possuímos 

nenhum 

responsável por 

essas iniciativas 

Possuímos 

responsável 

informal, 

normalmente à 

nível local 

Possuímos 

responsável 

central ao qual 

reportamos 

informações 

sobre as 

iniciativas 

Possuímos 

responsável, o 

qual coleta 

informações, 

desenvolve 

diretrizes e agrega 

pessoas quando 

necessário 

Fonte: a autora. 

 

 

13 Exemplos de objetivos: redução de custos; melhoria de vendas; desenvolvimento de novos negócios; 
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Na Geração, Coleta e Enriquecimento, entende-se que organizações maduras estão 

preocupadas com a diversidade da equipe e em alguns casos envolve atores externos e parceiros 

de negócio. Cabe destacar que esse ponto ainda é bastante discutido pelos especialistas, e não 

há unanimidade entre eles.   

Além da questão do envolvimento de atores externos, a forma de como ideias são 

sugeridas e o quanto estão acessíveis aos colaboradores também é indicativo de organizações 

maduras. Aqui se destaca que não é o acesso da ideia ao maior número de pessoas e, sim, 

àquelas que possuem competências para contribuir com o assunto da ideia. Por isso, também é 

relevante o fato de fornecer fontes de conhecimento e compreender as competências das 

pessoas. Por fim, adotar métodos, técnicas e ferramentas adequadas em determinados 

momentos também se demonstrou necessário, como menciona o Especialista 2T6.   

A validação das ideias requer métodos estruturados, ter uma forma de validar as 

ideias de forma rápida é talvez o ponto mais importante na inovação (Especialista 

2T6). 

A evolução desses atributos pode ser observada no Quadro 41. Observa-se que os 

atributos P12, P15 e P17 são utilizados para compreender o que a organização utiliza referente 

a atores externos, fontes de conhecimento e métodos, técnicas e ferramentas. 

 

Quadro 41 - Evolução dos níveis de maturidade do modelo - Dimensão Geração, Coleta e Enriquecimento 

Dimensão Atributos Reação Iniciação Expansão Maturação 

G
e
r
a
ç
ã

o
 

P11- 

Diversidade de 
envolvidos na 

geração de 
ideias 

Colaboradores 

da própria 

organização de 

um 

departamento 

específico 

Colaboradores 

da própria 

organização de 

diferentes 

departamentos 

Colaboradores da 

própria 
organização e 

eventualmente 
atores externos* 

Colaboradores da 

própria organização 

e atores externos* 

por meio de 

parcerias pré-

estabelecidas 

P12- Como os 

atores externos 
são envolvidos 

Não 

envolvemos 

atores externos 

Não 

envolvemos 

atores externos 

Ex. Acesso a um 

canal que permite 
a submissão de 

ideias; 
Ferramentas 

crowdsoursing; 
especialistas 

externos; 
parcerias com 

universidades e 
centros de 

pesquisa; usuário 
líder ou de peso; 

workshop com 
parceiros; outros 

Ex. Acesso a um 

canal que permite a 

submissão de ideias; 

Ferramentas 

crowdsoursing; 

especialistas 

externos; parcerias 

com universidades e 

centros de pesquisa; 

usuário líder ou de 

peso; workshop com 

parceiros; outros 
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P13- Como as 

ideias são 
sugeridas e 

recebidas 

Os 

colaboradores 

sugerem por 

conveniência, 

não possuem 

um meio 

definido 

Os 

colaboradores 

normalmente 

sugerem via 

supervisor 

direto 

Os colaboradores 

normalmente 
sugerem via 

caixas de 
sugestões 

(físicas) 

Òs colaboradores 

normalmente 

sugerem via um 

canal formal 

(software/sistema). 

P14- 

Abrangência 

do acesso a um 

canal para 

sugerir ideias 

(se a 

organização 

tiver) 

Não possuímos 

um canal 

formal para 

sugerir ideias 

Menos da 

metade dos 

possíveis 

ideadores tem 

acesso ao canal 

para sugerir 

ideias 

Cerca da metade 

dos possíveis 
ideadores tem 

acesso ao canal 
para sugerir 

ideias 

Mais da metade dos 

possíveis ideadores 

tem acesso ao canal 

para sugerir ideias 

P15- Fontes de 
conhecimento 

para gerar 
novas ideias 

para inovação14 

Não definimos 

fontes de 

conhecimento 

para novas 

ideias 

Utilizamos 

fontes de 

conhecimento  

Utilizamos fontes 
de conhecimento  

Utilizamos fontes de 

conhecimento  

P16- Adoção 
de Métodos, 

técnicas e 
ferramentas 

como apoio; 

Não adotamos 

práticas, 

técnicas ou 

ferramentas 

Normalmente 
utilizamos de 

maneira 
informal 

algumas 
práticas, 

técnicas ou 
ferramentas já 

existentes na 

organização 

Adotamos 
práticas, técnicas 

ou ferramentas 
padronizadas 

para gerar e 
enriquecer ideias 

Adotamos práticas, 

técnicas ou 

ferramentas 

buscando equilíbrio 

entre padronização e 

a criação livre 

P17- Quais 

Métodos, 

técnicas e 

ferramentas 

como apoio. 

Não utilizamos 

métodos 

técnicas e 

ferramentas 

específicos  

Métodos, 

técnicas e 

ferramentas 

apresentadas 

pela 

organização 

Métodos, 

técnicas e 
ferramentas 

apresentadas pela 
organização 

Métodos, técnicas e 

ferramentas 

apresentadas pela 

organização 

Fonte: a autora. 

 

Com relação a Base de conhecimento, entende-se que os atributos evoluem na forma 

com que é realizada a documentação das ideias. Em uma organização madura, ela é capaz de 

armazenar suas ideias para inovação em um meio digital para facilitar o acesso as ideias criadas 

e principalmente, a colaboração virtual.  Portanto, ela evolui de um estágio onde não há registro, 

ideias estão a nível tácito, passa por ideias em meio físicos, até chegar no estágio em que ideias 

estão digitalizadas e podem ser colaboradas por este meio. Portanto, em uma organização 

 

14 Exemplos de fontes de conhecimento que podem ser utilizados pesquisas de mercado e benchmarking; 

problemas e oportunidades de negócio previamente mapeados; conhecimento tácito do usuário 
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madura, nesta dimensão, as pessoas envolvidas com uma iniciativa de geração de ideias, devem 

possuir meios de encontrar as informações que precisam e colaborar de forma virtual. 

Claro que, como cita o Especialista 2M4 o formato encontrado não deve ser muito 

oneroso financeiramente, e deve progredir aos poucos com a ferramenta. 

base de dados que possa ser consultada e poupar tempo de procura é fundamental, 

mas normalmente é muito difícil para as empresas ou para a empresa que eu conheço 

[...] muitas vezes os sistemas corporativos por eles serem parte integrante de um 

mecanismo complexo eles acabam se tornando também atividades que despendem 
muito tempo, e muitas vezes as pessoas estão trabalhando para o sistema e não ao 

contrário [...] (Especialista 2M4). 

um sistema desse tem que começar pelo mais simples possível, mesmo que você saiba 
que não estão todas as informações importantes ali porque daí você começa a criar a 

cultura das pessoas usarem. Depois de você ter passado por essa primeira fase você 

vai aumentando a complexidade [...] (Especialista 2M4). 

No Quadro 42 os atributos e a sua evolução ao longo das dimensões são apresentados. 

 

Quadro 42 - Evolução dos níveis de maturidade do modelo - Dimensão Base de Conhecimento 

Dimensão Atributos Reação Iniciação Expansão Maturação 

B
a

se
 d

e
 C

o
n

h
e
c
im

e
n

to
 

P18- 
Documentação 

das ideias 
(Como e onde) 

Não 

documentamos 

a maioria das 

ideias para 

inovação. 

Documentamos a 
maioria das 

ideias em 
cadernos, bloco 

de anotações, 
murais físicos, 

notas adesivas, 

dentre outros 

Documentamos a 
maioria das ideias 

em planilhas 
eletrônicas, 

documento de 
texto eletrônico ou 

arquivos de 

apresentações 

organizacionais. 

Podem também 

estar em blogs, 

wikis, páginas web 

da organização ou 

até mesmo em 

formato de vídeo 

ou imagem (foto) 

Documentamos a 
maioria das ideias 

em uma base de 
dados digital que dá 

acesso às ideias e as 

informações sobre 

elas 

P19- Nível de 

digitalização; 
Não 

possuímos 

uma base de 

dados digital 

para 

documentar as 

ideias 

Possuímos uma 

base de dados 

digital que 

somente permite 

o registro das 

ideias 

Possuímos uma 

base de dados 

digital que permite 

a categorização das 

ideias 

Possuímos uma base 

de dados digital que 
permite verificar 

ideias duplicadas, de 

forma 

semiautomática, 

relacionar pessoas 

com a ideia 

considerando o 

campo de aplicação 

e as competências 

mapeadas 
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P20- 

Estruturação 
das ideias 

(como está 
descrita) 

Não temos 

definido a 

forma como 

deve ser feita a 

descrição de 

uma ideia 

Temos definido 

que a ideia deve 

ter uma descrição 

geral 

Temos definido 

vários itens para 
descrever a ideia, 

mas que muitas 
vezes são 

exaustivos para a 
pessoa 

que irá sugerir a 

ideia 

Temos alguns itens 

essenciais* para 
descrever a ideia, 

que não são 
exaustivos a ponto 

de desmotivar a 

pessoa que irá 

sugerir a ideia 

P21- 

Utilização de 

um sistema 

Não 

possuímos um 

sistema para as 

ideias com 

foco em 

inovação 

Possuímos um 

sistema que 
permite 

documentar e 
pesquisar ideias e 

informações 

adicionais sobre 
elas (como 

documentos, 
fotos, versões, 

resultados das 
avaliações) 

Possuímos um 

sistema que 

permite monitorar 

o status das ideias 

e manter os 

envolvidos 

informados 

Possuímos um 

sistema que permite 

a interação entre os 

ideadores a fim de 

promover a 

colaboração 

Fonte: a autora. 

 

Na avaliação, seleção e priorização, dois pontos principais em organizações maduras 

despontaram, o primeiro é a forma como esse processo ocorre e o segundo a tomada de decisão 

com base em critérios. Compreende-se que de certo modo toda organização em algum momento 

irá escolher ideias dentro de um montante; porém em organizações maduras, essa escolha é 

feita por uma equipe multidisciplinar selecionada com base em suas competências e no campo 

da ideia.  

Do mesmo modo, compreende-se que organizações maduras possuem critérios 

alinhados não somente à sua estratégia, mas também levando em consideração o tipo da ideia. 

Tanto a utilização dos critérios quanto a utilização de uma equipe multidisciplinar são 

elementos que fornecem transparência e estruturação a tomada de decisão. Esse fato, faz com 

que a decisão fique menos subjetiva, no entanto, como lembra o Especialista 2M4, a 

subjetividade não pode ser completamente retirada da tomada de decisão, pois é inerente às 

pessoas que participam. 

[...] os caras que vão analisar as ideias e listar os critérios que estamos falando, eles 

já vão fazer isso com base na sua experiencia e conhecimento tácito, então a 

subjetividade ela é inerente a toda tomada de decisão (Especialista 2M4). 

Acrescenta-se para a compreensão dessa dimensão, quais critérios a organização 

utiliza e se eles incluem a opinião do consumidor/cliente. Compreende-se que organizações 

maduras buscam a validação com o cliente o mais rápido possível e leva-se isso em 

consideração na tomada de decisão.  Também se tem como última característica a quantidade 
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de ideias que não foram selecionadas considerado como outro elemento estruturante que 

fornece transparência. Além disso, esse elemento permite saber o quanto de ideias a 

organização está disposta a testar. Em um cenário ideal a taxa de rejeição será menor, o que dá 

margem para mais ideias serem testadas e validadas de forma ágil. Todos esses atributos e sua 

relação com a evolução dos níveis podem ser observados no Quadro 43. Nota-se que os 

atributos P25 e P26 são voltados a entender quais critérios a organização utiliza e como envolve 

a opinião dos futuros consumidores, portanto não evoluem como os demais.  

 

Quadro 43 - Evolução dos níveis de maturidade do modelo - Dimensão Avaliação, Seleção e Priorização 

Dimensão Atributos Reação Iniciação Expansão Maturação 

A
v
a
li

a
çã

o
, 

S
e
le

çã
o

 e
 P

r
io

r
iz

a
çã

o
 

P22- 

Estruturação 
do processo 

Por uma pessoa 

de forma 

oportuna e 

individual 

Pela alta gestão Por uma equipe 

(comitê) 

Por uma equipe 

multidisciplinar 
selecionada 

regularmente com 
base em competências 

e no campo de 
aplicação 

das ideias a serem 

selecionadas 

P23- Quem 

participa da 
equipe  

Não se aplica Não se aplica Alta gestão; 

gerentes de áreas; 
especialistas 

internos; 
especialistas 

externos 

Alta gestão; gerentes 

de áreas; especialistas 
internos; especialistas 

externos 

P24 – Critérios 
alinhados 

estrategicame
nte 

Não utilizamos 

critérios, pois 

as seleções de 

ideias são 

informais. 

Utilizamos 
critérios que 

foram definidos 
com base na 

opinião da 
equipe e de 

seleções de 
ideias 

anteriores 

Utilizamos 
critérios que 

foram definidos 
com base na 

visão estratégica 
da organização 

Utilizamos critérios 
que foram definidos 

respeitando a 
existência de 

diferentes tipos de 
ideias, incluso a 

estratégia 

organizacional 

P25- Quais 

critérios 

utilizam  

Não apresenta Apresenta uma 

lista de critérios 

Apresenta uma 

lista de critérios 
que pode incluir a 

opinião dos 
clientes 

Apresenta uma lista 

de critérios que inclui 

a opinião dos clientes 

P26- Opinião 

dos 

clientes/consu

midores 

Não apresenta Não apresenta Pode apresentar Apresenta 

P27- 
Existência da 

taxa de 
rejeição 

Não sabe 

informar 

Alta taxa de 

rejeição 

Taxa de rejeição 
média 

Baixa taxa de rejeição 

Fonte: a autora. 
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A dimensão Feedback e Acompanhamento é tida como principal dimensão para 

representar uma organização madura. Pois nela, o feedback evolui de algo não estruturado para 

algo construtivo. Mais importante que uma resposta rápida, é uma resposta que permita fornecer 

subsídios do porquê aquela ideia não foi para frente. A fala do Especialista 2E3 sintetiza a 

importância de um feedback construtivo, e ainda de forma indireta, fica exemplificado o papel 

da Base de Conhecimento para recuperar essas informações para a construção coletiva.  

[...] acho que não é a questão de ser rápido. Vou dar o exemplo, todo ano [na empresa] 

tinha ciclos de conversa para ideias de redução de custo [...] quando a gente entrava 

num outro ciclo relacionado ao mesmo assunto as pessoas tinham a impressão assim: 

tá mais todas aquelas ideias que eu dei no passado como é que elas foram, qual foi a 

sequência que foi dada? E isso não tinha, então esse feedback eu acho essencial, agora 

o feedback rápido curto logo na sequência, eu não sei o quão fundamental, acho que 

assim quando você vai ter esse processo contínuo, você vai fazer isso de novo vai 

envolver muitas pessoas de novo até aquele momento ou naquele momento é 

importante você dar o feedback em relação aquilo que já foi proposto, até para não 

entrar no loop e começar a se discutir coisas novas porque isso aqui já foi feito e não 

foi pra frente por causa disso e ai você consegue discutir ... não foi pra frente por causa 

disso e ai a gente consegue resolver. Então eu vejo a questão do feedback mais 

importante (Especialista 2E3). 

 

O reconhecimento é feito a todos os envolvidos e não somente àqueles que forneceram 

ideias que foram implementadas. Além disso o foco do reconhecimento é intrínseco e não 

somente por meio de reconhecimento financeiros. Como lembra o especialista 2T6 “existem 

empresas inovadoras com baixo orçamento, mas que são inovadoras pelo engajamento das 

pessoas à ideia da empresa”. 

Em organizações maduras também há um monitoramento destas iniciativas de Gestão 

de Ideias e, portanto, conseguem acompanhá-las e medi-las por meio de indicadores (a depender 

da sua organização). É uma das principais características de maturidade e que levam esta 

dimensão ser suposta como a mais representativa de um grau elevado de maturidade. Afinal, 

apenas quando se consegue medir e mensurar com indicadores o processo que está realizado é 

que ele pode ser gerenciado, como lembra o Especialista 2E3. 

 

Eu acho que o último grupo é que mais determina a maturidade [...] eu acho que aquilo 

ali é o supra sumo da maturidade, porque depois que você implementa e tem um 

processo já minimamente estruturado e você começa tá bem consolidado você começa 

a definir, aquele grau de [...] KPIs, indicadores, medidores e fatores críticos de sucesso 
eu acho que você já está com um processo maduro porque se você consegue colocar 

isso definir bem ele, acompanhar, melhorar e etc., na minha visão já está bem maduro 

(Especialista 2E3).  
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Por fim, compreende-se que as lições aprendidas são utilizadas a fim de melhorar o 

processo. As histórias de sucesso são compartilhadas de maneira estratégica pela organização 

em uma Base de Conhecimento comum. Desta forma, a cada nova iniciativa pode-se aprender 

com as que já foram realizadas, como sintetiza o Especialista 2D1.  

correlacionar essas lições aprendidas com as demais etapas, talvez ao iniciarem, elas 

olhem para uma base de conhecimento [...] não só na base de conhecimento com 

relação a ideias, mas sim a priorização a seleção, avaliação critérios etc. em todo 

processo que é o que ele e você está propondo (Especialista 2D1).  

Para finalizar o detalhamento da caracterização e evolução dos níveis, todos os 

atributos referentes a última dimensão e sua evolução podem ser observados no Quadro 45.  

 

Quadro 44 - Evolução dos níveis de maturidade do modelo- Dimensão Feedback e Acompanhamento 

Dimensão Atributos Reação Iniciação Expansão Maturação 

F
e
e
d
b

a
c
k
 e
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c
o

m
p

a
n

h
a

m
e
n

to
 

P28- Feedback 

aos envolvidos  

Não definimos 

um 

procedimento 

padronizado de 

feedback 

Informamos 

apenas se ideia 

foi aceita ou 

recusada 

Justificamos o 

porquê de a 

ideia ter sido 

aceita ou 

recusada 

Justificamos o 

porquê de a ideia 

ter sido aceita ou 
recusada e 

permitimos que, 

caso tenha sido 

recusada, 

ela possa ser 

melhorada e 

sugerida novamente 

P29- Tipo de 

reconhecimento 
aos envolvidos 

Não temos 

definido um 

procedimento 

padronizado de 

reconhecimento 

aos envolvidos 

Reconhecemo

s as ideias 
“vencedoras” 

com estímulos 

financeiros ou 

produtos como 

forma de 

premiação 

simbólica 

 

Reconhecemos 

as ideias 
“vencedoras” 

com 

treinamento, 

viagens e 

compartilhando 

sua história 

publicamente 

Reconhecemos os 

envolvidos, não só 

das ideias 

“vencedoras”, 

compartilhando 

histórias 

publicamente 

P30- 

Monitoramento 

das iniciativas  

Monitoramos 

informalmente 

as iniciativas 

Possuímos um 

responsável 

que 

acompanha o 

progresso das 

iniciativas 

Começamos a 

estabelecer um 

processo para 

acompanhar as 

iniciativas 

Possuímos um 

processo 

estruturado de 

monitoramento das 

iniciativas 
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P31- 
Indicadores15 

para 

monitoramento 

das iniciativas  

Não adotamos 

indicadores 

Não adotamos 

ou estamos 

pensando em 

adotar 

Adotamos 

alguns 

indicadores 

padrões 

Necessariamente 

adotamos 

indicadores que 

fazem sentindo 

serem medidos 

P32- 

Compartilhame

nto de histórias 

de sucesso; 

Não 

costumamos 

compartilhar 

histórias de 

sucesso sobre a 

iniciativa 

Compartilham

os histórias de 

sucesso sobre 

a iniciativa 

informalmente 

entre os 

próprios 

envolvidos 

Compartilhamos 

histórias de 

sucesso sobre a 

iniciativa via 

responsáveis 

estabelecidos 

para facilitar o 

compartilhamen

to 

Compartilhamos 

histórias de sucesso 

estrategicamente 

via base de 

conhecimento 

comum* a nível 

organizacional 

P33- Registro e 

utilização de 

lições 

aprendidas 

Não possuímos 

lições 

aprendidas 

sobre as 

iniciativas 

Começamos a 

relatar lições 

aprendidas 

sobre as 

iniciativas 

Começamos a 

utilizar lições 

aprendidas 

relatadas para 

realizar ajustes e 

melhorias 

Utilizamos lições 

aprendidas para 

realizar ajustes e 

melhorias ao longo 

das iniciativas 

Fonte: a autora. 

 

Após apresentar os atributos, sua evolução e relação com cada nível, compreende-se 

que o modelo é capaz de caracterizar vários estágios das organizações referentes a gestão de 

ideias. Além disso, pelo seu caráter detalhado pode fornecer insights de melhorias para as 

organizações que dele fizerem uso. A próxima seção apresenta essa possibilidade de uso 

referente as sugestões de melhorias, bem como, uma síntese das suposições que surgiram ao 

longo da interação com os especialistas que serão verificadas na última fase desta pesquisa 

apresentada no Capítulo 5. 

 

4.3.3 Sugestões de melhorias e Suposições a serem verificadas 

 

Ao ter como base a caracterização e evolução dos níveis apresentado no tópico anterior, 

propôs-se uma sugestão de roteiro de melhorias base (Quadro 45), relacionado ao processo da 

Gestão de Ideias. Este por sua vez, envolve, pessoas, tecnologia, métodos, técnicas e 

ferramentas. Esse roteiro inicial tem como objetivo ser um guia para orientar a construção do 

 

15 Exemplos de indicadores para a Gestão de Ideias: número de ideias sugeridas (internas externas); número de 

ideias por departamento; categorias de ideias; quantidade e tipo de categorias; número de pessoas envolvidas 

dentre outras. 
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conteúdo que será sugerido para a organização, a depender dos resultados obtidos na fase de 

demonstração, tanto de maneira geral quanto por dimensão. 

 

Quadro 45: Roteiro de melhorias relacionados aos processos de Gestão de Ideias 

O que nos falta fazer? 

Em relação a processos, funções, métodos técnicas e ferramentas (guia geral) 

Nível 1 – 

Reação  

Conscientizar a 

gestão e 

colaboradores da 

importância de 

gerenciar ideias e 

conhecimentos 

para inovação 
[RI] 

Mapear processos 

essenciais relacionados 

a ideias e 

conhecimentos para 

inovação;  

Selecionar processos a 

serem trabalhados; 
Melhorar processos 

essenciais incluindo o 

aporte de algumas, 

práticas, técnicas e 

ferramentas da gestão 

de ideias, tecnológica e 

não tecnológica;  

Redistribuir recursos e 

atribuir funções a 

pessoas que serão 

disseminadores.  
Definir matriz de 

funções. 

Realizar pilotos [R2] 

 

Adotar modelo estrutural 

que inclui as principais 

funções definidas.  

Integrar as práticas, 

técnicas e ferramentas de 

gestão de ideias já 

utilizadas com as de 
gestão do conhecimento 

a fim de iniciar a 

otimização do fluxo de 

ideias.  

Implantar e/ou expandir 

as iniciativas da gestão 

de ideias na organização 

e com parceiros. 

Monitorar as iniciativas e 

o fluxo de ideias e 

conhecimentos [R3] 

Monitorar a 

definição do 

negócio da 

organização; 

Alinhar/e ajustar 

as iniciativas de 

gestão de ideias 
na organização 

continuamente[

R4] 

 

 

 

 

Nível 2 – 

Iniciação  

 [R2] [R3] [R4] 

Nível 3- 

Expansão  

  [R4] [R4] 

Nível 4- 

Maturação  

   [R4] 

Fonte: a autora 

 

Como visto até aqui, o modelo fornece inúmeros detalhes referentes aos principais 

fatores críticos de sucesso relacionados a Gestão de Ideias. Eles foram desenvolvidos com base 

nas melhores práticas encontradas na literatura e na opinião de especialistas na área. No 

percurso, várias suposições sobre uma organização madura foram feitas. Neste sentindo, 

nenhuma área ou indústria foi utilizada como escopo, portanto trata-se de um modelo que tende 

a ser mais generalista.  

Essa também foi uma constatação feita pelos especialistas, na visão deles, o modelo, 

por ser generalista, poderia não ser suficiente para caracterizar algumas organizações: 
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colocando como ponto fraco do teu modelo é que ele está tentando ser generalista, 

mas não sei se ele vai conseguir fazer essa diferenciação [entre níveis e organizações] 

[...] talvez as perguntas tivessem que até que ser diferentes [...] (Especialista 2E3). 

 

[...] a hora que tu colocar esse modelo para diferentes empresas de diferentes áreas, 

talvez, isso é um achismo, tu vai chegar à conclusão que talvez ele seja bom para um 

área, ou seja, funciona, e talvez não seja para outra, porque como qualquer modelo, 

quando ele tenta ser generalista, e um ponto positivo dele é que ele é geral e pode ser 

aplicado para várias coisas, mas não necessariamente ele é o melhor modelo, porque 

ele não vai te dar a resposta mais precisa, ele vai ser mais orientativo. [...] assim tu 

tentes olhar isso em diferentes áreas com diferentes aplicações e dali tentar tirar 

algumas dessas conclusões se é um modelo que funciona de uma maneira geral bem 

ou ele já acaba [...] talvez uma coisa mais específica para algumas áreas [...] 

(Especialista 2E3). 

 

o ponto que eu coloco é como a gente trataria a diferenciação que existe entre as 

companhias, ou seja, uma companhia que é tecnologia pura versos uma empresa que 

fabrica commodity, indo para os dois extremos, será que a gente conseguiria um 

questionário único ou a gente teria que fazer uma segregação? [...] é difícil você fazer 

um questionário único [...] (Especialista 2R5). 

 

Assim como essa questão da generalização, outras suposições surgiram durante o 

desenvolvimento do modelo e foram discutidas ao longo do capítulo. Portanto acrescenta-se a 

suposição 01: modelo generalista pode não conseguir identificar as diferenças entre as 

organizações; a suposição 02: dimensão de Feedback e Acompanhamento ser a dimensão que 

mais representa a maturidade de uma organização no que tange a Gestão de Ideias, e a suposição 

03: para uma organização madura só ter os processos definidos não é suficiente. Apresentar 

processos e certa estrutura configura-se o Nível Intermediário, uma vez que o Nível Mínimo é 

ela não apresentar iniciativa a esse respeito. Desta forma, para a organização ser considerada 

madura, mais do que a existência de um processo desenhado, ele precisa estar incorporado na 

cultura da organização. 

Essas e outras suposições só puderam ser constadas na demonstração de aplicabilidade 

do modelo, que é o objetivo do próximo capítulo. 
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5 DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO MODELO 

 

Este capítulo objetiva detalhar os resultados da fase de demonstração do modelo, nos 

três cenários aplicados. Cenários estes, representados pela Organização Alfa, Organização Beta 

e Organização Gama, apresentadas na sequência. 

Para a demonstração se fez uso de dois métodos: 

1) Entrevista com o gestor para compreender o contexto da organização; 

2) Aplicação do instrumento do modelo - questionário com 33 questões relacionadas 

aos atributos e níveis.  

O questionário foi respondido por dois gestores de cada organização, o gestor 

entrevistado e mais um gestor indicado por ele, ou no caso do Organização Gama, um dos 

CEOs.  

Neste sentindo, a aplicação do modelo desta tese limita-se a realizada destas 

organizações brasileiras do sul do Brasil.  

Para a avaliação, fez-se uso novamente de entrevista com o mesmo gestor 

anteriormente entrevistado. O objetivo foi o de receber o feedback quanto ao resultado do 

instrumento respondido por ele. 

Como resultado da demonstração para cada organização foi possível desenvolver um 

relatório baseado em quatro perguntas: 

• Onde estamos?  

o Onde a organização/departamento/área se encontra em relação aos atributos e 

níveis. 

• Quais são nossas características? 

o Quais características apontadas pelos gestores em cada dimensão.  

• O que isso significa em termos de negócio? 

o De maneira sintética o que as características e os níveis representam em termos 

de negócio para a organização. 

• O que podemos fazer para melhorar? 

o Com base no nível diagnosticado, o que a organização pode melhorar para 

chegar aos próximos níveis. 

A seguir, nos próximos tópicos, o relatório desenvolvido para cada organização e seus 

respectivos cenários é apresentado. 
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5.1 CENÁRIO 01 – ORGANIZAÇÃO ALFA 

 

A Organização Alfa é uma organização que produz refrigeradores e está há 50 anos no 

mercado. É considerada empresa líder em tecnologia, ou seja, apresenta atributos positivos de 

performance, consumo de energia e durabilidade.  Seu principal produto é o compressor, 

aplicado tanto em refrigeradores domésticos, quanto em sistemas de refrigeração comercial 

leve. Possui grande capacidade de produção de compressores cerca de 40 milhões ao ano.   

Por se tratar de uma instituição global, apresenta uma estrutura organizacional 

complexa. Possui mais de 14 mil pessoas trabalhando em oito países distintos, 11 plantas 

produtivas e mais de 50 laboratórios dedicados a P&D. Conta atualmente com cerca de 1.2 mil 

patentes vigentes.  A matriz (fábrica de compressores) da organização está localizada em 

Joinville, Santa Catarina, Brasil, local onde encontra-se a área que foi foco da pesquisa. 

De modo geral, a organização divide-se em duas grandes áreas, eletroeletrônica e 

mecânica, que por sua vez são organizadas em grupos de conhecimento, chamado pelo 

entrevistado de “células de conhecimento”, conforme pode ser observado em umas das falas: 

 

[...] a gente se divide em células de conhecimento, já entrando um pouquinho no 

campo da inovação, isso tem tudo a ver como a gente trata a inovação dentro da 

empresa. A gente organiza em grupos de conhecimento que a gente chama de células, 

tem uma célula de acústica tem uma célula de termodinâmica, materiais e outros 

(Gestor Alfa1). 

 

A área foco da pesquisa foi uma dessas grandes células, onde atuam grupos de 

engenharia em laboratórios de P&D, considerados como partes centrais do processo de 

inovação e muitas vezes, o processo praticado nesses grupos “coincide com o processo de 

inovação” conforme mencionado pelos entrevistados.  

Os projetos dessa área se dividem em três tipos: projetos grandes, projetos médios e 

projetos rápidos. Projetos rápidos são alterações pequenas nos produtos feitos nas plantas16 da 

organização. Os projetos médios possuem certa alteração no produto, mas possuem um 

processo já desenhado e com baixo risco. Já os projetos grandes, são modificações maiores com 

grande impacto no produto, no qual um time com alto conhecimento especializado e experiência 

trabalha buscando soluções. Por isso é comum surgirem inovações tecnológicas desses projetos. 

As pessoas que trabalham em projetos grandes também dão suporte a outros projetos da 

 

16 Plantas são as filiais que produzem alguma peça do compressor, mas que não possui os laboratórios de P&D. 
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organização, como projetos pequenos, médios e até mesmo apoio à equipe de compras e 

qualidade.   

É um grupo voltado para a engenharia avançada, portanto não se envolve na dinâmica 

do dia a dia, e está focado em produtos mais inovadores. Esse grupo, por exemplo, se relaciona 

com o P&D feito diretamente com a universidade. Atualmente, são mais de 100 acadêmicos 

atuando em conjunto com os laboratórios da matriz em Joinville. Muitas vezes o processo de 

inovação ou o desenvolvimento de uma nova tecnologia inicia neste grupo de P&D juntamente 

com o grupo de engenharia avançada, conforme fala do gestor entrevistado. “[...] Então assim, 

o nosso processo de inovação teoricamente começa aqui, esta é a base, em conjunto com nosso 

time de engenharia avançada”. 

Sobre o processo de inovação, ao longo dos 50 anos, diferentes modelos de inovação 

e estrutura o direcionaram. Inicialmente a organização possuía uma estrutura, na qual existia 

um grupo de inovação que não estava diretamente relacionada a nenhuma das áreas de negócio: 

seu objetivo era apoiá-las. Cada nível hierárquico da organização possuía um diretor e uma 

diretoria em uma estrutura tipicamente vertical. Problemas comuns nessa estrutura eram a 

comunicação e o não tratamento igual das áreas de negócio, bem como uma distância da 

realidade da organização.  

Pensando em solucionar essas questões, a estrutura vertical foi transformada em 

horizontal. Cada área de negócio, agora possuía uma diretoria que decidia do início ao fim o 

que seria feito, desde os grandes projetos com a universidade até os projetos rápidos. Esse tipo 

de estrutura trouxe também a interação com o cliente. Assim, o processo de inovação ganhou 

uma visão de início, meio e fim, não ficando na base desconectada do cliente e das demais 

áreas.  

Hoje, a inovação ainda é vista como transversal às áreas. Apesar de possuir uma 

diretoria de inovação, a organização pauta-se no entendimento de que a inovação deve estar no 

início ao fim da sua cadeia. Conforme relata o gestor, em sua opinião, esse é um ponto central 

quando se fala em inovação. 

 

[...] para mim um ponto chave da inovação é ela está conseguindo enxergar toda essa 

cadeia [..] ao final das contas [..] inovação é resolver o problema do teu cliente. Então 

essa cadeia de pessoas ligadas a inovação na empresa, ela tem que estar conectada 

com o cliente, com os problemas dele e com os problemas da empresa, não tem que 

estar excluído muito fora do negócio, assim as chances de você trazer coisas 

inovadoras cresce muito, e a inovação aqui não precisa ser algo complexo ela pode 

ser algo simples (Gestor Alfa1). 
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O entendimento do que é inovação está relacionado com a visão da cadeia como um 

todo, e também relacionado ao fato de que ela busca resolver um problema para o seu cliente. 

Por esse motivo, a cadeia de pessoas e processos relacionada a inovação deve estar conectada 

com o cliente, com suas dores e expectativas. Desta forma, a inovação não necessita ter grandes 

avanços tecnológicos e sim resolver o problema do cliente de uma maneira inédita até então 

para a organização.  

Além disso, a inovação na organização tem como elemento central as pessoas. Este é 

um viés extremamente notável ao longo de toda explanação do gestor entrevistado, como 

observado em suas falas a seguir: 

 

“o processo, processo hoje ele é mais baseado nas pessoas do que um processo 

realmente formal que siga uma metodologia.” [...] toda empresa, toda a organização 

ela é muito incentivada a inovar, tudo claro dentro do seu escopo (Gestor Alfa1).  

 

“tudo começa por pessoas, então a gente dá muito valor às pessoas” [...] 

“muito valor a formação das pessoas, então a parceria com a universidade, 

principalmente com a UFSC, ela tem dois grandes outputs o primeiro é claro o 

conhecimento que você gera e outro são as pessoas [...] (Gestor Alfa1). 
 

Por tratar-se de uma empresa de forte base tecnológica e possuir P&D que são chave 

para novas soluções em tecnologia, pode-se chegar à conclusão errada de que inovação na 

organização só acontece na área de engenharia avançada. No entanto, a organização em questão 

é reconhecida com prêmios nacionais e internacionais no âmbito organizacional, como por 

exemplo o Prêmio Nacional de Inovação (PNI), na categoria Inovação Organizacional – 

Grandes Empresas em 2019. O prêmio mais recente da organização é de empresa mais 

inovadora do sul do país em 2020, a pesquisa que premiou a organização vencedora é uma 

iniciativa da revista AMANHÃ com a parceira técnica do IXL-Center (Center for Innovation, 

Excellence and Leadership), de Boston (EUA). 

 

Resultado da aplicação do Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias (M2GI) 

 

Após ter apresentado o contexto geral do mercado que a organização atua, descreve-

se a estrutura organizacional bem como a visão da organização com relação ao processo de 

inovação. Neste momento, apresenta-se a descrição da Gestão de Ideias com base no 

questionário respondido pelos gestores (Gestor A e Gestor B) e a entrevista realizada com o 

Gestor A. Para tal descrição é organizada com base nas quatro questões norteadoras, sendo: 1) 
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Onde estamos? 2) Quais são nossas características? 3) O que isso significa em termos de 

negócio? 4) O que podemos fazer para melhorar?  

 

1. Onde estamos?  

 

Na Organização Alfa foi possível verificar que o núcleo, tratado pelo escopo desta 

tese, apresenta uma concentração de respostas no nível de Expansão e no nível de 

Refinamento e Maturação. O modelo não objetiva classificar a posição da organização em 

um nível exato, e sim, caracterizá-la por meio de um conjunto de atributos, mostrando onde 

eles estão concentrados e o que significa.  

No caso da Organização Alfa, ela possui uma concentração significativa de atributos nos 

dois últimos níveis.  Das 22 questões de resposta única apontadas pelos gestores respondentes 

Gestor Alfa1 e Gestor Alfa2, 11 foram referentes ao nível de Maturação, último nível, sete 

referentes ao nível de Expansão, somente um referente ao de Iniciação e três referindo-se ao de 

Reação. Portanto, significa que a implementação da gestão de ideias está em desenvolvimento, 

sendo continuamente avaliada para melhorias e integrada com a cultura organizacional.”  

A Figura  29 ilustra de maneira visual a disposição dos atributos.  
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Figura  29: Onde estamos? Organização Alfa 

 

Fonte: a autora.  

 

2. Quais são as nossas características? 

Com base nessa classificação e disposição de atributos17, a segunda questão do 

relatório é respondida: “quais são as nossas características?”  

As características do núcleo estudado são expostas seguindo as dimensões do modelo. 

 Com relação ao Ambiente, fica claro que o ambiente em que o núcleo se encontra 

inserido está pautado no aprendizado contínuo e foco nas pessoas com ações alinhadas ao 

conceito de inovação dado tanto pelo Gestor Alfa1 quanto pelo Gestor Alfa2, que está 

relacionado a criar algo novo e aplicável, que gere valor para o cliente e, consequentemente, 

para a empresa.  

Referente às ações, os gestores destacam, ao responder o questionário, as ações CCQ 

e Podium. A primeira, trata-se de uma iniciativa para coletar ideias dos funcionários da 

manufatura para melhorias contínuas, nas quais as ideias implementadas são premiadas, bem 

 

17 Neste momento, a avaliação leva em consideração todas as questões do questionário (discursivas e de múltipla 

escolha), pois como explicitado na metodologia do modelo elas auxiliam no entendimento da classificação e 

análise, são complementares as de resposta única (onde cada resposta corresponde a um nível).  
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como os responsáveis. Do mesmo modo, a segunda é voltada para a empresa como um todo. 

Os funcionários registram suas ideias, por meio de um sistema, no qual elas são apresentadas 

com uma breve descrição, como: estimativa básica de retorno, tempo de implementação, 

benefícios, problema que pretende resolver. Essa iniciativa também tinha um responsável e todo 

ano tinha premiação.  A iniciativa não está sendo aplicada neste momento no núcleo da 

organização estudado, pois como mencionado anteriormente, a organização como um todo 

passa por um momento de reestruturação por conta da sua incorporação. No entanto cabe 

destacar que a iniciativa ainda existe em departamentos.  

Também é citado pelos gestores em resposta ao questionário, ações que promovem a 

inovação, e, por consequência, promovem um ambiente propício ao surgimento de novas ideias: 

parcerias com Universidades por quase 40 anos, equipe de pesquisa focado em inovações 

disruptivas ou de maior grau de complexidade, co-desenvolvimento de tecnologia com os 

clientes e a carreira técnica diferenciada. Esta última refere-se ao fato das chamadas carreiras 

em Y ou W, que proporcionam as pessoas de carreira técnica chegarem ao mesmo 

reconhecimento e progressão salarial que uma carreira a nível gerencial. 

As práticas, técnicas e ferramentas de Gestão do Conhecimento são, principalmente, 

orientadas a pessoas (não tecnológicas) e estão distribuídas ao longo das dimensões avaliadas 

pelo modelo. Por exemplo, na geração adotam: brainstorming, banco de ideias digital, 

compartilhamento de histórias de sucesso, lições aprendidas. O conhecimento do cliente é 

utilizado por meio de grupos de discussão, por exemplo. No entanto, mesmo a literatura apontar 

a possibilidade de exploração dessas práticas, a organização fica aquém do seu potencial em 

adotar a GC.   

Como apresentado, nas sugestões de melhorias do modelo, a utilização de ferramentas 

com um viés mais tecnológico, como sistemas e uma base de conhecimento, poderiam auxiliar 

a colaboração digital, criar uma memória das ideias trabalhadas e auxiliar o gestor na tomada 

de decisão. Portanto, nota-se que mesmo a organização mais madura, dos três cenários 

apresentados, ainda possui a necessidade de explorar a potencialidade que as ferramentas de 

GC oferecem. 

Elementos relacionados à Agilidade, como a atribuição de responsáveis, transparência 

no processo e envolvimento dos clientes/consumidores o mais cedo possível, quando se trata 

de criações mais disruptivas, estão presentes ao longo das dimensões avaliadas. 
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Também se evidenciou que há elementos suficientes que caracterizam um processo 

de ideias (Preparação, Geração, Seleção e Feedback e Acompanhamento, a exemplo). 

Atividades e elementos da gestão de ideias são identificados e com certo nível de estruturação; 

ideias não são mais geradas, enriquecidas, selecionadas de maneira informal e possuem 

acompanhamento. 

Com relação às características de cada dimensão, na Preparação, as iniciativas para 

gerar e coletar são alinhadas a nível organizacional, mesmo que algumas vezes, como relatado 

pelo Gestor Alfa1, tenham iniciativas a nível departamental. Com relação à forma com que 

essas iniciativas são divulgadas/comunicadas, a comunicação está implícita na cultura 

organizacional, podendo ocorrer desde e-mails formais a boca-a-boca. Quanto ao responsável, 

o Gestor Alfa1 e o Gestor Alfa2 consideraram que há um responsável pelas iniciativas.     

No que diz respeito à Geração, Coleta e Enriquecimento das Ideias, com relação 

aos envolvidos na Geração de ideias para inovação, podem ser tanto internos quanto externos 

à organização. Quando se trata do envolvimento de atores externos, as formas citadas pelos 

gestores no questionário, foram por meio de workshops com parceiros e parcerias com a 

universidade. 

Referente à Coleta de ideias, o Gestor Alfa1 e o Gestor Alfa2 destoaram em suas 

respostas, pois o primeiro considerou que não há um canal formal disponível como um software 

e a forma de como as ideias são sugeridas não está definida. Enquanto o Gestor Alfa2 

considerou que há um canal formal para tal, além de serem normalmente repassadas ao seu 

supervisor direto.  

A suposição desta, diferença de resposta entre os dois, pode ser referente as ações 

nominadas CCQ (Círculos de Controle de Qualidade) e Podium que possuem ferramentas de 

coleta de ideias. O gestor Alfa1, o qual respondeu o questionário e participou da entrevista 

inicial entendeu que não possuem a ferramenta, uma vez que com a atual mudança da 

organização, o núcleo ao qual ele pertence não está atualmente participando desta iniciativa. Já 

o gestor que apenas respondeu ao questionário, entendeu que mesmo o núcleo não a utilizando 

no momento a organização possui essa ação em sua estratégia e portanto, a ferramenta de coleta. 

Tanto para a geração quanto para o enriquecimento são utilizadas fontes de 

conhecimento, como estudos e ideias anteriormente propostas. Há um equilíbrio na adoção das 

práticas, técnicas e ferramentas, o que significa que apesar de haver métodos formais elas 

não são impostas e sim, há liberdade em escolher a que melhor convém na hora da criação. As 

técnicas e ferramentas citadas foram: brainstorming, feedbacks, personas, jornada do cliente, 
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BMC, Pesquisa de mercado, benchmarks, espaços compartilhados, Design Thinking, grupos de 

discussão, SWOT e colaboração com parceiros. 

Quanto à Base de Conhecimento, a maioria das ideias estão documentadas em 

planilhas eletrônicas, e-mails, apresentação Power Point, documentos de texto dentre outros.  A 

documentação permite ver se há duplicados, palavras-chave, categorização e adicionar tags.  

As ideias são definidas por vários itens que, muitas vezes, acabam se tornando exaustivas. 

Apesar do núcleo em questão não possuir um sistema para documentar e gerenciais as ideias, 

existe uma base de dados digital que permite relacionar pessoas aptas a contribuírem com a 

ideia, considerando o campo de aplicação e as competências mapeadas. Este é um fator de 

destaque e característica de maturidade, segundo o modelo proposto. Nesta dimensão, apenas 

um atributo mostrou maior diferença entre os respondentes. Novamente, a existência ou não de 

sistema, foi entendida de maneira distinta pelos dois entrevistados ao pensarem na existência 

das ações do CCQ e Podium.  

De modo geral, as diferenças entre os dois respondentes foram referentes aos atributos 

que estavam relacionados ao canal formal e a existência de um sistema. 

A Avaliação, Seleção e Priorização é realizada por uma equipe formada de gerentes 

de áreas, especialistas, tanto internos quanto externos e alta gestão. Possuem critérios que foram 

definidos respeitando a existência de diferentes tipos de ideias, inclusa a estratégia 

organizacional. Foram citados os critérios: grau de novidade, viabilidade, relevância benefício, 

risco, percepção da alta gestão ou gestores, opinião de especialistas e opinião dos 

consumidores/clientes. Quanto a este último, opinião dos clientes/consumidores, o gestor 

menciona que eles possuem parcerias de codesenvolvimento com alguns clientes-chave e estes 

participam de algumas etapas. Em projetos mais disruptivos, eles são apresentados a esses 

clientes o mais cedo possível para coletar a opinião e saber se continuarão por esse caminho ou 

não. Por fim, não possuem um controle do porcentual de ideias que são selecionadas ou 

rejeitadas.  

Referente à última, Feedback e Acompanhamento, o primeiro é construtivo, ou seja, 

justificam o porquê a ideia foi aceita ou não, permitindo que haja oportunidade para criação de 

novas ideias a partir do retorno dado. Além disso, trabalham com o reconhecimento das ideias 

vencedoras, principalmente por meio intrínseco. Possuem o acompanhamento das iniciativas 

com a utilização de alguns indicadores, mas principalmente a nível de resultados para a 

organização, ou seja, das ideias que foram implementadas, como, receitas das ideias que foram 
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implementadas, melhora na qualidade de produtos/serviços com as ideias implementadas. Por 

fim, referente às lições aprendidas, estas estão iniciando por meio de histórias de sucesso, mas 

ainda apenas compartilhadas entre os próprios envolvidos da equipe. 

 

3. O que isso significa em termos de negócio?  

 

As características identificadas refletem que ideias com alta qualidade são 

desenvolvidas e implementadas na organização em forma de novos produtos ou processo na 

organização. Ainda, destaca-se que criar e desenvolver novas ideias está na cultura 

organizacional. 

 

4. O que podemos fazer para melhorar?  

 

Primeiramente, em termos gerais, quando a organização se encontra com as 

características (atributos) em níveis mais elevados, como é o caso da organização Alfa, as 

seguintes considerações gerais, podem ser apontadas: 

• ter como referência o modelo já usado e que inclui as principais funções 

definidas, e continuar adaptando-o e aperfeiçoando-o; 

• integrar práticas de gestão do conhecimento, a fim de otimizar o fluxo de ideias 

para inovação e; 

• monitorar continuamente as iniciativas. 

De modo mais específico, com base na avaliação das respostas apontadas no 

questionário e na matriz de evolução dos níveis, foram identificamos dois grupos de melhorias. 

O primeiro, referente as práticas, técnicas e ferramentas da Gestão do Conhecimento 

(em sua maioria tecnológicas) presentes ao longo das dimensões. Desta forma, sugere-se 

(conforme Quadro 46): 

 

Quadro 46: Sugestões de melhoria Organização Alfa 

• Criar um canal formal para sugerir ideias para inovação e torná-lo acessível a todos os interessados.  

• Integrar o canal a uma base de dados digital. 

• Integrar a base digital onde as ideias ficam armazenadas com um sistema que permita dinamicidade. 
Pensando em uma escala evolutiva de desenvolvimento que o sistema permita:  

• Documentar e pesquisar ideias e informações adicionais sobre elas (como documentos, fotos, versões, 

resultados das avaliações...); 

• Verificar ideias duplicadas e a marcação de tags de forma semiautomática;  

• Monitorar o status das ideias e manter os envolvidos informados; 

• Permitir a interação entre os ideadores a fim de promover a colaboração de forma digital. 
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• Registrar e disseminar as lições aprendidas para melhorar continuamente, que por sinal, essas lições 
aprendidas também poderiam estar na base digital e podem servir de subsídio para novas ideias e para 

a tomada de decisão. 

• Formalizar rotinas para compartilhar histórias de sucesso sobre as novas ideias com demais 

colaboradores além da equipe envolvida. 

• Reconhecer não só as ideias vencedoras, mas todos que fizeram parte da iniciativa: o foco está no 

envolvimento e compartilhamento de conhecimento ao longo do processo 

 

Fonte: a autora.  

O segundo grupo refere-se aos Indicadores: incluir indicadores que permitam 

mensurar iniciativas de geração e coletas de ideias para inovação em três níveis: 

1. Ideias (quantidade de ideias sugeridas -internas e externas; quantidade de 

ideias por departamento, quantidade e tipo de categorias, quantidade de ideias 

aceitas); 

2. Processo (quantidade de pessoas que sugeriram ideias, quantidade de ideias 

implementadas, número de ideias que não teriam sido sugeridas sem as 

iniciativas de geração e coleta de ideias, satisfação dos participantes, extensão 

dos reconhecimentos e premiações); e 

3. Resultado (número de ideias implementadas, receita das ideias que foram 

implementadas, número de produtos desenvolvidos com as ideias geradas, 

melhora na qualidade de produtos com as ideias sugeridas) 
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5.2 CENÁRIO 02 – ORGANIZAÇÃO BETA 

 

A Organização Beta atua na área de desenvolvimento de software há 30 anos com sede 

em Florianópolis, Santa Catarina.  É líder em seu mercado e possui cerca de 2000 funcionários 

alocados em todo país com equipes residentes em alguns órgãos públicos em que atua. Foi uma 

das primeiras empresas da região a mudar o regime de trabalho presencial para híbrido e 

totalmente remoto motivado pela pandemia mundial Covid-19.  

A empresa é destaque e atuante no ecossistema de inovação de Santa Catarina, como 

exemplo em 2019 recebeu o Prêmio Certi de Inovação e Empreendedorismo no Ecossistema de 

Florianópolis, na categoria “empresa de tecnologia e referência do ecossistema”.  

Possui uma estrutura organizacional segmentada em três principais áreas de negócio. 

Cada segmento possui sua própria diretoria e por consequência, sua própria área de inovação. 

Neste trabalho foca-se na estrutura de uma das unidades da organização, a qual desenvolve 

soluções para área de gestão pública nas esferas municipais, estaduais e federais. Suas soluções 

envolvem desde automação de processos a gestão de obras públicas e gerenciamento de 

rodovias e estradas.  

A área de inovação da unidade foi criada em 2017. Em 2019, ela possuía cerca de 40 

pessoas atuando direta ou indiretamente. Recentemente, sofreu uma reestruturação, na qual a 

equipe foi reestruturada. O motivo da reestruturação foi estratégia de negócio e muitas dessas 

pessoas e inclusive o gestor de inovação, passou a fazer parte do departamento recém-criado de 

fusão e aquisição, que foi também resultado dos estudos de mercado realizados na área de 

inovação. A área de inovação também foi responsável pelo primeiro programa de inovação da 

organização iniciado em 2017, o qual foi utilizado como escopo principal para o presente 

cenário. O programa interno tratava-se do lançamento de desafios e proposição de soluções para 

estes, em processo que envolvia diversas fases até chegar a um produto viável. O fato está 

relacionado com o que a organização entende por inovação, sendo a criação de “um novo 

produto/negócio que resolva um problema de um cliente que ainda não foi resolvido (Gestor 

Beta1). 

Referente ao programa em questão, foi um programa de intraempreendedorismo para 

“despertar nas pessoas a capacidade de gerar e executar uma ideia” (Gestor Beta1), segundo o 

gestor entrevistado.  O programa tinha uma marca, visão e comunicação própria, foi dividido 

em fases e seguiu um processo que se assemelha a um funil. Inicialmente há um número 
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considerável de ideias e à medida que o processo avança o número diminui até restarem somente 

as que serão desenvolvidas e implementadas.  

O programa foi baseado em desafios ou problemas a serem solucionados, os quais 

pautavam-se na estratégia da organização. Os desafios foram divulgados por meio de eventos 

para engajar e “inspirar” as pessoas a sugerirem ideias, conforme se observa nas palavras do 

gestor “[...] tinha uns desafios que a gente lançou nesse evento, a gente fazia a publicidade deles 

e convocava as pessoas a participar, dando mais detalhes sobre cada desafio (Gestor Beta1).” 

Os desafios foram lançados também digitalmente e houve o evento de chamamento. O 

período de lançamento até o recebimento das últimas ideias foi de um mês. Todo esse período 

foi uma fase de insights na qual as pessoas trabalharam gerando ideias em “movimentos de 

cocriação”. As pessoas registraram as ideias, inicialmente no Google Formulário. 

Posteriormente, foi adquirida uma ferramenta que fazia a gestão das ideias, e outras pessoas 

puderam criticar, comentar e participar daquela geração de ideias. Nessa fase, também foram 

utilizados likes para estimular a interação. Ao final 101 ideias foram geradas.   

A próxima fase foi o processo de refinamento e afunilamento. Nesta fase, foram 

formados grupos de duas a três pessoas para formularem uma proposta mais detalhada. A fim 

de auxiliar nesse detalhamento, foi utilizado o framework NABC (Needs, Approach, Benefits e 

Competition’s).  As ideias que foram detalhadas a nível de proposta e, submetidas a um comitê 

formado pela área de inovação da organização. Dez propostas foram selecionadas e priorizadas 

com base em critérios, como a proximidade com o negócio, competência do time, qualidade da 

ideia, evolução, dentre outros definidos pelo comitê.   

A penúltima fase do programa foi chamada de “aprendizado e validação”. Os grupos 

das dez ideias foram mentorados por especialistas internos e externos em duas etapas. Na 

primeira, foram capacitados para fazer a validação das ideias e na segunda a prototipação que 

foi realizada em evento de final de semana. 

Fechando o ciclo, a última etapa, foi a submissão final ao comitê de diretores para 

serem selecionadas duas ou três ideias para serem incubadas. A incubação tratou-se do 

desenvolvimento propriamente dito das ideias, com o auxílio e investimento da organização.  

Segundo o gestor entrevistado todo o ciclo aconteceu em um período de quatro a cinco 

meses até a incubação, já a incubação leva de seis a doze meses. Por conta disso, algumas das 

ideias que passaram para esta fase, duas delas, no momento da entrevista com o gestor ainda 

estavam em incubação. 
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Resultado da aplicação do Modelo de Maturidade de Gestão de Ideias (M2GI) 

 

Com as respostas dos gestores ao questionário na Organização Beta foi possível verificar 

que, no escopo da unidade investigada, há uma concentração de respostas no nível de Expansão 

e está se encaminhando ao nível de Refinamento e Maturação. Cabe destacar que o modelo 

não objetiva classificar a posição exata da organização em um nível e sim caracterizá-la por 

meio de um conjunto de atributos. O que acontece é que por vezes esses atributos estão 

concentrados mais em um nível que em outro.  

 

1. Onde estamos? 

 

No caso da Organização Beta (Figura  30), ela possui uma concentração significativa 

(50%) de atributos no nível de Expansão.  Das 22 questões de resposta única (aquelas que cada 

uma refere-se a um nível) apontadas pelos gestores, 11 foram referentes ao nível de expansão e 

sete referentes ao nível de refinamento e maturação. As demais se distribuíram nos dois 

primeiros níveis (reação e iniciação). Portanto, sinaliza que a gestão de ideias está em 

desenvolvimento e implementação, pois possuem algumas atividades e iniciativas que 

caracterizam um fluxo estruturado de ideias.  
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Figura  30: Onde estamos? Organização Beta 

 

Fonte: a autora. 

 

2. Quais são nossas características?  

 

A unidade analisada possui um ambiente que busca estabelecer uma mentalidade e 

cultura para inovação por meio de eventos de networking, estímulo ao aprendizado contínuo, 

cultura de tolerância ao erro, atividades de colaboração em instalações físicas e virtuais 

compartilhadas, comunidade de prática dentre outros.  

As ações estão gerenciadas e alinhadas estrategicamente ao conceito de inovação 

adotado, uma vez que o conceito adotado respondido tanto pelo Gestor Beta1 quanto pelo 

Gestor Beta2 era o de criar um produto/negócio que resolva um problema de um cliente que 

ainda não foi resolvido.  

Suas principais ações, relacionadas à inovação, são programas de inovação interna (a 

exemplo do programa citado e que faz parte do escopo do estudo). A organização possui 

também algumas ações voltadas a programas externos e como estratégia atual, principalmente, 
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a compra e investimento em outras empresas e startups derivadas da nova área de Fusão e 

Aquisição derivada da área de inovação da organização.  

A colaboração é caracterizada principalmente a nível de equipe/departamento, que 

em alguns momentos está presente entre os departamentos e na interação com o cliente. Apesar 

de menos frequente, também foi citado alguns pontos de colaboração com a universidades.  

Práticas, técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento estão presentes ao longo 

das atividades. Por exemplo, para a criação de um ambiente mais inovador foram citadas a 

existência de comunidades de prática e espaços colaborativos. Na geração de ideias foi citado, 

brainstorming, enquanto na documentação foi citado banco de ideias, na seleção e priorização. 

Por vezes, é levado em consideração a opinião dos clientes. Neste sentindo, para efetivamente 

selecionar se aquela ideia de produto irá seguir adiante e receber investimentos, são realizados 

estudos com possíveis clientes, no qual a principal técnica utilizada é a entrevista em 

profundidade. Por fim, foram mencionados pelos respondentes a utilização de lições aprendidas 

e compartilhamento de histórias de sucesso ao fim da realização das iniciativas.  

Referente a práticas, técnicas e ferramentas tecnológicas de Gestão do Conhecimento, 

nas ações mencionadas utilizaram um sistema de gestão de ideias que pelo seu conceito 

configura-se também uma ferramenta de GC (APO, 2020). Porém, ele foi empregado 

pontualmente em uma iniciativa devido ao montante de ideias que seria recebido. Portanto, 

essas ferramentas, como pode ser observado são utilizadas em iniciativas que possuem a 

estrutura de desafios e estão abertas a um número maior de pessoas e por consequência, 

receberão um número maior de ideias. 

Elementos relacionados à agilidade como atribuição de responsáveis na preparação 

das iniciativas, transparência no processo de seleção e interação com o cliente também estão 

presentes. 

Além disso, possuem elementos suficientes que caracterizam um processo de ideias 

que vai além de um departamento; desta maneira, ideias são geradas, enriquecidas e 

selecionadas de maneira formal. A seguir as demais dimensões são detalhadas. 

Apenas um atributo na dimensão Ambiente obteve diferente resposta entre os 

respondentes. O nível de envolvimento da alta gestão foi apontada nos dois extremos, para o 

Gestor Beta1 está muito envolvida e para o Gestor Beta2 não está envolvida.  

Na Preparação, as iniciativas para gerar e coletar são alinhadas a nível organizacional. 

São utilizados para comunicação e-mails, reunião, mídias sociais e outros meios de 

comunicação formais que a unidade adota. Além disso, há um responsável central pelas 
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iniciativas. Segundo o Gestor Beta1, a comunicação na iniciativa descrita por ele foi um ponto 

fundamental, pois comunicar bem o desafio e engajar as pessoas a participarem foi central para 

o sucesso da iniciativa. 

Na Geração, Coleta e Enriquecimento, os envolvidos podem ser tanto internos 

quanto externos à organização. Há um canal formal disponível para sugerir ideias e são 

disponibilizadas fontes de conhecimento para fomentar a geração de ideias. Cabe destacar que, 

especificamente. na iniciativa mencionada pelo entrevistado (Gestor Organização Beta), 

somente foram envolvidas pessoas internas a organização.  O envolvimento de atores externos, 

fica a cargo de especialistas ou convidados para mentorias.  

 As práticas, técnicas e ferramentas utilizadas são consideras padronizadas pelos 

gestores, o que significa que a organização já tem domínio sobre elas. Foram citadas: 

categorização de ideias; feedbacks; espaços de colaboração compartilhados; design thinking; 

personas; jornada do cliente; business model canvas; protótipos e benchmarking.  

Com relação à Base de Conhecimento, a maioria das ideias está documentada em 

planilhas eletrônicas, e-mails, apresentações, documentos de texto dentre outros.  A 

documentação permite ver se há duplicados, palavras-chaves, categorização e adicionar tags.  

As ideias são definidas por elementos essenciais, como nome, breve descrição, oportunidade a 

que ela está relacionada além dos benefícios para a organização e para o público possível da 

ideia.  

Com relação ao sistema de gestão de ideias, os dois gestores tiveram percepções 

distintas. O primeiro considerou que não existe um sistema para acompanhamento e o segundo 

considerou a existência. Uma suposição para tal diferença entre as respostas é o sistema 

utilizado na iniciativa anteriormente citada. Segundo o gestor entrevistado, foi contratado o 

sistema apenas para aquela iniciativa depois as ideias voltaram a ser documentadas em planilhas 

e outros meios da organização. O motivo foi porque o contrato da plataforma foi planejado 

somente para o período de recepção das ideias e de ideação inicial. Ele é um sistema de coleta 

e não tinha como objetivo ser uma base de conhecimento. No entanto, ao responder o 

questionário, o Gestor Beta2 não teve a mesma percepção e assinalou considerando que a 

organização possuía um sistema para gerenciar as ideias.  

Referente a Análise, Seleção e Priorização, ela é feita por equipe com gerentes de 

áreas, especialistas internos e a alta gestão. Utilizam critérios que foram definidos respeitando 

a existência de diferentes tipos de ideias, incluindo a estratégia organizacional.  Exemplos de 
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critérios citados: viabilidade, relevância, benefício, risco, opinião de consumidores clientes 

(coletado por meio de entrevistas), percepção dos gestores e opinião de especialistas. Por fim, 

referente a taxa de seleção, foi considerada menor que 10%, conforme exemplo da iniciativa 

descrita pelo gestor, no qual 101 ideias iniciaram e duas foram selecionadas para serem 

incubadas.  

Sobre Feedback e Acompanhamento, especificamente ao feedback, para as ideias 

selecionadas, ele é construtivo, ou seja, é mencionado o porquê da ideia não ter sido aceita ao 

invés apenas de fornecer um status de aceite ou recusa. A organização trabalha com o 

reconhecimento das ideias vencedoras, tanto no formato intrínseco quanto extrínseco, por 

exemplo, em um dos programas de ideação foram dadas viagens aos vencedores ao Vale do 

Silício.  

Já referente ao monitoramento das iniciativas, estas são monitoradas por meio de 

alguns indicadores, como número de ideias sugeridas; número de ideias por departamento; 

qualidade média das ideias; quantidade de ideias implementadas, quantidade e tipo de 

categorias; satisfação dos participantes; número de produtos desenvolvidos com as ideias 

geradas e; melhora na qualidade de produtos com as ideias sugeridas.  

Por fim, com relação a lições aprendidas, este atributo, segundo a percepção dos dois 

gestores, lições aprendidas são utilizadas para melhorar as iniciativas, com uma pequena 

diferença: um considerou que estão iniciando, o outro, que já estão consolidados nesta ação. 

Quanto as histórias de sucesso sobre a iniciativa, elas são compartilhadas por meio dos 

responsáveis estabelecidos para facilitar o compartilhamento. 

 

3. O que isso significa em termos de negócios? 

 

Significa que a organização, no caso, o segmento de negócio utilizado como escopo, 

percebe que ideias são fonte de novos negócios e produtos. Por isso, há gestão de algumas 

atividades relacionadas a ideias e a integração com processos auxiliares. Os dados sinalizam 

que estão iniciando a incorporação na cultura organizacional.  

 

4. O que podemos fazer para melhorar? 

Primeiramente, em termos gerais, quando a organização se encontra com as 

características (atributos) em níveis mais elevados, as seguintes considerações gerais, podem 

ser feitas: 



227 

 

 

• Ter como referência o modelo já usado e que inclui as principais funções 

definidas, aperfeiçoando-o continuamente; 

• Integrar as práticas de gestão do conhecimento a fim de otimizar o fluxo de 

ideias para inovação; 

• Expandir as iniciativas da gestão de ideias na organização e com parceiros 

(quando planejado); e 

• Monitorar continuamente as iniciativas. 

Voltando-se às especificações dos atributos, um plano de melhorias pode ser mais bem 

detalhado a partir deles e o nível em que a organização se encontra em relação aos atributos, e 

dessa maneira, descobrir o que pode ser feito para alcançar o próximo nível. Para a organização 

em questão, identificaram-se alguns grupos de atributos que necessitavam de maior atenção. 

Como exemplo, cita-se o grupo referente às práticas, técnicas e ferramentas da 

gestão do conhecimento presentes ao longo das dimensões com destaque para a dimensão 

“Base de conhecimento” atributo “sistema”. Neste exemplo, o gestor assinalou que a unidade 

analisada não possui um sistema. O próximo nível, seria um sistema para documentar e 

pesquisar ideias e informações adicionais sobre elas. Posteriormente, adotar um sistema que 

permitisse monitorar o status das ideias e manter os envolvidos informados. Por último, adotar 

um sistema que permite a interação entre os ideadores a fim de promover a colaboração.  

Desta maneira as seguintes ações foram sugeridas (Quadro 47): 

 

Quadro 47: Sugestões de melhoria para a Organização Beta 

• Integrar a base digital onde as ideias ficam armazenadas com um sistema para adicionar dinamicidade 

e que ao adicionar funcionalidades permita com o passar do tempo:  

• documentar e pesquisar ideias e informações adicionais sobre elas (como documentos, fotos, versões, 

resultados das avaliações ...); 

• verificar ideias duplicadas e a marcação de tags de forma semiautomática;  

• monitorar o status das ideias e manter os envolvidos informados; 

• relacionar pessoas aptas a contribuírem com a ideia considerando o campo de aplicação e as 

competências mapeadas. 

• interação entre os ideadores a fim de promover a colaboração. 
Fonte: a autora. 

Outra sugestão de melhorias refere-se ao fato de oferecer reconhecimento não só às 

ideias vencedoras, mas todos que fizeram parte da iniciativa. Sugere-se a compartilhar histórias 

de sucesso sobre a iniciativa em nível estratégico, para incentivar outras iniciativas como esta 

e não somente com o grupo, como é feito atualmente. 
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Por fim, cabe destacar que, outra melhor prática que poderia ser adotada pela 

organização é quanto aos participantes do comitê para seleção de ideia serem escolhidos com 

base em competências e no campo de aplicação das ideias a serem selecionadas. 

 

5.3 CENÁRIO 03 – ORGANIZAÇÃO GAMA 

 

A Organização Gama atua na área de desenvolvimento de software para a construção 

civil há mais de 30 anos. Com sede em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, possui cerca de 

570 funcionários e mais de 60 mil clientes. Sendo umas das líderes no mercado nacional em 

sua categoria, seu principal concorrente é uma grande empresa de software internacional que 

atua em diversos países. Destaca-se em inovação com relação a produto e possui um 

relacionamento com cliente diferenciado oferecendo capacitações especializadas. Em 2017 

ganhou o Prêmio Potência de Inovação Tecnológica (Expo São Paulo) por sua solução 

integrada de engenharia e construção civil.  

Ao longo dos anos, o produto passou por grandes transformações, assim como o 

mercado, os softwares de engenharia e modelagem como os comercializados pela empresa 

passaram de uma abordagem D2 para 3D e agora estão se integrando ao conceito de indústria 

4.0.  

A organização possui uma estrutura tradicional, a qual é regida por quatro sócios 

fundadores. A inovação na organização é tratada pela área de Marketing e Novos Negócios, 

setor atualmente com cerca de 50 pessoas. Essa área se subdivide em subáreas, como o setor de 

mercado responsável pela definição e coleta da informação vinda do mercado. Nesse setor 

também está situada a área que é responsável pela ideação do produto e a área de 

relacionamento custumer sucess com total foco ao cliente.  

Em 2017 a organização contratou uma consultoria para auxiliar na implantação de um 

processo de inovação. Desde então, a organização testou algumas metodologias, mas até o 

momento estão trabalhando com casos pilotos. As principais mudanças foram na adoção de 

prototipação e testagem rápida para algumas ideias que surgem: ao invés de fazer um processo 

mais longo de análise ou muitas vezes não fazer e ir direto para desenvolvimento, agora a 

testagem rápida já algo consolidado.   

Mesmo ainda com um processo de inovação não claro, o entendimento de inovação da 

organização vai além do processo, pois eles consideram que ser criativo, utilizar conhecimento 
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de mercado é insumo para a inovação e por consequência sobrevivência no mercado. Segundo 

o gestor entrevistado a inovação para eles é uma questão de sobrevivência.  

 

A maneira para fazer isso é usar muita criatividade, muito conhecimento do mercado 

local para poder ser mais aderente que os estrangeiros dentro do nosso mercado local, 

então a gente tem usado dessa estratégia. Então eu diria que a inovação que a gente 

usa é uma questão de sobrevivência, só que não é aquela inovação modelo lean startup 

baseada nos livros é baseada na sobrevivência em primeiro lugar, a gente teve que ser 

criativo. A inovação está relacionada muito mais pela criatividade, conhecimento de 

mercado e pelas técnicas que utilizamos (Gestor Gama1). 
 

Para o gestor entrevistado a organização inova em algumas frentes, como: expansão 

para novos mercados, no modelo de negócio, deixando de trabalhar com licença de software e 

adotando um modelo de assinatura nos últimos anos. Em tecnologias, a unidade inova 

automatizando processos que em concorrentes é feito de forma manual, agregando valor ao 

usuário. No modelo de relacionamento com o cliente, algo construído por anos voltado a 

capturar as dores e necessidades do cliente. Na capacitação do cliente para utilizar o software, 

com a utilização de jornada de conhecimento para cada cliente.   

 

Resultado da aplicação do Modelo de Maturidade para Gestão de Ideias (M2GI) 

 

Com a resposta ao questionário na Organização Gama foi possível verificar, com base na 

percepção do gestor e do CEO, que a organização apresenta distribuição de respostas entre os 

três primeiros níveis. Como já dito, o modelo não objetiva classificar a posição da organização 

em um único nível e sim caracterizá-la por meio de um conjunto de atributos, mostrando onde 

esses atributos estão concentrados e o que eles significam.  

 

1. Onde estamos?  

No caso da organização Gama (Figura  31), ela não possui uma concentração 

significativa em apenas um dos níveis.  Das 22 questões de resposta única (aquelas que cada 

uma refere-se a um nível), oito foram referentes ao nível de reação, cinco no nível de iniciação 

seis no nível de expansão e uma no último nível.  Essa distribuição, sinaliza que a organização 

começa a gerenciar suas ideias para inovação com a presença de algumas ações e atividades 

isoladas.  
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Figura  31: Onde estamos? Organização Gama 

 

Fonte: a autora. 

 

2. Quais são nossas características?  

 

Com relação ao Ambiente, observa-se que a Organização Gama tem uma alta gestão 

que incentiva e conduz a inovação, com ações alinhadas estrategicamente ao conceito de 

inovação com foco no desenvolvimento de novos produtos e negócios. Como exemplos, o 

gestor citou algumas ações feitas na organização que ele relaciona com a inovação: em 2003 

foram pioneiros na adoção de EAD como estratégia de treinamento para os clientes e em 2008 

criaram um modelo de desenvolvimento participativo, no qual o cliente priorizava os recursos 

que seriam desenvolvidos nas novas versões. O CEO citou ainda a própria criação de uma 

diretoria de inovação. 

A colaboração acontece principalmente entre pessoas do mesmo departamento e 

eventualmente, de diferentes departamentos. Os principais atores externos são especialistas e 

os usuários, estes últimos envolvidos por meio do relacionamento ao cliente. Como facilitadores 
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da inovação e colaboração foram citadas atividades de colaboração em instalações (físicas) 

compartilhadas. 

Do mesmo modo, as atividades e elementos que caracterizam um processo/fluxo de 

ideias para inovação são encontrados a nível departamental.  

As práticas, técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento não foram 

reconhecidas pelo gestor e pelo CEO, entre as dispostas no instrumento. Esse fato demonstra 

que há um potencial para ser explorado, juntamente com os demais atributos apresentados no 

modelo e que não foram reconhecidos pelos respondentes. 

Com relação a dimensão de Operadores, a começar pela Preparação, quando há 

iniciativas para gerar e coletar ideias normalmente são a nível departamental e não estruturadas. 

Para a comunicação destas iniciativas é utilizado e-mails e reuniões formais. É considerado que 

sempre há um responsável por essas iniciativas o qual coleta informações, desenvolve diretrizes 

e agrega pessoas quando necessário. 

No que trata da Geração, Coleta e Enriquecimento, quanto aos envolvidos, eles são 

normalmente colaboradores do departamento e especialistas internos ou externos à organização, 

quando necessário. O canal principal para sugerir ideias é via supervisor direto, segundo o CEO, 

e segundo o Gestor Gama1, é via um canal formal. As práticas, técnicas e ferramentas utilizadas 

na sua maioria são informais, segundo o Gestor Gama1, algumas delas a organização não tem 

dominadas plenamente. Exemplos apontado pelo entrevistado: brainstorming, feedbacks, 

personas, jornada do cliente, business model canvas, pesquisa de mercado, benchmarkings, 

espaços compartilhados, design thinking, grupos de discussão e SWOT.  

Sobre a Base de Conhecimento, relacionada a documentação das ideias, a maioria 

delas estão documentadas em formato digital, segundo o Gestor Gama1, pois a organização, 

utiliza o conceito de backlog típico de metodologias de desenvolvimento de software. Neste 

caso as ideias que surgem relacionadas ao produto entram nesse backlog que possui uma 

plataforma digital que o suporta. Desta maneira, a documentação permite ver se há duplicados 

e palavras-chaves.  As ideias documentadas possuem uma descrição geral. Por fim, o conceito 

de backlog utilizado pela organização, permite saber o status das ideias que foram para 

desenvolvimento.  Essa percepção é diferente da que o CEO respondeu. Supõe-se que pelo fato 

de estar mais distante da execução, não teve a mesma percepção que o gestor sobre a utilização 

do sistema. No entanto, cabe destacar que os únicos atributos destoantes entre gestor e CEO 

foram os atributos que faziam referência a este assunto.  
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A Seleção de Ideias acontece por meio de uma equipe escolhida regularmente com 

base em competências e no campo de aplicação. Por isso, essa equipe/comitê é composta por 

gerentes de áreas e especialistas internos. Possuem critérios alinhados estrategicamente, como 

grau de novidade; relevância; benefício viabilidade; percepção da alta gestão ou gestores; 

opinião de especialistas; opinião dos consumidores/clientes. Com relação a estes últimos, a 

opinião dos usuários é coletada por meio da pesquisa de satisfação e o feedback contínuo do 

cliente que entra em contato com o Help Center. Por se tratar de ideias relacionadas ao 

desenvolvimento de software, a taxa de seleção das ideias propostas é de entre 31% e 60%. 

Com relação ao Feedback e Acompanhamento, há presença de informalidade tanto 

no feedback para as ideias selecionadas, quanto no reconhecimento e monitoramento. Pode-se 

concluir que não há formalização de indicadores, lições aprendidas e histórias de sucesso na 

organização. Essa foi a dimensão em que todas as opções respondidas pelos gestores se referiam 

ao nível de reação. Esse fato deve ser destacado, pois, essa dimensão conta com itens que foram 

supostos como aqueles que representariam uma organização mais madura.  

 

3. O que isso significa em termos de negócio?  

 

Diante da exposição de todas as características ao decorrer dos níveis, de maneira 

geral, significa que a organização possui ideias e produtos inovadores, porém as chances de 

continuamente surgirem ideias inovadoras são limitadas às capacidades individuais, de equipe 

ou da alta gestão. Ainda, não possuem mecanismo de monitoramento e as ações de geração e 

seleção de ideias são típicas do processo de desenvolvimento do produto, e não exclusivamente 

ideias para inovação. São ideias para melhoria do produto e, que, por consequência, algumas 

delas irão se destacar como inovadoras.  

 

4. O que podemos fazer para melhorar?  

 

Considerando as características da organização e o fato de que em todas as dimensões 

a organização possuía atributos (características) nos níveis menores, as seguintes sugestões de 

melhorias podem ser feitas (Quadro 49). Elas vão ao encontro de uma dor mencionada na 

primeira entrevista com o gestor, que se referia ao fato de envolver mais o colaborador da 

organização como um todo no processo criativo.  

 



233 

 

 

Quadro 48 -Sugestões de melhorias Organização Gama 

Dimensão Sugestão 

Ambiente Fortalecer a mentalidade de inovação na organização. Exemplos de ações que promovem 

a mentalidade de inovação: 

• Treinamentos de criatividade;  

• Eventos de networking; estimular o aprendizado contínuo;  

• Estímulo de uma cultura de tolerância ao erro;  

• Facilitação de atividades de colaboração em instalações (físicas/digitais) 

compartilhadas; 

• Disseminação de práticas de inovação;  

• Compartilhamento histórias de sucesso; comunidades de prática. 

 
 

 Criar iniciativas para gerar e coletar ideias alinhadas estrategicamente a nível 

organizacional. Por exemplo: 

• Campanhas com desafios específicos voltados a um público-alvo; 

• Institucionalização de um canal formal para colaboradores sugerirem e 

colaborarem com ideias tanto para melhoria quanto para o surgimento de 

novos negócios. 

 

Preparação • Definir a modalidade da iniciativa para piloto: coleta proativa ou campanhas;  

• Definir objetivo da iniciativa. Por exemplo: melhorar continuamente, criar 

produtos entre outros; 

• Atribuir responsáveis e definir funções.  Por exemplo: quem serão os 

ideadores, se serão internos e/ou externos; equipe de seleção e o gestor 
responsável. 

 

Geração, Coleta 

e 

Enriquecimento 

• Envolver na geração de ideias equipes multidisciplinares; 

• Em um segundo momento, utilizar atores externos à organização para a 

geração e coleta de novas ideias por meio de parcerias pré-estabelecidas; 

• Disponibilizar fontes de conhecimento para os envolvidos na geração e coleta 

de ideias para inovação, como por exemplo: problemas e oportunidades de 

negócio previamente mapeados; conhecimento tácito do usuário; pesquisas de 

mercado e benchmarking. 

 

Base de 

Conhecimento  

 

• Criar juntamente com a base digital um sistema que permite, não só monitorar 

mais também acessar quando necessário as informações sobre ela e que os 

usuários possam colaborar. 
 

Avaliação, 

Seleção e 

Priorização 

 

• Fortalecer a cocriação com os grupos de usuários e levar em consideração a 

opinião de usuários na tomada de decisão; 

• Trocar regularmente alguns membros da equipe de seleção com base nas suas 

competências e na área de atuação. 

 

Feedback e 

Acompanhament

o 

 

• Fornecer feedback construtivo aos que sugeriram ideias; 

• Criar uma estrutura de reconhecimento para quem se envolve com iniciativas 

para gerar e coletar ideias para inovação, não somente para as ideias 

“vencedoras” 

• Criar mecanismos de controle, como indicadores, quando campanhas de ideia 

forem criadas ou a coleta proativa formalizada. Podem ser exemplos de 

indicadores em três níveis: 

• Ideias (quantidade de ideias sugeridas (internas externas), quantidade 

de ideias por departamento, quantidade e tipo de categorias ...);  
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• Processo (quantidade de pessoas que sugeriram ideias, quantidade de 
ideias implementadas, número de ideias que não teriam sido sugeridas 

sem as iniciativas, satisfação dos participantes, extensão dos 

reconhecimentos ...); 

• Resultado (número de ideias implementadas, receita das ideias que 

foram implementadas, número de produtos desenvolvidos com as ideias 

geradas, melhora na qualidade de produtos com as ideias sugeridas...).  

• Compartilhar histórias de como novas ideias estão sendo criadas com toda a 

organização. 

• Registrar e disseminar as lições aprendidas para melhorar continuamente e 

alimenta a base e o sistema. 

 

Fonte: a autora 

 

Com os resultados da caracterização feitos, o próximo capítulo mostra a avaliação 

destes resultados, tanto na percepção dos gestores da organização, quanto com a comparação 

das suposições anteriormente identificadas que neste momento puderam ser verificadas.   
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5.4 AVALIAÇÃO DE APLICABILIDADE DO MODELO 

 

Juntamente com a apresentação do relatório gerado na fase de demonstração, foi 

realizada a aferição do modelo para verificar se o objetivo - representar as capacidades 

organizacionais relacionadas a Gestão de Ideias por meio de um conjunto de características e 

atributos - foi cumprido. 

Destarte, avaliou-se o comportamento do modelo nos três cenários descritos. 

Primeiramente, utilizou-se a própria percepção dos entrevistados com relação aos resultados e 

se suas expectativas foram cumpridas. Por segundo, tendo como marco o “antes” e o “depois” 

da fase de demonstração, foram analisadas as suposições e dúvidas de como o modelo iria se 

comportar quando posto em aplicação.  

Com base na visão dos gestores que participaram do processo de demonstração, pode-

se confirmar que o modelo alcançou seu objetivo. O artefato tinha como objetivo servir de apoio 

para gestores de inovação (público-alvo) avaliarem a maturidade da Gestão de Ideias. Isto 

implica analisar como ela vem sendo desenvolvida na organização ou em uma área específica 

de negócio.  

De modo geral, todos os três gestores das três organizações concordaram com os 

resultados apresentados. Isso significa que estão de acordo com o nível de maturidade e as 

características apresentadas pelo modelo. Eles ainda destacam que todas são características 

importantes a serem acompanhadas e compreendidas por eles no ofício de guiar o departamento 

ou a organização a ser mais inovadora e competitiva. Fica clara essa percepção ao ler as próprias 

colocações dos gestores entrevistados.  

Para o Gestor Alfa1 o modelo conseguiu captar a sua percepção em relação ao nível 

de maturidade que a organização se encontra. Do mesmo modo, viu potencialidade no modelo 

com a representação das características assertivas e realistas frente ao cenário da organização. 

 

“Acho que captou bem a minha percepção em cima do que eu respondi onde que 

estamos, bem naquele nível de maturidade” (Gestor Alfa1).  

 

“estou vendo claro a capacidade do modelo que você conseguiu e identificar a 

característica da empresa baseado no questionário esse era o ponto principal e eu 

acho que pelo resumo que você fez aqui, o substrato que você tirou e demonstrou hoje 

para mim captou muito bem” (Gestor Alfa1). 
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De igual maneira, o gestor Beta1 reconheceu o potencial do modelo em representar a 

situação atual em sua organização. Também reforçou que as características e elementos 

apresentados pelo modelo servem para reflexão.  

“[...] de maneira geral, reflete o andamento das coisas [...]” (Gestor Beta1). 

 

“Eu acho que os itens colocados servem para reflexão sobre como a gente estrutura 

essa parte de detecção de criação de novos produtos, novos negócios eu acho que 

ajuda sim” (Gestor Beta1). 

 

Para o Gestor Gama1 os resultados apresentados na aplicação do modelo também 

conseguiram representar o cenário da sua organização. Ao saber em qual nível sua organização 

ficou classificada reconheceu que estão no nível mais próximo a Iniciação (Nível 2) como 

apontado pelo modelo. Também reconheceu como positiva as sugestões de melhorias. 

 

“Mas eu acho que em termos de inovação o nosso modelo é um modelo de iniciação 

mesmo, não é mais do que isso de maturidade” (Gestor Gama1). 

 

[...] eu acho que ele descreve relativamente bem o cenário [...] a maior parte das 

coisas estavam fiéis. Eu acho que a metodologia também ela é bacana no momento 

que ela sugere, esses pontos de melhorias no final” (Gestor Gama1). 

 

Uma vez que o público-alvo são os gestores que buscam apoio para otimizar sua gestão 

no que tange ao melhor aproveitamento das ideias geradas na organização. A fala do Gestor 

Alfa1 ratifica o fato de ser uma ferramenta disponível ao gestor autoavaliar como está sua 

própria gestão referente às ideias na organização. Oferece-se uma visão de “como está agora” 

e de “onde é possível melhorar”, se assim for de interesse do gestor. No entanto, para uma visão 

mais sólida e sistêmica de como está a organização, recomenda-se incluir a visão dos demais 

membros da equipe. 

 

“[...]os pontos que você trouxe ali é a percepção que eu tenho, se ela é a representação 

da empresa, eu não sei, mas é a minha visão do que eu respondi, das perguntas que 

você colocou e eu respondi, claro que baseado na minha visão e na tua conclusão, elas 

estão fazendo sentido, ela representou o meu sentimento. Então estas perguntas eu 

acho que elas estão bem colocadas a interpretação das respostas também, acho que 

teu match é muito, grande (Gestor Alfa1). 

 

Com respeito a este ponto, observa-se que o gestor poderá obter também a percepção 

de sua equipe, aplicando o mesmo instrumento. O que poderá ser realizado, mas que não foi 

foco desta tese, é estruturar uma forma de compilação das respostas da equipe para facilitar a 

análise dos resultados por parte do gestor.  
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Outro ponto destacado pele Gestor Alfa1, o modelo também auxilia na representação 

visual de como está estruturada a gestão de ideias na organização. Essa representação visual 

pode servir como facilitadora da comunicação entre gestor, equipe e até mesmo 

interdepartamental. A representação visual é capaz de criar uma linguagem comum e 

compartilhada de algo, muitas vezes difícil de representar oralmente.  

 

“[...] esse é um tema e volta e meia a gente conversa, o chefe cobra muito, como 

justamente, dar visibilidade, como tu mostra isso para outras pessoas que estão de 

fora, teu trabalho ajuda nesse sentido também, algumas ideias e alguns insights pontos 

que a gente não para pra pensar em como estruturar como falar sobre inovação. Eu 

gosto bastante da maneira como quebra ali as etapas o fluxo os pontos principais, 
porque eu acho que a gente consegue também olhar para aquilo ali também com outras 

pessoas, fazer uma autoavaliação e até em cima do extrato, que tu colocaste ali que de 

novo é um substrato baseado, no que eu enxergo se também está fazendo sentido nos 

olhos dessas outras pessoas.  Seria algo mais para aprofundar ali, então acho que ficou 

bem bacana (Gestor Alfa1).” 

 

 

 

Durante todo o desenvolvimento do modelo e principalmente quando se iniciou a 

construção do instrumento para a fase de demonstração, pensava-se em qual o melhor método 

de avaliação para o modelo. Dado que a maioria dos modelos de maturidade, utilizam métodos 

quantitativos (MÜLLER-PROTHMANN; STEIN, 2011; GUPTA, 2010; BRUNSWICKER; 

EHRENMANN, 2013; EL BASSITI; AJHOUN, 2017), essa foi a primeira opção para o 

trabalho. No entanto, na fase de desenvolvimento e, posteriormente, na discussão do 

instrumento com os especialistas, optou-se por um formato em que se privilegia a caracterização 

e detalhamento dos atributos e fatores críticos de sucesso. Tal formato resultou, no instrumento 

apresentado neste trabalho, e aplicado com os gestores para demonstração do modelo de 

maturidade.  

Com a fase de demonstração, esta alternativa corroborou ser eficaz para o fim 

pretendido que era a caracterização. Esta alternativa também agradou aos gestores como pode 

ser observado na fala do Gestor Alfa1. 

 

“[...] me surpreenderia se você conseguisse quantificar isso, é extremamente difícil e 

não sei, se quantificar, traria uma grande vantagem. Então o ponto principal mesmo é 

o qualitativo, são as características (Gestor Alfa1).” 

 

De modo geral, os entrevistados concordaram que o modelo conseguiu representar o 

nível de maturidade e as características importantes de suas organizações ao tecer sobre gestão 
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de ideias. Mesmo assim, alguns ajustes entre a realidade da prática e a representação do modelo 

foram feitos, principalmente, porque o instrumento do modelo foi respondido por duas pessoas 

de cada organização e apresentado ao gestor de inovação e/ou novos negócio o compilado 

dessas duas percepções. 

Por exemplo, na Organização Alfa, quando perguntado sobre a formalidade de um 

canal para receber ideias, o Gestor Alfa1, ao olhar para sua área de negócio, respondeu que não 

havia um sistema ou canal formal para receber ideias. No entanto, durante a entrevista de 

feedback, ele comentou que se fosse olhar para organização como um todo, ela tem bem 

estruturada várias iniciativas em outros setores e até mesmo iniciativas mais maduras. Por esse 

motivo, ao olhar para a organização como um todo, o segundo gestor compreendeu que possuía 

um canal formal para receber ideias. Essa foi uma das poucas diferenças entre os dois gestores 

ao responderem o questionário. Enquanto um gestor o olhou para o seu próprio núcleo, o outro 

olhou para a organização como um todo. 

Uma alternativa para evitar esse tipo de dúvida é guiar o gestor no sentido de antes de 

iniciar a análise (responder ao instrumento) definir qual será sua unidade de análise, ou seja, a 

organização como um todo, uma área da organização específica, ou uma iniciativa (projeto de 

inovação). Apesar de ter havido uma conversa inicial explicando ao Gestor Alfa1, esta e outras 

instruções para preencher o instrumento, definir melhor como o gestor pode identificar a 

unidade de análise poderá auxiliá-los.  

 

“só uma coisa que acho que eu não respondi é uma coisa que eu vejo que é a diferença 

nossa aqui do “laboratório”, da empresa como todo. Hoje, esse primeiro ponto até a 

empresa ela tem o CQC que é algo comum em várias empresas, ela tinha uma outra 

prática, que eu acho que chamava CS.”   

[...]É justamente um lugar formal que todo mundo tinha, na verdade até uma 

premiação, uma competição. Pessoas eram remuneradas financeiramente, seja 

dinheiro mesmo uma viagem, basicamente a pessoa realmente montava uma ideia, a 

solução, dava uma ideia de business case e ao final as pessoas que deram ideias 

implementáveis que geravam mais dinheiro, elas eram os primeiros lugares, elas não 

tinham que executar, elas tinham só que dar a ideia daí as áreas especificamente 
responsáveis para aquelas ideias e implementar [...] A gente chegou a ter esse primeiro 

ponto aqui bem formalizado, vamos dizer assim (Gestor Alfa1).” 

 

Com relação ao ponto de ajuste na Organização Beta, na seleção de ideias é sempre 

feito contato com o cliente por meio de entrevistas e outras formas de interação. O objetivo é 

coletar a opinião dos clientes antes que qualquer nova ideia de produto seja implementada. Na 

resposta dada por um dos gestores no instrumento, a impressão é que esse movimento de 
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aproximação como cliente ocorria somente em casos específicos. Por isso, a mesma foi 

posteriormente corrigida por ele. 

 

Na verdade, não é quando é necessário, é sempre [...] uma das premissas desse 

processo de seleção e avaliação é conversar com o cliente [...] assim, eu preciso validar 

uma iniciativa (Gestor Beta1). 

 

Um ponto importante mencionado pelo gestor no momento de feedback, foi o fato de 

que as sugestões de melhorias poderiam ser mais voltadas ao um plano de ação tangível que 

ajudasse a guiar o gestor. Na visão do gestor, o modelo traduziu bem os pontos e as 

características da organização, mas “e agora?”  o que fazer com essas informações, como traçar 

um plano de ação.  

 

[..] No entanto, sinto falta ainda [...] falando de maturidade, algo um pouco mais 

sistematizado [...] você tem ali por que melhorar, eu acho que precisaria de algo mais 

diretivo e com ações. Você está aqui, agora faz isso faz aquilo. Vamos fazer um 

projeto assim e assado. Vamos envolver as pessoas, como envolver as pessoas a fazer 

isso, como se posicionar nos vários objetivos que tem que estar alinhados [...] (Gestor 

Beta1). 

 

Esse ponto mostrou-se similar com o gestor da Organização Gama, o qual apontou 

sugestões para o roteiro de melhorias a fim de que apresentasse itens, passos ou ações para 

galgar no modelo. Desta forma, o roteiro de melhorias passaria a indicar como passar de um 

ponto X ao ponto Y, por exemplo.   

Talvez o que não ficou claro para mim, vamos supor que a gente estivesse saindo do 

modelo da avaliação, patamar de iniciação para a expansão, então, quais deveriam ser 

pelo modelo as características presentes em cada nível? Isso não ficou claro (Gestor 

Gama1).  

 

Tanto a fala do gestor da Organização Beta, quanto a do gestor da Organização Gama 

são relevantes para pesquisas futuras, pois, desde o início o modelo, apesar de ter uma seção 

com sugestões de melhorias, não se tinha o objetivo de direcionar algo prático à ação imediata. 

Por se tratar de uma modelo mais genérico, forneceria algo mais diagnóstico e orientativo. 

Com relação ao ajuste apontado pelo gestor entrevistado da Organização Gama, foi 

relacionada a como eles documentam suas ideias. No relatório foi apresentado que era por meio 

de planilhas, documento de texto dentre outros, mas ao ver o feedback, o gestor considerou que 

o sistema que eles utilizam para gerenciar backlog cumpre o papel de gerenciar as ideias que 
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estão documentadas, uma vez que a organização não “separa” ideias para inovação das ideias 

de melhorias contínuas em seu produto. 

 

Aqui eu vejo uma diferença eu acho que a gente está mais organizado, as nossas ideias, 

todo o backlog, a gente faz o endereçamento via um sistema específico, a gente não 

usa planilha e e-mail, a gente documenta todas as ideias todo o backlog tudo é feito 

por um sistema específico para desenvolvimento de software, que faz a gestão dessas 

ideias. E aí sim a gente consegue a descrição, a unidade e ela tem status, ela passa de 

um status para outro, então toda essa gestão é feita nesse sistema. Ela é atribuída a 

uma pessoa a gente sabe quem criou, quem avaliou, a gente sabe quando se essa 

sugestão do meio de mais críticas, sabem quem sugeriu a mesma coisa sabe quando 
alguma coisa. Esse é um pedaço que nos evoluímos um pouco (Gestor Gama1). 

 

Essa diferença entre as percepções do Gestor Gama1, ocorreu porque, ao confeccionar 

o relatório, também se levou em consideração as respostas do CEO Gama e esta foi umas das 

únicas diferenças entre as avaliações do CEO e do gestor da Organização Gama. 

Dado essa discussão das diferenças entre as percepções, o gestor da Organização 

Gama, questionou sobre a maturidade do conhecimento necessário da organização/gestor para 

responder o questionário. Ele questionou que uma organização menor não teria conhecimento 

para responder corretamente o questionário no estilo autoavaliação e prosseguir com as 

melhorias ela própria.  

 

Eu fico me perguntando se nós tivéssemos uma empresa de menor porte, imagina que 

chegastes que fizestes a mesma pesquisa na empresa pensa numa empresa mais 

familiar. Ai a pergunta volta para ti, a tua expectativa é que tu conseguirias numa 

empresa com menos estrutura se reorganizar, se estruturar. A minha impressão é que 
não. A minha impressão é que faltaria uma consultoria. Uma empresa menos 

estruturada não saberia (Gestor Gama1). 

 

Essa é uma colocação extremamente relevante e reforça a justificativa do porquê para 

este trabalho foi escolhido um perfil de organização que já possui familiaridade com processo 

de inovação. Os três cenários escolhidos possuem processos intensivos em conhecimento, são 

de grande ou médio porte, estão iniciando o processo de inovação ou já o possuem a algum 

tempo. Portanto, presume-se certa familiaridade com os termos e assuntos abordados no 

modelo. Para uma empresa menor e sem essas características, o modelo precisaria ser adaptado 

ou aplicado por um especialista, ou seja, não seria no formato de autoavaliação como este foi 

proposto.  

Em resumo, a primeira organização, Organização Alfa, demonstrou ser mais madura, 

tanto na resposta dos gestores ao instrumento, quanto no fato de trabalharem há muitos anos 
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com modelos e processos de inovação, buscando sempre a sua otimização. Não surpreendente, 

é a organização com maior número de prêmios e reconhecimento em inovação. 

 A segunda, com uma iniciativa mais recente em criar um processo de inovação, mas 

já com alguns programas em andamentos e pilotos concluídos, também possui história e busca 

ser reconhecida pela inovação. Por fim, a terceira organização recém inicia seu caminho na área 

de inovação, no que tange a processo, estrutura e modelo. Ambas também, obtiveram respostas 

e níveis condizentes com sua situação. Portanto, o modelo conseguiu representar a distinção 

que existia entre elas, com relação à maturidade no que tange a Gestão de Ideias dentro do 

contexto da inovação. 

A distinção de cada organização também se faz em como cada uma daria uso ao 

modelo de maturidade. Na organização Alfa, chamou a atenção do gestor o formato visual de 

como foi representado o modelo e posteriormente, como foi distribuído os atributos nos níveis. 

Para ele, o modelo facilitaria a visão compartilhada da equipe de como está o processo 

atualmente e quais os pontos de melhoria. Ele seria uma ferramenta que o auxiliaria a entender 

o contexto e nível em que eles se encontram, e ainda explicitar de forma visual aos demais. 

Principalmente, neste momento de mudança, conforme relata: 

 

[...] a gente está num processo de mudança com essa reestruturação toda. [...] E até 

pensando nesses desafios, vendo o fluxograma, não era bem fluxograma, mas os 

pontos que você levantou, mostrou que talvez deveria tomar mais cuidado, pensando 

que agora estou trazendo outras empresas para dentro do grupo que tem um nível bem 

diferente do nosso, isso eu já sei já posso dizer uma forma bem mais incipiente ainda 

na inovação e principalmente na estruturação. Acho que vai ser bacana, vai me ajudar 

nessa (Gestor Alfa1). 

 

Já o gestor da Organização Beta, demonstrou-se mais interessado nas ações de 

melhorias que a organização poderia usufruir, segundo ele “[...] Ajuda a refletir a ter uma visão 

um pouco mais pragmática do que está acontecendo.” Após ele fazer a autoavaliação da 

iniciativa de gestão de ideias, tanto as que passaram como lição aprendida quanto as que estão 

em andamento e as futuras que serão criadas.  

De forma similar, o gestor da Organização Gama, teve sua visão voltada a um roteiro 

de melhorias que fornecesse ações a serem realizadas, pois como em sua avaliação a 

organização está nos primeiros níveis, ele precisaria de um guia, inclusive para iniciar projetos 

pilotos para gerar, coletar e gerenciar ideias para inovação. Até por esse motivo, o gestor, como 
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dito anteriormente, gostaria de ter recebido ações mais práticas quanto as sugestões de 

melhorias. Porém, não fazem parte do escopo deste trabalho. 

Ao analisar os três feedbacks fornecidos pelos gestores nos três contextos distintos, 

obteve-se um nível satisfatório de assertividade e “satisfação” dos gestores quanto à fidelidade 

na representação dos resultados. Portanto, constata-se que o modelo capta a percepção do gestor 

que está liderando essas iniciativas e o auxilia a melhorá-las. E ainda, como pode-se observar, 

cada gestor percebeu as contribuições do modelo de acordo com seu cenário e com o contexto 

atual que vivenciam. Isto evidencia o potencial do modelo de adaptação a diversas situações. 

Como segunda parte da avaliação do modelo foi traçado um marco do “antes” e 

“depois” da fase de demonstração. Durante a fase de desenvolvimento, que envolveu as 

entrevistas com mais de 10 especialistas, diversas considerações foram sugeridas e grande parte 

delas acatadas para a concepção do modelo apresentado no Capítulo 4. No entanto, algumas 

sugestões e suposições, que se referiam ao comportamento do modelo quando aplicado, ficaram 

pendentes (estas foram sintetizadas ao final da sessão 4.3.3). Portanto, com a demonstração de 

aplicação do modelo de maturidade nos três cenários, algumas dessas sugestões e suposições 

puderam ser verificadas também. 

A primeira suposição a ser discutida é quanto a generalização do modelo. A questão 

da generalização do modelo e, por consequência do instrumento, foi um ponto que acompanhou 

a pesquisa desde o início. Na fase de desenvolvimento, foi apontado por especialistas como um 

ponto a ser observado, pois a suposição era que, dependendo do caminho a ser tomado, o 

modelo corria o risco de não representar e diferenciar bem nenhum dos cenários a serem 

escolhidos.  

 

[...] tu terás que tomar uma decisão, se é que ainda não chegou esse momento, se você 

vai querer se aprofundar nos métodos e nos pontos fracos e pontos fortes da estrutura 

de inovação de uma determinada empresa ou determinado grupo de empresas, ou se 

você vai querer fazer uma análise mais abrangente, mas menos aprofundada 

(Especialista 2M4). 

 

Mesmo sabendo dos riscos, a decisão para o trabalho foi a de realizar um instrumento 

mais genérico, trabalhando com fatores críticos para Gestão de Ideais independente do 

produto/serviço da organização, mas respeitando um perfil em comum estabelecido na 

metodologia da pesquisa. Ao final, pode-se observar, e aqui destaca-se a fala do gestor da 

Organização Alfa, que o fato do modelo tender mais para a generalização não prejudicou a 

análise e os resultados do relatório fornecido a eles. Mesmo o instrumento e o modelo não sendo 
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específico para a sua organização, ele conseguiu representar bem suas percepções, como 

destaca em sua fala: 

E é difícil, mesmo porque tu também tens que pensar num questionário que seja 

genérico para vários tipos de empresa, mas eu acho que ele de certa forma atacou os 

pontos que estavam na minha cabeça, pelo menos os principais (Gestor Alfa1). 

 

Outra suposição estava relacionada com a dimensão Feedback e Acompanhamento. 

Inicialmente se esperava que ela seria a dimensão que mais indicaria a maturidade de uma 

organização, como observa-se na fala resgatada do Especialista 2E3 “Acredito que este atributo 

como um todo é que estará presente nas empresas mais maduras”.  

Essa suposição mostrou-se verdadeira nas aplicações realizadas, uma vez que a 

Organização Alfa foi a que se aproximou do nível mais alto de maturidade e foi a que mais teve 

características dessa dimensão no Nível 4. Em oposição a Organização Gama foi a que menos 

pontuou nessa dimensão e foi também a que apresentou o menor nível de maneira geral. A não 

identificação de muitos atributos na dimensão de Feedback e Acompanhamento também foi 

percebível pelo gestor entrevistado desta organização, como observa-se na fala a seguir. 

 

A [dimensão] preparação, a base e a seleção elas são relativamente bem estruturadas, 

o Feedback e Acompanhamento realmente tem pontos a melhorar. Lendo ali, tem 

informalidade na utilização de indicadores, lições aprendidas e história de sucesso [...] 

nós não temos um processo de lições aprendidas e não temos as documentações das 

histórias de sucesso, então, por isso que eu acho que a tua frase [referente ao 

resultado], ela representa de certa maneira o que acontece, num caráter mais geral 

(Gestor Gama1).  

 

 

A fala acima difere da fala do Gestor Alfa1 sobre os assuntos referentes à dimensão 

em questão. No segmento da entrevista, é possível notar a segurança dele quanto aos atributos 

tratados na dimensão Feedback e Acompanhamento.  

 

Como a gente tem essa cultura de buscar a inovação. Essa questão de Feedback e 

Acompanhamento ela vira uma questão natural e muito ligado às patentes e claro ao 

próprio desenvolvimento das pessoas, reconhecimento, carreira das pessoas. A gente 

acaba reconhecendo mais as pessoas, principalmente aqui no grupo de pesquisa que a 

gente tem que são mais inovadoras (Gestor Alfa1).  

 

No entanto, isso não significa que os atributos estejam totalmente satisfeitos, o próprio 

Gestor Alfa1 levanta o questionamento e a dificuldade de se ter indicadores para essa fase inicial 

no processo de inovação. Segundo ele muitas vezes o processo de criação, vindo principalmente 
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na parceria com universidade, gera conhecimentos que podem ser aplicados a outros produtos 

e não há como medir isso efetivamente. 

[...] tem muito projeto que não necessariamente é um projeto pensando num produto, 

mas ele é um projeto de inovação, pensando mais em uma ideia e aquilo ali acabando, 

muitas vezes, gera um avanço em outro produto que não é necessariamente aquele 

produto que inicialmente começou o desenvolvimento. Às vezes, o que a gente gera é 

um conhecimento que vai ser aplicado em outros projetos (Gestor Alfa1). 

[...] a gente tem um indicador geral que a empresa costuma divulgar inclusive na 

imprensa, que é o quanto nosso faturamento vem de produtos lançados nos últimos 

cinco anos. Então é um bom indicador é dá uma ideia de quanto a empresa está 

inovando e é fundamental para o negócio [...] de modo geral, pensando na organização 

como macro, todos os níveis de complexidade cabem ali (Gestor Alfa1).  

 

Indicadores gerais de inovação são fundamentais e já consolidados na literatura e no 

mercado, dada sua importância. Mas, a fala do Gestor Alfa1 reafirma a importância destacada 

nesta tese em utilizar indicadores próprios para esta fase de criação. Por isso, sugere-se 

indicadores como número de ideias criadas, parcerias feitas, envolvimento das pessoas, pois 

entende-se que o resultado dessa etapa vai muito além da possibilidade de um futuro produto, 

muito conhecimento é gerado, e não há como mensurar. 

O problema é quando a gente tem, por exemplo, gastos elevados com pesquisa de base 

da universidade e, ao transformar aquele gasto, aquele investimento em algo, vamos 

dizer palpável [...] em real ou dólar, o quanto de alguma forma ele me traz de retorno. 

[...] É esse mensurar que é difícil de novo estou falando de coisas que estão muito 

na base [no início do processo de inovação] e que muitas vezes o fruto daquele 

desenvolvimento vai surgir muito tempo depois, muitas vezes você nem percebe, 

as pessoas envolvidas não são mais as mesmas, então essa é a grande dificuldade. É 
claro que as inovações que estão dentro dos projetos mais curtos são diretos, são mais 

fáceis (Gestor Alfa1). 

Ressalta-se que esta tese não tem por objetivo esgotar o assunto sobre indicadores, ou 

propor novos indicadores para esta fase do processo de inovação, e sim, apenas confirmar sua 

importância ao avaliar o processo. Portanto, ficou claro que são questões a serem levadas em 

consideração visto a preocupação destacada pelo Gestor Alfa1 da organização que teve melhor 

performance na etapa de demonstração.  

Outra suposição que o modelo propunha era que o nível máximo de maturidade da 

Gestão de Ideias representa o estado em que ela está integrada aos processos da organização 

e cultura. Isso se confirmou verdadeiro na demonstração do modelo e corroborou com a 

definição de nível máximo de alguns modelos de maturidade ao descreverem um ambiente 
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integrado, otimizado e sustentável (PÉREZ; MESÍAS, 2013; MODI; ENKEL; BELL; 

HOGENKAMP, 2011).  

Durante a explanação ficou nítida na fala do gestor da Organização Alfa - organização 

com maior número de atributos no nível máximo – a questão mencionada sobre a integração 

com os processos organizacionais.  

 

[...] nosso status hoje vem na realidade de um processo de longos anos [...] tem uma 

estruturação, mas a gente nem percebe, como eu falei para ti isso confunde muito com 

aquilo que a gente faz no dia a dia, que para nós, é tão normal, então, no dia a dia 

mesmo que a gente nem percebe, talvez comparado com uma outra empresa é algo 

que está de certa forma estruturado (Gestor Alfa1) 

 

[...] o nosso processo de inovação é como se fosse nossas interações neurais assim, 

complexo, difícil de entender que você não sabe explicar direito como ele funciona 

mais que no final, ele funciona e te entrega resultado. Então assim, essas redes neurais, 

esses núcleos digamos assim, eles representam desde a parceria com a universidade, 

interação com clientes, com nossos grupos de pessoas que têm [...] afinidade em 

compartilhar o conhecimento a conversa do corredor, do cafezinho, surge muita 

inovação dessas conversas, porque a gente tem uma cultura (Gestor Alfra1) 

 

Esses segmentos de fala do gestor da Organização Alfa também servem para constatar 

a suposição do modelo que considera que os atributos referentes a pessoas devem ser a base de 

desenvolvimento. Também reforça o fato da importância da dimensão Ambiente, que trata dos 

elementos para formar uma cultura de inovação. 

No decorrer da demonstração do modelo, foi possível observar também que alguns 

atributos não tiveram o desempenho esperado em caracterizar a organização nos níveis de 

maturidade. Um exemplo foi o atributo que discorria sobre “Taxa de rejeição das ideias”. 

Verificou-se que ele, da forma como foi utilizado, não trouxe informação relevante em saber se 

a organização se preocupava em não “matar ideias disruptivas”, aumentando a taxa de seleção 

e por consequência, diminuindo a taxa de rejeição. Para analisar tais fatos, alternativas devem 

ser buscadas em pesquisas futuras. 

Para concluir esta sessão de avaliação, resgatam-se as os quatro aspectos conceituais 

do modelo, pois se entende que elas sintetizam grande parte dos conceitos e atributos discutidos 

durante o desenvolvimento do modelo e verificados satisfatoriamente na fase de demonstração. 

Com relação ao primeiro aspecto conceitual que se refere ao processo pelo qual ideias 

passam, desde sua geração até o início do desenvolvimento, há necessidade de ser otimizado e 

gerenciado, e envolve a tríade de Pessoas, Tecnologia e Processos. Ficou evidente ao longo 
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deste trabalho e corroborado por todos os especialistas a existência deste processo, que em 

algumas organizações, ele estará mais incipiente e em outras mais estruturado e integrado na 

cultura como apresentado na fase de demonstração.  

A segunda base pautou-se no fato deste processo ter pontos de abertura promovidos 

pelos conceitos de inovação aberta, referente a entrada e saída de ideias (GERLACH; BREM, 

AAGAARD, 2013; GLASMANN, 2009; ALESSI et al., 2015). Como já mencionado, a própria 

definição de inovação aberta ainda não é clara para as organizações. Contudo, na fase de 

demonstração, as organizações que possuíam maior número de atributos nos Níveis 3 e 4 

indicaram que utilizam atores externos no momento de gerar ideias e para a tomada de decisão 

levam em consideração a opinião de clientes e consumidores.  

No entanto, ao comparar os avanços da literatura sobre projetos com inovação aberta, 

com as organizações e especialistas que fizeram parte desta tese, estes ainda são cautelosos ao 

tratarem o tema, e não o exploram em sua potencialidade. 

 

em alguns cenários a inovação aberta não é recomendável e a visão de que ela é melhor 

que os outros modelos vem da necessidade de "palco" que a inovação aberta tem, ela 

tem que provar que dá certo antes de ter um resultado específico, aí cria cases forçados 

(Especialista 2T6). 

 

eu acho o Open Innovation, de certa forma ele sempre existiu, com o advento das 

startups, eles linkaram, vamos dizer assim, esse modelo que se não me engano é a 

sexta geração de inovação. Encaram muito o que são as ideias de startups, mas de 

novo, eu particularmente acho um pouco modismo, acho que na prática, não funciona 

assim, talvez para algumas empresas, mas não vão funcionar para todas (Gestor 

Alfa1). 

 

Pelas falas dos entrevistados, não se pode considerar que as características da inovação 

aberta representam diretamente a organização mais madura, como propunha alguns modelos de 

maturidade (MODI, 2011; ESSMANN; PREEZ, 2009; IGARTUA; RETEGI; GANZARAIN, 

2017), pois vai depender da estratégia adotada, do entendimento do que é inovação aberta e do 

mercado em que ela atua, como já discutido.  

Todavia, como já é sabido, para sobreviverem e aumentarem seu potencial criativo as 

organizações precisam criar alguns mecanismos de colaboração externa ou captação de ideias 

do ambiente externo. Envolver o cliente no processo de desenvolvimento e criar parcerias são 

exemplos (HUIZINGH, 2011; MANZINI; LAZZAROTTI; PELLEGRINI, 2017) e isso foi 

verificado em menor e maior grau nas organizações. Algumas ainda, optam por trabalhar com 

a compra e aquisição de startups (caso da Organização Beta) e outras desenvolveram ao longo 
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de anos parceria com a universidade (caso da Organização Alfa). Esses também são conceitos 

relacionados com a inovação aberta.  

O terceiro aspecto é o entendimento de que a Gestão de Ideias terá maior efetividade 

em um contexto organizacional apoiado pela Gestão do Conhecimento (HESMER; THOBEN, 

2009; BARRIOS et al., 2018; MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 2017), por meio de suas práticas, 

técnicas e ferramentas tecnológicas e não tecnológicas, pois esta facilita com que os 

conhecimentos necessários para as fases estejam disponíveis (INKINEN; KIANTO; VAHALA, 

2015; APO, 2010a; APO, 2020).  

Quando se trata das práticas técnicas e ferramentas não tecnológicas, elas aparentaram 

ter uma boa receptividade pelos especialistas e são utilizadas pelas organizações. Nas 

organizações com concentração maior no Nível 3 e 4 são utilizados, por exemplo, brainstoming, 

comunidade de prática, lições aprendidas, grupos colaborativos, storytelling dentre outras. 

Portanto as práticas, técnicas e ferramentas da GC, principalmente aquelas não tecnológicas são 

utilizadas e auxiliam a Gestão de Ideias nas organizações trabalhadas. 

No entanto, quando se trata das técnicas e ferramentas tecnológicas o resultado foi 

diferente. Por exemplo, na visão dos especialistas a utilização de uma base digital ou um sistema 

que gerenciam as ideias, não necessariamente é um indicativo de maturidade. Mesmo as 

organizações com concentração nos níveis maiores de maturidade, não adotam ferramentas 

especificas para armazenar, tratar, ou mesmo colaborar com ideias digitalmente no seu dia a 

dia. Com exceção de alguns eventos específicos quando pretendem coletar um número maior 

de ideias. 

Portanto, o apoio de ferramentas tecnológicas de GC não pôde ser verificada na fase 

de demonstração. Cabe também destacar que os motivos para não adoção não são escopo desta 

tese, mas podem configurar-se em pesquisas futuras. Em contraponto, na literatura estudada, o 

auxílio de um sistema de gestão de ideias, apoiado por técnicas de GC (WESTERSKI; 

IGLESIAS; RICO, 2010; PEREZ; LARRINAGA; CURRY, 2014; BARRIOS et al., 2018; 

BARRIOS; MONTICOLO; SIDHOM, 2020) mostrou-se ser relevante. Ainda mais, quando se 

trata da tendência de digitalização (ENDRES; HUESIG; PESCH, 2021), pois, segundo Wee et 

al. (2015), a digitalização tem um impacto particular no desenvolvimento de novos produtos 

porque necessita de conhecimento e informações intensivas no processo de negócio. 

O quarto e último aspecto, a interatividade na Gestão de Ideias, pode ser observada 

tanto na dinamicidade e na não sequencialidade das fases, quanto na existência de ciclos e 
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interações entre atores. Conceitos esses já consolidados na literatura (IVERSEN et al., 2009; 

WESTERSKI; IGLESIAS; NAGLE, 2011) e trazidos pelas organizações principalmente 

acompanhada do movimento Lean e Ágil. Mas que como bem destacado por Cooper (2021) 

quando se trata da utilização destes métodos para “acelerar” a inovação, estudos ainda precisam 

ser realizados. 

Ao final deste capítulo, conclui-se que o Modelo de Maturidade para Gestão de Ideias 

(M2GI) é aplicável nas organizações. Por meio dos seus atributos ele conseguiu representar o 

nível de maturidade dos cenários apresentados. Portanto, os atributos levantados são relevantes 

e representam estágios de evolução nas organizações referente a Gestão de Ideias. 

Em complemento, permitiu verificar, algumas suposições tanto vindas da fase de 

desenvolvimento, quanto construídas pela literatura na forma dos quatro aspectos centrais. 

Deste modo, contata-se que de forma exaustiva, esta tese conseguiu explorar os principais 

elementos referentes a gestão de ideias, consolidados na literatura e acrescentar novas 

discussões. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões sobre o modelo, bem como é 

reforçado o cumprimento dos objetivos específicos e geral a que esta tese se propôs. Com base 

nas conclusões, apresentam-se também as sugestões de pesquisas futuras.  

 

6.1 CONCLUSÕES SOBRE O MODELO  

 

Esta tese desenvolveu um Modelo de Maturidade para a Gestão de Ideias (M2GI) que 

transpassa da tríade: pessoas, processos e tecnologia e avança o olhar sobre outras bases 

conceituais, destacando-se: 

a. a visão de que ideias passam por um processo ou fluxo, que deve ser otimizado 

e gerenciado, desde sua criação até se tornarem possíveis produtos; 

b. a visão de que durante esse fluxo e processo possui pontos de aberturas, 

envolvendo atores e conhecimentos externos à organização; 

c. uma vez que a ideia é formada por elementos de conhecimento, a gestão do 

conhecimento, por meio de suas práticas, técnicas e ferramentas, pode auxiliar a 

gestão de ideias; 

d. as iniciativas de Gestão de Ideias devem fluir de forma iterativa e cíclica. 

Combinadas, essas visões complementam a forma com que as ideias são tratadas e 

avaliadas nas fases iniciais da inovação. Elas formam a base para apresentar a proposição do 

Modelo de Maturidade para a Gestão de Ideias. 

Portanto, é uma visão inédita sobre como avaliar a gestão das ideias nas organizações, 

capaz de atender às necessidades que representam um desafio para as empresas de base de 

tecnológica, conscientes da importância de trabalhar de forma colaborativa e tratar a gestão do 

conhecimento e inovação de forma estratégica. 

O modelo é formado por quatro níveis cujos atributos relacionados à Gestão de Ideias 

evoluem desde um nível reativo passando por um nível de início e expansão, até atingir o nível 

de refinamento e maturação. Sendo assim, foram 33 atributos identificados com base nas boas 

práticas da literatura advindos de estudos empíricos.  

Esses atributos foram agrupados em dimensões, sendo elas duas macros: Ambiente e 

Operadores da Gestão de Ideias. Referente a Ambiente, ela envolve a estratégia, cultura e 
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envolvimento da alta gestão dentre outros fatores apoiadores para um ambiente propício a 

inovação e a gestão de ideias. Referente a Operadores, ela refere-se as fases por qual uma ideia 

pode passar e pelas quais um processo de Gestão de Ideias pode ser definido. São elas: 1) 

Preparação; 2) Geração, Coleta e Enriquecimento; 3) Base de conhecimento; 4) Avaliação, 

Seleção e Priorização, 5) Feedback e Acompanhamento.  

Ao longo destas dimensões, os atributos relacionados a práticas, técnicas e ferramentas 

da Gestão do Conhecimento, estão distribuídos como boas práticas identificadas.  

Desta forma, infere-se que o objetivo geral desta tese – Propor um modelo de 

maturidade de Gestão de Ideias para organizações de médio e grande porte – foi alcançado. 

O cumprimento do objetivo geral foi tomando forma com o alcance dos objetivos 

específicos desta tese. 

O primeiro objetivo - Descrever elementos estruturantes dos modelos e processos de 

gestão de ideias, foi cumprindo com o suporte da revisão da literatura, na qual exaustivamente 

se identificou os atores, métodos técnicas e ferramentas, boas práticas, fases, boas práticas, 

fatores críticos de sucesso e outros elementos. Isso permitiu compor as dimensões e desenvolver 

os atributos bases do modelo.   

O segundo objetivo específico - Identificar práticas, técnicas e ferramentas da gestão 

do conhecimento que contribuem para o processo de gestão de ideias- foi cumprido também 

com o apoio da revisão da literatura. Uma série de práticas, técnicas e ferramentas foram 

identificadas e passaram a compor o modelo.  

O terceiro objetivo específico - Definir as dimensões de análise e atributos para 

caracterizar a gestão de ideias- foi cumprindo com base nas revisões de literatura e na fase de 

entrevistas com especialistas. Como já mencionado seis dimensões foram definidas ao final do 

modelo. 

O quarto objetivo específico - Construir níveis de maturidade para representar a 

evolução das dimensões referentes a gestão de ideias– demandou uma extensa iteração entre a 

literatura a autora e a opinião dos especialistas entrevistados. Após duas rodadas de entrevistas 

foi possível definir os quatro níveis de maturidade para o modelo. 

Por fim, o último objetivo específico - Verificar a consistência e aplicabilidade do 

modelo de maturidade em organizações – foi alcançado nas fases de demonstração e avaliação 

do modelo. Para tal, foi construindo um instrumento que pudesse tangibilizar o modelo. Este 

instrumento foi aplicado em três cenários em três organizações distintas. Deste modo ao final 
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foi possível concluir que o modelo é aplicável e demonstrou-se satisfatório nos diferentes 

cenários.  

O modelo proposto, contribui para a teoria científica da gestão da inovação, pois 

configura um mecanismo para auxiliar na melhoria dos processos de inovação. 

Especificamente, contribui para as fases iniciais de inovação, o Front End corroborando com 

pesquisas anteriormente realizadas. Contribui, em parte, com teorias da inovação aberta, 

principalmente em um contexto de uma economia emergente como o Brasil, no qual seu 

conceito, por vezes parece encontrar resistência.  Considera-se que colabora também para a 

gestão do conhecimento, pois faz uso de suas práticas, técnicas e ferramentas, como uma das 

bases conceituais do modelo, no qual foi possível observar seu potencial de uso em comparação 

ao uso dado pelas organizações estudadas.  

De forma prática, o modelo, após a criação de um instrumento, pode ser aplicado nas 

organizações, conforme confirmado pelos especialistas e verificado nos três contextos 

utilizados. Desta forma, o modelo pode fornecer insights sobre como as organizações gerenciam 

ideias para inovar. Além disso, orienta os gestores de inovação e novos negócios quanto ao 

desenvolvimento de iniciativas para gerenciar ideias. 

A vantagem dessas iniciativas é que elas vão além da geração sistemática de ideias, 

elas promovem um clico contínuo de novas ideias que podem se transformar em novos 

produtos. Isso porque essas iniciativas se preocupam desde a forma como as ideias são geradas 

até como são testadas e enriquecidas, tendo como apoio uma base de conhecimento central que, 

em seu nível mais elevado, permite a colaboração virtual e auxilia no acompanhamento destas 

ideias.  

Desta forma, organizações que adotam a visão da Gestão de Ideias não ficam reféns 

das capacidades individuais de alguns colaboradores ou gestores de alto nível. Elas conseguem 

organizar um fluxo contínuo de novas ideias que, como observado na demonstração do modelo, 

pode estar conectado com seus processos organizacionais de tal modo a se tornar orgânico e 

integrado na cultura organizacional. 

A demonstração do modelo, a fim de verificar sua aplicabilidade permitiu ainda 

constatar que, o modelo apresentou atributos consistentes para caracterizar os níveis de 

maturidade das organizações.  

O processo de pesquisa acadêmico, aliado a utilização do método DSR, propiciou o 

cumprimento desta investigação. Ao final, pode-se concluir que o DSR foi uma escolha 
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acertada para desenvolver esta tese que tinha como objetivo a construção de um modelo de 

maturidade. Particularmente, o desenvolvimento deste tipo de modelo exige diversas interações 

com especialistas. É o feedback entre mercado e academia que também torna a construção de 

uma tese única e, consequentemente, sua contribuição para a ciência mais rica.  

 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Como limitações a pesquisa apresenta os vieses que entrevistas semiestruturadas 

durante o desenvolvimento do modelo e a verificação de aplicabilidade em três organizações 

podem trazer. Sendo assim há necessidade de novas verificações do modelo em outras 

organizações e estas serão destacadas nas sugestões para trabalhos futuros. 

Durante a aplicação do modelo, outras limitações foram encontradas dentre as quais, 

a aplicação do instrumento e do modelo em diferentes departamentos de uma mesma 

organização. Agrega-se a isso, o número limitado de gestores que responderam ao questionário. 

Menciona-se o fato ainda que o arranjo organizacional escolhido, não permitiu 

explorar toda a potencialidade de alguns conceitos basilares, tais quais a inovação aberta e a 

utilização de ferramentas tecnológicas, principalmente da gestão do conhecimento, que 

introduz o assunto da digitalização. Todavia, esses são caminhos que a pesquisa abriu e que 

podem ser explorados em pesquisas futuras, como apresenta a sessão seguinte.   

 

6.3 PESQUISAS FUTURAS  

 

Durante o caminho de desenvolvimento desta tese novas possibilidades de pesquisa se 

abriram, pesquisas futuras que venham a suprir as novas lacunas identificadas tanto no modelo, 

quanto nos métodos e nas limitações da pesquisa. Além disso, identificaram-se tendências que 

podem ser associadas a pesquisa e não foram exploradas como elemento principal, como 

exemplo a transformação digital e a inovação aberta. Desta forma, essa pesquisa abre caminho 

para inúmeras pesquisas futuras, dentre as quais algumas aqui elencadas: 

• Desenvolver pesquisas orientadas a um segmento específico de mercado 

adaptando o modelo e o instrumento para suas particularidades; 

• Ampliar o escopo do modelo para outros elementos importantes para o 

processo de inovação, além das ideias, a fim de fornecer um modelo e 

instrumento mais completo; 
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•  Reduzir o escopo do modelo a um aspecto específico e utilizar sua 

modularidade para fazer pesquisas menores e mais específicas em alguns 

elementos apresentados; 

• Desenvolver pesquisas que possibilitem a aplicação do Modelo de Maturidade 

para Gestão de Ideias a um número maior de organizações e atestar sua 

generalidade em um ou mais segmentos de organizações; 

• Validar quantitativamente o Modelo de Maturidade para Gestão de Ideias e o 

instrumento; 

• Remodelar e adaptar o modelo para atender pequenas empresas, uma vez que 

o escopo do presente modelo são grandes e médias empresas; 

• Desenvolver projetos de inovação aberta tendo por base o Modelo de 

Maturidade apresentado nesta tese, explorando em maior grau este conceito; 

• Desenvolver novas pesquisas com foco em conceitos bastante discutidos 

durante a verificação, como a adoção de sistemas e a abertura da organização, 

o primeiro relacionado ao conceito de transformação digital e digitalização e o 

segundo relacionado à inovação aberta no âmbito da maturidade de inovação. 

Acrescentado a estes, o conceito de inovação acelerada, trazido com a 

incorporação de métodos ágeis e o conceito lean.  
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APÊNDICE A – Revisão Integrativa sobre Gestão de Ideias 

 

A revisão integrativa é um tipo de revisão da literatura que permite a inclusão 

simultânea de estudos que utilizam diferentes métodos, como experimentais e não 

experimentais, teóricos e empíricos. Deste modo a revisão integrativa, permite uma amplitude 

maior que a revisão sistemática, esta por sua vez, mais rigorosa (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010).   

A revisão integrativa utiliza-se também de métodos sistemáticos e ordenados. Seus 

passos incluem: definição do tema e da pergunta de pesquisa; estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão da amostragem; definição das informações a serem extraídas; avaliação dos 

estudos incluídos; interpretação e por fim, apresentação da revisão (ERCOLE; MELO; 

ALCOFORADO, 2014).  

Nestes passos também é necessário a descrição de como foi feita, incluindo, base de 

dados, palavras-chave, softwares utilizados, quais os dados analisados e critérios (TORRACO, 

2005). 

Levando em consideração que o constructo principal desta tese é gestão de ideias 

realizou-se uma revisão integrativa acerca do tema.  

Seguido estas orientações, após a definição da pergunta de pesquisa os seguintes 

passos foram realizados: 

1)Identificação das Fontes de informação 

 As bases de dados utilizadas neste estudo foram a Scopus, por ser uma base 

interdisciplinar e ser a maior base de dados de produções científicas (literatura revisada por 

pares: revistas científicas, livros e conferências) compondo mais de 60 milhões de registros 

(ELSEVIER, 2018). Optou-se também pela Web Of Science (WOS) por sua reconhecida 

qualidade de trabalhos, além disso ela cobre atualmente mais de 12.000 periódicos em todas as 

áreas do conhecimento (PERIÓDICOS CAPES, 2018).  

Além destas bases principais, foram utilizadas bases complementares a EBSCO, em 

sua coleção principal, e o Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD), juntamente com a 

busca nos Periódicos Capes.  

2)Definição da Estratégia de busca (Protocolo):  

Primeiramente identificaram-se as palavras-chave a serem utilizadas em ambas as 

bases, no qual o termo basilar foi “idea management”.  A partir dos sinônimos e buscas 

exploratórias com este termo resultou em outros dois termos: “idea management systems”, 
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“suggestion systems” e a variação “suggestion scheme”. O resultado desta primeira busca foi 

de 454 documentos na Scopus e 168 na Web Of Science. Esta busca serviu para verificar que o 

propósito da maioria dos artigos que tratavam de “suggestion systems” e “suggestion scheme” 

era voltado ao ambiente interno da organização, ou seja, focados na coleta de sugestões dos 

funcionários para melhorias dos processos/produtos. Optou-se então somente pelo termo “idea 

management” para a busca central, uma vez que este já incluía o termo “idea management 

systems”.   

As buscas exploratórias iniciaram em setembro de 2017. Em julho de 2018 foi 

realizada a busca definitiva, a qual resultou em 211 documento na Scopus e 107 documentos 

na Web Of Science, total de 318 documentos. Em ambas as bases se optou pela escolha de 

artigos publicados em revistas eventos e livros.  

A busca na EBSCO, foi limitada por: Revistas acadêmicas, Revistas, Conferência, 

Livros, Publicações em anais, Patentes, Dissertações e Teses e analisados por especialistas, 

resultando em 1079 documentos. Devido à grande quantidade de documentos, optou-se por uma 

filtragem inicial na base de dados. A filtragem foi realizada com a leitura do título, palavras-

chave e resumo, no qual foram excluídos aqueles que não mencionavam sobre a gestão de 

ideias. Após a leitura e a filtragem resultaram apenas 4 documentos. 

Para as bases nacionais utilizou-se os mesmos termos em português, sendo assim, a 

busca na Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) obteve-se como resultado 14 

documentos. E a busca no Periódico Capes, resultou em 27 documentos.  

Ao final destas buscas obteve-se 365 documentos. 

3)Filtragem das publicações 

Em função da parametrização nas bases de dados as buscas foram realizadas de forma 

diferente, mas unificadas com o auxílio do software gerenciador de bibliografia EndNote. Desta 

forma, as referências foram importadas, os resultados filtrados, a fim de se obter os mesmos 

critérios para ambas as bases. Após a importação para o EndNote foram eliminadas as 

publicações duplicadas, restando 280 documentos. Foram eliminados também aqueles que não 

eram documentos válidos, ou seja, os proceedings de congressos (6 deles) e documentos que 

não tinham informações para análise: Título, Revista, Resumo ou Palavras-chave (30). Ao final 

desta etapa restaram 244 documentos, os quais 117 eram artigos publicados em revistas, 95 

artigos em congressos ou conferências, 1 livro e 7 capítulos de livros e 6 teses e dissertações. 
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4)Critérios de eleição (elegibilidade) 

Após a filtragem, estabeleceu-se os critérios para a formação do portfólio de análise. 

Foram considerados artigos relevantes aqueles que descreviam alguma forma de estruturação 

para a gestão de ideias independentemente da abordagem. Porque entende-se que isto forneceria 

elementos para o desenvolvimento da estrutura conceitual que sustentasse o modelo de 

maturidade para gestão de ideias.  

Desta maneira, foram adotadas as seguintes perguntas (com as orientações de 

KHOSRAVI e HUSSIN, 2017 e GHOBADI, 2015) 

• Critério 1 - A publicação é baseada em pesquisa de campo ou apenas em relato 

de especialistas? 

• Critério 2 – Se a pesquisa é empírica, ela apresenta boas práticas ou fatores 

críticos de sucesso? 

• Critério 3 - Os objetivos da pesquisa estão claros? 

• Critério 4 - O contexto de aplicação da Gestão de Ideias foi definido? 

• Critério 5 - O método de pesquisa é adequado para abordar seus objetivos? 

• Critério 6 - As conclusões estão bem definidas? 

• Critério 7 – Se a pesquisa trata de um modelo/framework ele é verificado? 

• Critério 6 - Se a pesquisa trata de um modelo/framework o conceito de Gestão 

do Conhecimento é discutido? 

• Critério 7 - Se a pesquisa trata de um modelo/framework apresenta etapas 

claras e definidas? 

• Critério 8 - Se a pesquisa trata de um modelo/framework ações relacionadas a 

inovação aberta? 

• Critério 9 - Se a pesquisa trata de um modelo/framework ele apresenta os 

envolvidos/responsáveis nas etapas apresentadas? 

• Critério 10 - Se a pesquisa trata de um modelo/framework ele apresenta 

técnicas/ferramentas utilizadas nas etapas? 

 

5)Seleção dos estudos 

  Os estudos foram selecionados utilizando os critérios de elegibilidade a partir da 

leitura dos títulos, palavras-chave e resumos dos artigos. Quando necessário foi realizada 

consulta ao documento completo. Assim, foram excluídos aqueles que não atendiam os critérios 
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de elegibilidade. Deste processo, o portfólio passou a ser composto por 79 artigos em revistas, 

63 em eventos e 4 capítulos de livros, 1 tese e 3 dissertações ao total de 110 documentos. 

6)Inclusão de estudos relevantes 

A fim de verificar se artigos com reconhecimento científico comprovado foram 

incluídos ou não na revisão integrativo, realizou-se buscas exploratórias no Google 

Acadêmico®. Por meio desta verificação foram inclusos 14 artigos. Foi analisado também as 

referências dos artigos do portfólio inicial na busca de artigos relevantes e inclusos 15 artigos, 

somando 139 artigos ao total.  

7)Padronização dos estudos 

Como os dados vieram de bases distintas possuem padrões diferentes. Para tornar 

viável análise bibliométrica os dados foram padronizados igualando os nomes de autores e 

inconsistências de cadastro, como título do periódico.  

8)Análise e categorização dos artigos completos 

Dos artigos eleitos foram coletados dados, em uma planilha eletrônica, referentes ao 

seu objetivo, metodologia, contexto, resultados, limitação/ lacunas, conceito, método, técnica, 

ferramenta, etapas. Essa coleta permitiu fazer diferentes análises e categorização. Incluindo o 

objetivo principal da busca que foi encontrar abordagens que estruturassem a GI. Dos 139 

artigos de análise bibliométrica 89 foram encontrados completos e 17 serviram para identificar 

os elementos estruturantes da GI. 

A Figura 1 ilustra o fluxo descrito. 
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Figura 1 - Fluxograma da revisão integrativa 

 

Fonte: a autora. 

 

A busca foi atualizada em maio de 2021 seguindo os mesmos parâmetros 

anteriormente utilizado. Com isso, 34 novos documentos foram recuperados e após passar pelos 

mesmos critérios de seleção sete passaram a incorporar o portfólio final, somando 146 

documentos ao total.  

 

9) Síntese dos resultados  

Os resultados desta revisão podem ser sintetizados nos resultados bibliométricos e nos 

resultados da análise de conteúdo sobre o portfólio de artigos e nas abordagens identificadas. 

Em relação aos dados padronizados para a análise bibliométrica foram extraídas as 

palavras-chave de todos os 146 artigos, no quais os resultados são ilustrados na Figura 22 e na 

Figura 23.  
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Na Figura 2 as palavras em destaque são, inovação, ideias e gestão, na sequência 

aparecem criatividade, colaboração, desenvolvimento e design, front end da inovação, produto, 

web dentre outros. 

 

Figura 2 - Nuvem de palavras sobre GI 

 

Fonte: A autora com base na revisão integrativa18 

 

Na figura 3 objetivou-se retirar as palavras predominantes (ideia, inovação e gestão) a 

fim de encontrar mais termos relacionados.  

 

 

18 Feito com https://wordart.com/  

https://wordart.com/
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Figura 3 - Nuvem de palavras retirando os termos Idea, Innovation e Managers 

 

Fonte: A autora com base na revisão integrativa19 

 

A distribuição ao longo dos anos do portfólio está ilustrada na Figura 4, nota-se 

prevalência dos anos atuais 2015 a 2019, com destaque aos anos de 2015 e 2016. Há uma queda 

no ano de 2019, uma vez que possui número menor de artigo em decorrência da busca ter sido 

feita no início do mesmo ano. 

 

Figura 4 - Gráfico com as publicações ao longo dos anos com o termo GI 

 

Fonte: a autora com base na revisão integrativa. 

 

19 Feito com https://wordart.com/  

https://wordart.com/
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Para fins de alcance em números de citações extraiu-se os primeiros cinco artigos, com 

base nas citações da Scopus, no qual observa-se (Quadro 1) autores como Bjork e Magnusson 

e Brem e Voigt. Estes autores foram bastante trabalhados no presente estudo. 

 

Quadro 1: Artigos mais citados com o termo GI 

Título Autor Ano Journal Citações 

Perspective: Trends and drivers of success in NPD 

practices: Results of the 2003 PDMA best practices 

study 

Barczak, Griffin e 

Kahn 
2009 

Journal of 

Product 

Innovation 

Management 

372 

Integration of market pull and technology push in the 

corporate front end and innovation management-

Insights from the German software industry 

Brem e Voigt 2009 Technovation 185 

Where do good innovation ideas come from? 

Exploring the influence of network connectivity on 

innovation idea quality 

Björk 

e Magnusson 
2009 

Journal of 
Product 

Innovation 

Management  

148 

Theoretical concept or management fashion? 

Examining the significance of IMC 

Cornelissen 

e Lock. 
2000 

Journal of 

Advertising 

Research  

84 

Ideas in the Workplace: A New Approach Towards 

Organizing the Fuzzy Front End of the Innovation 

Process 

Boeddrich  2004 

Creativity and 

Innovation 

Management  

83 

Fonte: A autora com base nas citações da Scopus. 

 

Com relação aos artigos analisados por completo por meio de análise temática, o 

Quadro 2 apresenta a categorização do portfólio de artigos com relação as principais estruturas 

utilizadas, sendo elas, as abordagens, as boas práticas e fatores críticos de sucesso e artigos 

basilares para a fundamentação.  

 

Quadro 2: Categorização dos artigos analisados na íntegra 

Gestão de ideias 

Categoria Subcategoria Autores 

Abordagens 

estruturadas (17) 

frameworks Green, Bean e Snavely (1983); Voigt e Brem (2006); Hesmer e 

Thoben (2009); Vagn, Clausen e Gish (2013); Stankowitz (2014); 

Gerlach e Breim (2017).  

Modelos Brem e Voigt (2009); Iversen et al (2009); Glasmann (2009); 

Aagaard (2013); El Bassiti e Ajhoun (2014); Gallmeister e Lutz 

(2016); Barrios et al. (2018). 

Sistemas Bothos, Apostolou e Mentzas (2009), Sint et al. (2010), Murah et 

al. (2013) e Alessi et al. (2015). Westerski, Iglesias e Nagle (2011), 

El Bassiti e Ajhoun (2014), Perez, Larrinaga e Curry (2014)); 

https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-69849097675&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=2&citeCnt=148&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-69849097675&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=2&citeCnt=148&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-69849097675&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=2&citeCnt=148&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/27679?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/27679?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/27679?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/27679?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/search/submit/citedby.uri?eid=2-s2.0-69849097675&src=s&origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-0038497864&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=3&citeCnt=84&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-0038497864&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=3&citeCnt=84&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/28180?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/28180?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/28180?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/search/submit/citedby.uri?eid=2-s2.0-0038497864&src=s&origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-35848957096&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=4&citeCnt=83&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-35848957096&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=4&citeCnt=83&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/record/display.uri?eid=2-s2.0-35848957096&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22idea+management%22+&nlo=&nlr=&nls=&sid=62a0fde07e0602fda6608c3b88b65294&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28%22idea+management%22+%29&relpos=4&citeCnt=83&searchTerm=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200234670&zone=
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100218364?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100218364?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100218364?origin=resultslist
https://www-scopus.ez46.periodicos.capes.gov.br/search/submit/citedby.uri?eid=2-s2.0-35848957096&src=s&origin=resultslist
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Gestão de ideias 

Boas práticas e 

fatores críticos de 

sucesso (4) 

 Lasrado et al. (2016), Gerlach e Brem (2017), Benbya e Leidner 

(2018) e Santos et al. (2018).  

Conceitualização   Dorow et al. (2015), Stankowitz et al (2015); Moos et al. (2011); 

Mikelsone e Liela (2015); Poveda et al (2014); Jensen (2012); 

Martini, Neirotti e Appio (2017); Sergio, Souza e Goncalves (2017); 

McCormack et al (2015); Gochermann, Nee (2018); Quandt et al. 

(2019); Buchele et al. (2015); Naggar (2015); Van Den Ende, 

Frederiksen e Prencipe (2015); Bergendahl e Magnusson (2014);  

Aagaard (2013); Fatur e Likar (2009); Vandenbosch e Saatcioglu 

(2016); Boeddrich (2004); Walton, Glassman e Sandall (2016); 

Sadriev e Pratchenko (2014); Westerski,  Dalamagas e Iglesias 

(2013); Bothos, Apostolou e Mentzas (2012), Spencer (2012), 

Westerski, Iglesias e Nagle (2012); Xie e Zhang (2010); Tung, Yuan 

e Tsai (2009); Gamlin, Yourd e Patrick (2007); Spencer (2007); 

Saldivar et al. (2017); Elerud-Tryde e Hooge (2014); Kim (2017);  

Stevanovic, Marjanovic e Storga (2016); Björk et al (2011);  

Schweisfurth e Dharmawan (2019); Sukhov (2018); Gernreich 

(2018); Magnusson, Netz e Wästlund (2014); Iddris (2016); 

Teodorescu e Vladut (2016); Ab Rahman et al (2015); Patrikeeva, 

Babeshko e Voyakin (2015); Doroodian et al (2014);  Frishammar, 

Lichtenthaler e Kurkkio (2012); Barczak, Griffin e Kahn (2009); 

Bjork e Magnusson (2009)/ Herrmann, Binz e Roth (2017); 

Stankowitz et al. (2015); Messerle, Binz e Roth (2014); Bettoni et al. 

(2010); Weiss (2017); Mikelsone e Liela (2016);  

Fonte: a autora com base na revisão integrativa. 

 

Na revisão integrativa sobre Gestão de Ideias, 17 artigos foram selecionados para fazer 

a análise dos modelos, processos e frameworks. Deles foram identificadas as fases em comum 

e atores e funções envolvidas em cada fase. Todos estes aspectos ajudaram a construir a 

estrutura conceitual para o modelo descrito no Capítulo 4. 
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APÊNDICE B –Buscas utilizando métodos sistemáticos 

 

A Figura 5 ilustra o fluxo das buscas realizadas com os termos “idea management” 

and “knowledge management”. As buscas realizadas no início do ano de 2019, nas bases Scopus 

Web Of Science e algumas buscas realizadas no Google Academic. Alguns dos artigos 

encontrados nestas buscas também foram identificados na revisão integrativa mais ampla sobre 

Gestão de Ideias.  

 

Figura 5 - Fluxograma da busca sistemática sobre GC e GI 

 

Fonte: A autora com base na busca sistemática. 

 

Essa busca foi atualizada em maio de 2021 após passar pelos mesmos critérios de 

seleção e procedimentos um documento foi considerado relevante e passou a incorporar o 

portfólio final. 

Todas as palavras-chave dos 37 documentos foram extraídas e importadas para o 

WordaArt.com, gerador de nuvens de palavras. Na Figura 6 nota-se predominância das palavras 

Conhecimento, Colaborativo, Processo, Clusters, Tecnologia, Social, estes são exemplos de 

palavras que remetem que o apoia da GC a GI e vise e versa perpassa por aspectos tecnológicos, 

mas também há o ponto de vista de interação social. 
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Figura 6 - Nuvem de palavras sobre GC e GI 

 

Fonte: A autora com base na busca sistemática sobre GC e GI. 

 

Todos os 37 artigos, após a leitura dos resumos, foram categorizados como dispõe o 

Quadro 3. Fez-se a categorização em artigos que tratavam questões gerenciais, como exemplo, 

o compartilhamento do conhecimento, aprendizagem, memória organizacional e retenção do 

conhecimento. Também foram categorizados aqueles que eram fundamentalmente baseados em 

questões tecnológicas, principalmente voltados aos sistemas de gestão de ideias. Destacaram-

se também os artigos que focavam em uma fase da Gestão de Ideias e aqueles que a tratavam 

como uma dimensão dentro do contexto da inovação. Por fim, aquele que deu ênfase a relação 

do construto inovação aberta com a Gestão de Ideias. 

 

Quadro 3: Categorização dos artigos da busca sistemática de GC e GI 

Categorias Autores 

Questões gerencias 

(compartilhamento, 

aprendizagem, 

memória 

organizacional, 

retenção de 

conhecimento) (11) 

Quandt et al. (2019); Barrios et al. (2018); Primor et al. (2017); Hesmer e Thoben 

(2016); "Iversen et al. (2016); Jiménez-Narvaez e Gardoni (2015); Van Den Ende, 

Frederiksen e Prencipe (2015); Bergendahl e Magnusson (2014); Roetzel e Lohmann, 

(2014); Moos et al. (2011), Pallaschke, Dow, Scaglioni e Argamasilla (2010). 

Sistemas de Gestão 

de Ideias 

(clusterização, 

semântica, 

similaridade) (15) 

Bettoni et al. (2010); Sergio, Souza e Goncalves (2017); Füller et al. (2016); Alessi et 

al. (2015); Bassiti e Ajhoun (2014); Perez, Larrinaga Curry (2014); Westerski, 

Iglesias e Garcia (2012); Westerski e Iglesias (2011);  Westerski, Iglesias e Rico

(2011); Westerski, Iglesias e Rico (2010);  Paukkeri e Kotro (2009); Richter e Vogel  

(2009); Gamlin, Yourd , Patrick (2007); Prather e Turrell (2002); Duin et al. (2016). 

Fases da GI (4) 
Geração e 

coleta 

Stevanovic, Marjanovic e Storga  (2016); Björk et al. (2011) 
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Categorias Autores 

Avaliação 

e seleção 

Stevanovic, Marjanovic e Storga  (2016); Thomas e Nuyken (2014). 

GI como dimensão de um processo 

maior (7) 

Iddris ( 2016); Ab Rahman et al. (2015); Vadastreanu et al. (2015) 

Doroodian (2014); Trela, Omhover e Aoussat (2012); Bjork e 

Magnusson (2009); Neumann e Schupp  (2003). 

Inovação aberta (1) McCormack, Fallon e Cormican (2015). 

Fonte: A autora com base na busca sistemática. 

 

 

Síntese dos resultados da busca sistemática sobre maturidade de inovação 

 

Esta busca sistemática teve como objetivo de compreender o panorama e os principais 

modelos de maturidade com foco na inovação. Utilizaram-se os parâmetros já identificados por 

Ueno (2016) que utilizou o descritor  “innovation maturity” nas bases Scopus, Web Of Science 

e Science Direct. Todas as buscas foram realizadas no início do ano de 2019.  Foi aplicada a 

delimitação temporal do ano de 2014 a 2019, já que foram utilizados os modelos identificados 

por Ueno até o ano de 2013.  

A busca realizada na Scopus retornou 12 novos documentos, enquanto a busca 

realizada na Web Of Science retornou oito novos documentos, e na Science Direct 19 

documentos foram encontrados.  

Ao total foram recuperados 39 novos documentos acrescidos aos 44 documentos 

identificados por Ueno (2016), formando o portfólio de 83 documentos para serem aplicados 

os critérios de seleção. Os critérios de eleição foram: se o artigo apresentava um modelo para a 

maturidade de inovação e se apresentava níveis ou dimensões definidas. Dos novos trabalhos 

(2014-2019) foram eleitos 06 (seis) e dos trabalhos até 2013 foram eleitos 18.  

Visando a verificar se artigos com reconhecimento científico foram contemplados ou 

não na busca sistemática, realizaram-se buscas exploratórias no Google Acadêmico®. Por meio 

desta verificação foram incluídos mais 02 (dois) artigos, somando 25 artigos ao total, como 

ilustra o fluxo da pesquisa na Figura 7 e o Quadro 4 representam os artigos encontrados. 
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Figura 7 - Fluxo da busca sistemática para "maturity innovation" 

  

Fonte: A autora com base na busca sistemática. 

 

Com a busca atualizada em maio de 2021 seguindo os mesmos critérios, foram incluídos 

dois novos documentos. 

 

 Quadro 4: Artigos encontrados na busca sistemática 

Busca Resultado 

Artigos sobre modelos de 

maturidade de inovação 

até 2013 

Mackinnon (2007); Müller-Prothmann, Stein (2011); Funchall, Hrselman, 

Greumen (2011); Gupta (2010); Brunswicker, Ehrenmann (2013); Berg (2013); 

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006); MacGregor, Fontrodona (2008); Modi 

(2011); Enkel, Bell, Hogenkamp (2011); Landgate (2011); Daffner (2012); 

Planview (2013); Henley (2007); Essmann e Preez (2009); Esterhuizen, Schutte, 

du Toit, (2012); Pérez e Mesías (2013); Shaughnessy (2013).  

Artigos sobre modelos de 

maturidade de inovação 

de 2014 até 2019 

El Bassiti e Ajhoun (2017);  Achi, Salinesi e Viscusi (2016); Zubizarreta et al. 

(2017); Carnes et al. (2017); Igartua, Retegi, Ganzarain (2017); Sjödin et a.l 

(2018); Frishammar et al. (2019), Mattei et al. (2019) 

Artigos sobre modelos de 

maturidade de inovação 

encontrados nas buscas 

exploratórias 

Achi, Salinesi e Viscusi (2016) Sjödin et al (2018) 

Fonte: A autora com base na busca sistemática. 
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Para o contexto geral e entendimento das dimensões e níveis dos modelos de 

maturidade da inovação, cada dimensão e nível foi tratado e importado para o gerador de nuvem 

de palavras Word Art.com. O resultado sobre as palavras mais frequentes nos níveis visualiza-

se na Figura 8. Foram identificados 106 nível, no qual muitas similaridades de palavras podem 

ser destacadas. Por exemplo, “Previsível”, trata-se de um nível intermediário dos modelos, já 

“Otimização” é considerado pelos modelos o nível mais elevado), enquanto Ad hoc e Caótico 

é dito como o nível inicial. Além destes visualiza-se “Definido” e “Práticas”, o primeiro 

também está relacionado a um nível intermediário nos modelos, as práticas são constantemente 

medidas e seu nível de utilização progride ao avançar os níveis. Por fim, a maioria dos modelos 

utilização a visão de quanto o “Processo” está estruturado ou não.  

 

Figura 8 - Nuvem de palavras dos níveis dos modelos de maturidade 

 

Fonte: A autora com base nos modelos de maturidade encontrados na busca sistemática. 

 

Referente as dimensões (Figura 9), nota-se uma diversidade maior de palavras, pois 

cada modelo possui visões diferentes quanto as dimensões e mudam dependendo do objetivo. 

Por isso, as palavras vão desde processo da inovação (ideação, lançamento, desenvolvimento), 

elementos internos (como cultura, colaboração), elementos externos (como clientes, políticas), 

e elementos mais estratégicos (valor, estratégia).  



286 

 

Figura 9 - Nuvem de palavras sobre as dimensões dos modelos de inovação 

 

Fonte: A autora com base nos modelos de maturidade encontrados na busca sistemática. 
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APÊNDICE C – Quadro resumo das abordagens  

 

Visto os diferentes focos das abordagens encontradas, alguns pontos de comparação 

foram destacados, sendo eles: Contexto ou teoria base; objetivo; fases, atores ou funções; 

suporte (método, técnica, ferramenta ou boas práticas); metodologia utilizada, se é teórico ou 

empírico e qual o local de aplicação. Além disso, foi observado se os trabalhos incorporam 

conceitos bases para o trabalho como, a gestão do conhecimento e a inovação aberta e se eles 

apresentam alguma forma para avaliar o processo de GI ou então as capacidades de uma 

organização. Algumas dessas comparações foram compiladas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Síntese das abordagens e elementos estruturantes 

Autores Elementos estruturantes 
Formas de 

avaliação 

 Fases Funções e atores 
Ferramentas e 

técnicas 
Outros elementos Elementos da GC 

Elementos de 

“abertura” 
 

Green, 
Bean e 
Snavely 
(1983) 

 1) Geração da ideia 2) 
Captura da Ideia 3) 
Retenção da Ideia 4) 
Recuperação da Ideia. 

Gestor de ideias; 
Equipe de ideias. 

Brainstorming para 
capturar ideias. 
Sistema de gestão de 
ideias para armazenar 
(apresentam 
estratégias e práticas 

ao longo das fases). 

Recursos, pessoas, 

preferências e adequação ao 
contexto; Sistema de 
recompensas; Sistema de 
gerenciamento de ideias; 
Armazenamento. 

Não, no entanto 
trazem a 
recuperação da 
informação. 

Não, foco interno 
em um laboratório 
de P&D. 

Não. 

Voigt e 
Brem 
(2006) 

 1) coletar, 2) 
estruturar, 3) avaliar 4) 
realizar ideias. 

Atores: 
colaboradores 

internos; 
fornecedores, 
clientes, 
concorrentes e o 
público em geral. 

Não apresenta. 

Fatores de sucesso para GI 
(integração organizacional e 
motivação duradoura); 
Barreiras para a 

implantação (rearranjo 
complexo e caro, grupos 
externos não conhecem a 
situação dos recursos da 
empresa; condições legais 
inibidoras, por exemplo, 
acordos de empresa). 

Não. 

Sim, seu foco é 
integração da GI 
interna com atores 
externos: clientes, 
fornecedores, 
partes interessadas.   

Aponta a 
necessidade. 

Brem e 
Voigt 
(2009) 

Geração; coleta; 
classificação, 
enriquecimento, 
verificação, 
armazenamento e 

feedback das ideias. 

Não os específica. 
Principais: workshops 
e grupos de previsão 
de cenários 

Problemas, interesse 
corporativo, fatores de 
influência externos de 
mercado e competências 
(internas) de tecnologia. 
workshops de partes 

interessadas e grupos de 
cenários. 

Não. 

Inclui a vinda 
externas de ideias 
e a utilização de 
especialistas. 

Sugere como 
trabalhos 
futuros. 
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Autores Elementos estruturantes 
Formas de 

avaliação 

 Fases Funções e atores Ferramentas e técnicas Outros elementos Elementos da GC 
Elementos de 

“abertura” 
 

Hesmer e 
Thoben 
(2009) 

Definição de objetivo; 
busca; geração ou 
ideação; elaboração; 
captura, modelagem e 
armazenamento; 

compartilhamento ou 
disseminação; 
redefinição ou 
reformulação de ideias  

 

Não os específica, 
mas prevê formação 

de rede de atores e 
colaboração entre 
eles. Bem como 
perfis com 
competências. 

Apresenta um conjunto de 
ferramentas que juntas 
viabializam a 
operacionalização da GI: 
Mash-up ( entrada para os 
usuários)  Feedback Tool 
(DFT) ( widgets para 
exibir informações de 

outras ferramentas) ; 
Sistema de Perfis (registra  
interesses e  
conhecimentos); Xpertum 
(redes sociais, 
(competência); Idearium 
(brainstorming); 
InnoTube (canal de 

vídeo); Jogo de conexão; 
Repositório de ideias; 
Social Collaborative Web 
Search (compartilha 
consultas e resultados 
sobre ideias); Melodie 
(caixa de ideias); IDEM 
(mercados internos de 

previsão); Feedback 
Distribuído. 

Apresenta elementos 
com relação a estrutura 
organizacional e fatores 
de influência. Na seção 

de inovação do 
framework:  Áreas de 
Interesse (Gestão, 
Conhecimento, Ideias); 
Níveis (Alta Gerência, 
Rede, Equipe, Pessoal); 
Processos de Negócios 
de Inovação e suas 

interações. Equipes e 
Projetos. 

 

Sim, a GC é 
representada pelas 
atividades de: 
Definição de 
objetivo; 

exploração; uso e 
alavancagem; 
captura, modelagem 
e armazenamento; 
compartilhamento 
ou disseminação; 
reformulação e 
redefinição do 

conhecimento. É 
representada 
também por objetos 
de conhecimento: 
banco de dados, 
base de 
conhecimento, 
documentos, 
software, modelos 

de ideias, portfólios 
de ideias; objetos de 
conhecimento nos 
espaços de 
colaboração; ROY. 
Ideias são objetos 
de conhecimento.  

Sim, possui a 
seção de 

Influências de 
organizações 
externas ou de 
uma rede 
(parceiros, 
fornecedores e 
clientes) e 
Influências do 

ambiente (Política, 
Economia, 
Sociedade e 
Tecnologia). 

Não 
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Autores Elementos estruturantes 
Formas de 

avaliação 

 Fases Funções e atores 
Ferramentas e 

técnicas 
Outros elementos Elementos da GC 

Elementos de 

“abertura” 
 

Iversen et 
al (2009) 

1) Inspirar e envolver; 
2) Gerar e capturar; 3) 
Desenvolver e 
enriquecer; 4) Avaliar 
e selecionar; 5) 
Implementação; 6) Pós 
implantação. 

Funções: Gerente de 
inovação; 
Proprietário da 
campanha de ideias; 

Grupo de revisão de 
ideias, 

Sistemas de gestão 
de ideias 

Cultura de inovação 
colaborativa; Gatilhos e 
Insight do processo e fluxo de 
inovação; Ferramentas de 
inovação colaborativa; 

Objetivos da GI: melhoria 
contínua; inovação disruptiva; 
resolução de problemas. 

Não. Não. 
Não, mas 
preveem a pós-
implantação. 

Glassman 
(2009) 

Alinhamento 
estratégico; escolha da 

fonte e incentivo; 
definição do evento 
(tempo, promoção e 
execução do evento); 
Geração de ideias 
(seleção, execução, 
ferramentas e recursos, 
ambiente); Pré-

filtragem (antes da 
captura); 
Autofiltragem 
(captura); Pré-
filtragem (depois da 
captura); 
Armazenamento e 
categorização; 

marcação; Processo de 
checagem; Difusão e 
roteamento. 

Menciona 
funcionários e 
demais participantes 
externos 
dependendo do 
objetivo da GI. 

Para cada fase, tanto 

físicas como 
digitais, por 
exemplo, banco de 
dados, sistemas de 
roteamento; 
sistemas de 
marcação e 
categorização. 
Formulários 

impressos ou 
digitais. 

Focado nos mecanismos de 
controle; fontes de ideias; 
drivers de inovação; evento 
de ideias  

Menciona a 
facilitação de 
sistemas baseados 

em conhecimento e 
localizadores de 
expertises na fase de 
difusão da ideia. 

Menciona captura 
de ideias externas, 
não há interação 
nas demais fases. 

Sim, processo 
de 
monitoramento 
e checagem. 
Métricas 
baseadas no 
número de 
ideias e 
participantes, 

por exemplo. 
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Autores Elementos estruturantes 
Formas de 

avaliação 

 Fases Funções e atores 
Ferramentas e 

técnicas 
Outros elementos Elementos da GC 

Elementos de 

“abertura” 
 

Aagaard 
(2013) 

1) Quadro estratégico e 
foco comercial; 2) 
Identificação de 
oportunidades; 3) 
Varredura ambiental e 

pesquisa de 
conhecimento; 4) 
Geração e 
levantamento de ideias; 
5) Avaliação e seleção 
de ideias; 6) Maturação 
de ideias; 7) Conceito 
de produtos. 

Colaborados 
internos e externos 
(organização, rede 
de organizações, 
parceiros, 
fornecedores). 

Associa a cada fase 
diversas técnicas e 
ferramentas. 

Conceitos e oportunidades. 

Sim, traz a GC 
atreladas as 
atividades de busca 
de conhecimento. 

Sim, sua proposta 
é a GI para 
facilitar o FEI de 
código aberto. 

Possui estratégia 
de buscas internas 
e externas de 
conhecimento e 
ideias (nas fases de 
levantamento e 
geração de ideias). 

Não. 

Vagn, 
Clausen e 
Gish 

(2013) 

1) Necessidade; 2) 
Produção; 3) Avaliação 
4) Seleção de ideias  

Funcionários e 
gerentes e demais 
membros que 

formam uma rede. 

Não apresenta, mas 
prevê. 

O conceito principal é: Teoria 
da rede de atores e o Processo 
de translação: 
problematização; interesse 
por; envolvimento e; 
mobilização. Os elementos do 
framework proposto são: 
Espaço; Conteúdo e Processo. 

Não se aplica. No 
entanto, na rede há 
troca constante de 
informações 
(conteúdo). 

Não se aplica, a 
rede formada é 
interna. O objetivo 
é e ver como os 
atores se 

comportam para 
levar uma ideia 
adiante. 

Não 

El Bassiti e 
Ajhoun 
(2014) 

1) Geração 
(criatividade, 

apresentação da ideia); 
2) Interlinking (ligação 
entre resultados, atores 
e contexto); 3) 
Melhoria. 4) Validação 
(definição de métricas; 
avaliação ou Seleção, 
3) Tomada de decisão. 

Não especifica 
quem são os atores, 
mas prevê a 
definição deles e 

suas funções. 

Ferramentas 
baseadas em 
ontologias e web 
semântica. 

Estrutura semântica composta 
por: contexto; ator; ideia. 
Serviços semânticos: 
Criatividade; Conhecimento; 
Colaboração e; 
Aprendizagem. 

Sim, acessar, 

fornecer e 
compartilhar 
conhecimento. Tem 
foco em representar 
a GI por meio de 
uma estrutura 
semântica. 

Sim, prevê 
colaboração e 
interações sociais, 
não especifica os 

pontos de abertura. 

Não, apenas 
métricas para 
ideias. 
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Autores Elementos estruturantes 
Formas de 

avaliação 

 Fases Funções e atores 
Ferramentas e 

técnicas 
Outros elementos Elementos da GC 

Elementos de 

“abertura” 
 

Stankowitz 
(2014) 

1) Captação, 2) 
Seleção, 3) Avaliação, 
4) Pré-
desenvolvimento 

Especialistas, 
avaliadores, 
ideadores (mudam a 
cada fase). 

Para cada fase 
apresenta 
ferramentas: sistema 
de gestão de ideias; 
planilha eletrônica; 

software estatístico; 
eventos de 
divulgação e 
tecnologia da 
informação em 
geral. 

Para a execução das quatro 
fases apresenta: atividades, 
tarefas, formas de acesso, 
infraestrutura, ferramentas, 
bem como saída e entrada de 
cada fase. A GI é conduzida 
por: definições estratégicas, 
objetivos do processo de 
inovação e fatores 

organizacionais. 

Não. 

Tem como foco 
utilizar os 
mecanismos da 
inovação aberta 
para captura de 
ideias. 

Sugere como 

trabalhos 
futuros. 

Gallmeister 
e Lutz 
(2016) 

1. Definir ideias: O que 
é uma boa ideia? 2. 

Definir fontes: Onde 
encontrar inspiração? 
3. Gerar e coletar. 4. 
aumentar e melhorar. 
5. Filtrar e priorizar. 6. 
Armazenar e distribuir. 
7. Agir e dar Feedback 

Não especifica, no 
entanto, preveem a 
identificação e 
treinamento de 
pessoas. Ao longo 
do documento 
mencionam, 

funcionários, 
organizações, 
gestores e outros. 

Sistemas de gestão 
de ideias (tem como 
objetivo 
operacionalizar a 
GI). 

Fontes de inspiração para 
ideias: Clientes, tecnologia, 
indústria similar, 
coincidência. 

Não, mas 

mencionam que a 
ferramenta 
colaborativa (SGI) 
serve como um 
sistema de gestão do 
conhecimento. 

Menciona fatores 
de influência 
externa e fontes de 
inspiração para 
ideias podem ser 

externas. 

Não, apenas a 
fase de 
feedback. 

Gerlach e 
Breim 
(2017) 

1) Preparação; 2) 
Geração de ideias; 3) 
Melhoramento; 4) 
Avaliação; 5) 
Implementação; 6) 
Desenvolvimento. 

Apresentam funções 
definidas de: Gestor 
de ideias; Ideadores; 
Seletor de ideias; 
Grupos de 
discussão. 

Apresentam 
detalhamento de 
ferramentas a cada 
fase 

Descrevem funções; fatores 
críticos; software; ambiente e 
métricas para GI 

Não. 

Consideram a 
interação para 

gerar ideias. 
Apresentam 
ferramentas para 
coletar ideias 
externas. 

Sim, apresenta 
métricas 
vindas da 
literatura. 
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Autores Elementos estruturantes 
Formas de 

avaliaçãp 

 Fases Funções e atores 
Ferramentas e 

técnicas 
Outros elementos Elementos da GC 

Elementos de 

“abertura” 
 

Barrios et 
al (2018) 

Colaboração e criação; 
grupos de reuniões; 
aplicação de métodos 
colaborativos; escrita 
dos cartões de ideias; 
compartilhamento. 

Funções de: 
facilitadores, 
organizadores, 
especialistas 
criativos e, 

resolvedores de 
problemas. 

Sistema de gestão 
de ideias próprio. 

Descrição da estrutura 
organizacional (missão, 
objetivos, processos); 
Descrição da gestão por 
competência. Descrição da 
gestão do conhecimento. 

Sim, é seu ponto 
central. Acessar, 
fornecer e 
compartilhar 
conhecimento; 

Gestão por 
competências. 

Utiliza um 
workshop 
interorganizacional 
(participantes de 

diversos países). 

Não se aplica. 

Fonte: a autora com base na revisão integrativa de Gestão de Ideias . 



294 

 

Quadro 6: Resumo dos modelos para SGI e elementos estruturantes 

Autores Elementos estruturantes 

 Fases Funções e atores Outros elementos Elementos da GC Elementos da IA Avaliação 

Bothos, 
Apostolou e 
Mentzas (2009) 

 Geração; aprimoramento e 
avaliação de ideias 

Administrados; tomador de 
decisão e comerciantes 

Papeis de controle. Não 
Utiliza a sabedoria da 
multidão 

Não 

Sandström e 
Björk (2010) 

Geração (coleta), avaliação 
(classificação e seleção de 
ideias radicais e incrementais. 

Conselho de avaliação, 
sugestores de ideias 

Detalha o processo de 
avaliação que difere 

para ideias 
descontínuas e 
incrementais 

Não menciona Não menciona Não  

Westerski, 
Iglesias e Nagle 
(2011) 

 

Geração, melhoria, seleção, 
implementação e implantação 

participação de atores de 
diferentes comunidades 
internas ou externas a 
empresa.  

Dependências entre os 
estágios do ciclo de 
vida das ideias 

Sim, utiliza-se para o 
tratamento e captura 
dos dados. 

Sim, utiliza-se de 
comunidades externas a 
organização 

Não  

Sint et al (2010) 
Criar, classificar, avaliar, 
filtrar 

Gestor de ideia, 
Funcionário, Revisor e 
Comunidade 

Wiki semântica 
Sim, ferramentas e web 
semânticas 

ferramenta colaborativa 
para acesso de toda 
comunidade, rede de atores, 
rede social 

Não 

Duin et al 
(2010) 

Não se aplica Não se aplica repositório de ideias 
Sim, repositório 
semântico para ideias 

Sim, incluído em um 
ambiente de projetos 
internacionais 

Não 

Murah  et al 
(2013) 

edição, colaboração, revisão, 
publicação, avaliação e 
implementação 

remetente, apresentador, 
colaborador, revisor e 
avaliador 

  
Sim, sabedoria da multidão 
para escolher boas ideias 

Não 

Alessi et al 
(2015 

1) Geração de Ideias, 2) 
Melhoria de Ideias, 3) 
Seleção de Ideias, 4) 
Refinamento, 5) 
Implementação e 6) 
Execução e monitoramento 

Atores envolvidos: 

Administração Pública e os 
cidadãos 

 rede social para 
compartilhar, votar e 
promover ideias; 
coleção de ideias, 

criação de concursos e 
partilha de ideias nas 
redes sociais; tags e a 
categorização de 
ideias. 

Sim, para 

armazenamento e 
recolha 

Sim, é projeto com foco no 
governo aberto e 

colaborativo. Possui 
interação externa em todas 
as fases da GI. 

Não 

Fonte: a autora com base na revisão integrativa de GI.
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APÊNDICE E – Análise dos elementos identificados nas abordagens  

 

O quadro resumo, apresentado no Apêndice D, permitiu isolar os principais elementos 

que caracterizassem o processo de Gestão de Ideias para este trabalho. Desta forma, foi 

verificada a similaridade de elementos e assim, definir alguns destes. A Figura 10 a seguir 

demonstra parte da análise, no qual cada cor representa a similaridade das fases extraídas.  

 

Figura 10 - Análise das abordagens de Gestão de Ideias 

 

Fonte: a autora. 

 

Das 17 abordagens foram extraídas cerca de 73 fases. Elas foram agrupadas nas 12 

fases apresentadas no Quadro 7 e serviram de base para a descrição da estrutura conceitual 

apresentada no Capítulo 4. 

 

Quadro 7: Etapas da GI identificadas 

Fases /etapas Autores  Definição 
Preparação Spancer (2007), Aagaard (2013), Vagn, 

Clausen e Gish (2013), Gallmeister e Lutz 

(2016), Gerlach e Breim (2017). 

Primeira fase do processo, responsável 

pela definição das diretrizes do programa, 

bem como preparação do ambiente e 

pessoas. 
Geração de Ideias Green, Bean e Snavely (1983), Spancer 

(2007),  Bothos, D. Apostolou and G. Mentzas 

(2009); Westerski,  Iglesias e Nagle (2011), 

Aagaard (2013), Stevanovic, Marjanovic e 

Storga (2013), Vagn, Clausen e Gish (2013), 

El Bassiti e Ajhoun (2014), Perez e Laringana 
(2014), Alessi et al (2015), Gallmeister e Lutz 

(2016), Gerlach e Breim (2017).  

Processo ativo, fortemente apoioado por 

técnicas criativas. Tem o objetivo de 

fornecer entradas ao programa. Ideias 

podem ser geradas a partir de problemas 

e-ou oportunidades. Deve ser investido 

na capacitação do indivíduo para 
posteriormente, trabalhar-se com grupos 

criativos. 
Coleta de Ideias Green, Bean e. Snavely (1983), Voigt e Brem 

(2006), Spancer (2007), Sandström e Björk, 

Processo passivo, apoiado fortemente por 

mecanismos que forneçam meios de 
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Fases /etapas Autores  Definição 
(2010), Aagaard (2013), Gallmeister e Lutz 
(2016). 

recolha das ideias. Normalmente feitos 
por formulários online ou físicos. 

Filtragem de 

ideias 

Sandström e Björk (2010), Gallmeister e Lutz 

(2016). 

Responsável pela verificação de ideias 

duplicadas ou similares. Objetiva reduzir 

o portfólio inicial. 

Categorização  Spancer (2007), Sandström e Björk (2010) Responsável por agrupar ideias por 

temáticas. Partindo de categorias pré 

fornecidas ou não. Objetiva buscar 

sentido por meio de grupos temáticos. 

Enriquecimento 

de ideias 

Voigt e Brem (2006),Spancer (2007), Bothos, 

Apostolou e Mentzas (2009),  Westerski, 

Iglesias e Nagle (2011), Stevanovic, 

Marjanovic e Storga  (2013), Murah  et al 

(2013), El Bassiti e Ajhoun (2014), Perez e 

Laringana (2014), Alessi et al (2015),   
Gallmeister e Lutz (2016), Gerlach e Breim 

(2017). 

Processo essencialmente colaborativo, no 

qual as ideias previamente sugeridas são 

trabalhadas e reformuladas, por meio de 

técnicas criativas e colaborativas. O 

objetivo é trazer novas informações e 

conhecimentos a ideias inicial. Neste 
momento, novas ideias podem serem 

criadas a partir das existentes ou 

recombinadas por meio dos grupos e 

categorias identificados.  

Avaliação de 

ideias 

Voigt e Brem (2006),  Bothos, Apostolou e 

Mentzas (2009), Aagaard (2013), Stevanovic 

(2013), Vagn, Clausen e Gish (2013),  Murah  

et al (2013), El Bassiti e Ajhoun (2014) 

Processo análitico feito por meio de 

critérios previamente estabelecidos, não 

objetivo a eliminação das ideias, mas sim 

oportunidade de aprimoramento dar 

suporte a tomada de decisão. 

Seleção de ideias Sandström e Björk (2010), Westerski,  Iglesias 

e Nagle (2011), Aagaard (2013), Stevanovic 

(2013), Vagn, Clausen e Gish (2013), Perez e 

Laringana (2014), Alessi et al (2015) 

Processo de tomada de decisão, escolha 

das ideias após os melhoramentos. 

Baseia-se em critérios e métodos de 

tomada de decisão.  

Priorização de 

ideias 

Gallmeister e  Lutz (2016) Criação de um ranking das ideias 

selecionadas por meio de métodos 
definidos. 

Refinamento das 

ideias 

Sandström e Björk (2010), Aagaard (2013), 

Alessi et al (2015) 

Feito após as ideias serem selecionadas, 

busca-se informações para acrescer na 

sua definição e posteriormente tornar-se 

um conceito de produto. 

Armazenamento Green, Bean e Snavely (1983), Spancer 

(2007), Duin et al (2010), Sandström e Björk 

(2010), Westerski,  Iglesias e Nagle (2011), 

Gallmeister e Lutz, (2016) 

Perpassa por todas as fases identificadas 

armazenando ideias e dados sobre essas 

ideais. 

Feedback e 

acompanhamento 

Westerski,  Iglesias e Nagle (2011), Alessi et 

al (2015), Gallmeister e Lutz, (2016) . 

Perpassa por todas as fases identificadas, 

baseando-se em métricas para o controle 

do programa, bem como retorno das 

atividades feitas. 

Fonte: A autora com base na revisão integrativa. 

 

O mesmo processo de análise foi realizado para encontrar os atores e a interação deles 

com cada fase.  
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APENDICE F – Publicações da autora acerca do tema 

 

Quadro 8: Publicações da autora acerca do tema 

Artigos em periódicos 

PANISSON, C.; PRIM, M. A.; VALDATI, A. B.; GOMES JR, W. V.; DANDOLINI, G. A. 

Main Factors for the Development of the Regional Innovation System of Florianópolis. INTERNATIONAL 

JOURNAL FOR INNOVATION EDUCATION AND RESEARCH. , v.6, p.26 - 40, 2018. 

 

SILVA, S. M.; DANDOLINI, G. A.; FREIRE, P. S.; ROCHADEL, W.; VALDATI, A. B. 

Purpose of the use of technologies in the contemporary models of Corporate University. INTERNATIONAL 

JOURNAL FOR INNOVATION EDUCATION AND RESEARCH. , v.6, p.55 - 78, 2018. 

 

 ROCHADEL, W.; VALDATI, A. B.; WILBERT, W. J; FREITAS FILHO, F.; DANDOLINI, G. A. 

FRONT END DA INOVAÇÃO: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF 

DEVELOPMENT RESEARCH. , v.7, p.16140-16147 - , 2017. 

 

 ROCHADEL, W.; VALDATI, A. B.; DANDOLINI, G. A.; SOUZA, J. A. 

Vínculos externos no front end da inovação. Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação. , v.1, 

p.4 - 51, 2016. 
Capítulos de livros 

 
VALDATI, A. B.; GOMES JR, W. V.; AGUIAR, R. R. S.; FERNANDES, R. F.; SOUZA, J. A. 
Análise bibliométrica: suporte à decisão em grupo no contexto das ideias In: Gestão da Produção em 
Foco.1 ed.Belo Horizonte : Poisson, 2018, v.8, p. 121-131. 

 
 VALDATI, A. B. Ideias no Front End da Inovação In: Ideias no Front End da Inovação.1, 2018, v.1, p. 20-23. 
6. AGUIAR, R. R. S.; SILVA, L. E. S; FERNANDES, R. F.; GOMES JR, W. V.; VALDATI, A. B. 
Inovações no agronegócio, no contexto brasileiro: um levantamento bibliográfico. In: Gestão da produção 
em foco.1 ed.Belo Horizonte : Editora Poisson, 2018, v.2, p. 203-211. 
 
VALDATI, A. B.; loth, A. F.; PRETTO, L. S. 
Relato de experiência: Geração de ideias para perdas de água In: Inteligência para Inovação.1, 2018, v.1, 

p. 50-62. 
 
VALDATI, A. B.; loth, A. F.; PRETTO, L. S. Word Café In: Inteligência para Inovação.1, 2018, v.1, p. 35-41. 

Artigos em anais de eventos 

VALDATI, A. B.; RIBEIRO, A. C.; GONCALVES, A. L.; SOUZA, João Artur de; TODESCO, J. L. 

Gestão de Ideias: Estudo do portal Ideia Legislativa In: Internation conference on information systems and 

tecnology management, 2018, São Paulo. XV Internation conference on information systems and 

tecnology management. São Paulo: FEA/USP, 2018. v.1. 

 
VALDATI, A. B.; SOUZA, J. A.; DANDOLINI, G. A. 

Métodos, técnicas e ferramentas para seleção de ideias em organizações inovadoras In: Métodos, 

técnicas e ferramentas para seleção de ideias em organizações inovadoras, 2018, Guadalajara. 

Anais do VIII Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação (ciKi)., 2018. 

 

VALDATI, A. B.; KAUTINICKY, A.; DANDOLINI, G. A. Modelos de Maturidade de Gestão do 

Conhecimento com foco na Inovação In: Congresso brasileiro de Gestão do Conhecimento- KM Brasil, 

Rio de Janeiro. Congresso brasileiro de Gestão do Conhecimento- KM Brasil. SBGC, 2018. 

 

PRIM, M. A.; GOMES JR, W. V.; VALDATI, A. B.; DANDOLINI, G. A. 

. As contribuições do Mapeamento de Processos à Gestão do Conhecimento em Organizações Intensivas 

em Conhecimento In: 4º CIDEI - Congresso Internacional de Desenvolvimento da Engenharia Industrial,, 
2017, Joinville. Congresso Internacional de Desenvolvimento da Engenharia Industrial. , 2017. v.1. p.1-11  

 

GOMES JR, W. V.; VALDATI, A. B.; DANDOLINI, G. A. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA 
INOVAÇÃO In: XIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão & IV INOVARSE - Inovação & 

Responsabilidade Social, 2017, Rio de Janeiro. 

 

 ROCHADEL, W.; DANDOLINI, G. A.; SOUZA, J. A.; VALDATI, A. B.; RIBEIRO, A. C. 

SISTEMAS DE GESTÃO DE IDEIAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA In: VII Congresso 

Internacional de Conhecimento e Inovação, 2017, Foz do Iguaçu.  

 

 VALDATI, A. B.; ROCHADEL, W.; FREIRE, P. S.; SOUZA, J. A. CONSTRUÇÃO DE UMA 

ONTOLOGIA DE DOMÍNIO NO ÂMBITO EDUCACIONAL UTILIZANDO O PROTÉGÉ E O 

ONTOKEM In: VI Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação, 2016, Bogotá. 

 
VALDATI, A. B.; FERNANDES, R. F.; SOUZA, J. A. 

FERRAMENTAS PARA AUXILIO NA IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES NO FRONT END 

DA INOVAÇÃO In: XII CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO & III 

INOVARSE, 2016, Rio de Janeiro.  

 

VALDATI, A. B.; ROCHADEL, W.; FREIRE, P. S.; DANDOLINI, G. A. 

SELEÇÃO DE IDEIAS: BUSCA SISTEMÁTICA NA LITERATURA E BIBLIOMETRIA In: : VI 

Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação - CIKI, 2016, Bogotá. 

 

VALDATI, A. B.; ROCHADEL, W.; FREIRE, P. S. SUPORTE A DECISÃO EM GRUPO PARA 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE IDEIAS In: VI Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação, 

2016, Bogotá. 
 

VALDATI, A. B.; SILVA, L. E. S; SOUZA, J. A. 

Gestão de ideias: Métodos, técnicas e ferramentas In: Congresso internaicional de conhecimento e 

inovação, 2015, Joinville. Congresso internaicional de conhecimento e inovação. 2015. v.05. p.1 – 25 

 

ROCHADEL, W.; VALDATI, A. B.; DANDOLINI, G. A.; SOUZA, J. A. Inteligência para avaliação e 

seleção de ideias In: nternational Conference on Design, Engineering, Management for innovation, 

Florianopolis. Inovação em Produtos, Serviços e Processos, Casos bem sucedidos de novos produtos, 

serviços e modelos de negócios, Empreendedorismo e Spin-off Acadêmicos. , 2015. 

Fonte: A autora com base nos dados da Plataforma Lattes. 
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APÊNDICE G- Quadro inicial com atributos do modelo 

 

Quadro 9: Atributos iniciais do Modelo de Maturidade para Gestão de Ideias 

Ambiente para GI 

Estratégia e liderança 

1. A Gestão de Ideias é incorporada à estratégia organizacional e à liderança e alta gestão estão 

comprometidas  

Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018);  

2. Os resultados do processo de gestão de ideias estão alinhados às expectativas estratégicas da 

organização.  

Ex. Sustentabilidade 

Glassman (2009) Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); 

Santos et al (2018); 

3. Possui metas claras quanto aos resultados esperados 

Podem ser: Melhoramento das vendas; qualidade do produto; novos produtos; 

Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

Fatores relacionados ao indivíduo 

4. Os colaboradores estão dispostos a tomar iniciativas quanto a ser intreaempreendedor ou sugerir ideias. 
Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

5. Os colaboradores analisam o ambiente externo em busca de conhecimentos, oportunidades e novas ideias 
Enkel et al. (2011); Aagard (2012); Gerlach e Brem (2017) 

Ambiente para inovação aberta  

6. Quão frequente é a troca de conhecimentos, informações ou ideias com parceiros;  
Enkel et al. (2011); 

7. Quão padronizado são os processos de parcerias 
Enkel et al. (2011); 

8. A organização é capaz de trabalhar com diversos parceiros e em diversas etapas e formas. Enkel et al. (2011); 

9. A organização possui uma rede e diversos contatos atuais e potências parceiros 

Enkel et al. (2011); 

Fatores organizacionais internos 

10. As atividades de GI são comunicadas para toda a organização 

Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

11. O ambiente da organização propicia a criatividade e a geração de ideias.  Há facilitadores para a 

inovação. Exemplo: organizam eventos de network; capturam ideias de modo proativo; os funcionários 

são incentivados a sugerirem ideias; há interação com workshops e especialistas externos; 

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

12. Existe um programa de capacitação continuada para novas competências com vista a inovação. 

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017);  

Etapas da GI 

Preparação 

13. Há um comitê ou gestor responsável pelas inciativas de gestão de ideias. 

Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017);  

14. O programa de gestão de ideias é conhecido por todos, pois é divulgado periodicamente por um 
número significativo e diversificado de mídias Ex. via email corporativo; encontros periódicos, mural; 

sites e comunicação nas mídias sociais 
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Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017);  

15. O programa de GI possui problemas específicos lançados periodicamente no estilo desafios/concurso 

alinhados com a estratégia organizacional  

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

16. Orçamento dedicado para promoção, suporte e premiação do programa de gestão de ideias 

Lasrado et al (2016); 

Geração de ideias 

17. A organização atrai diferentes tipos de ideadores Ex.: colaboradores internos; colaboradores externos 

(consumidores; fornecedores; parceiros de negócio; comunidade em geral). Enkel et al. (2011); Lasrado et al 

(2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

18. Qual o nível de envolvimento de fontes externas para novas ideias e existe um canal formal para o 

envolvimento. Ex.: as fontes externas têm acesso ao um software que permite a submissão de ideias; A 

organização possui ferramentas de crowdsourcing; existe a utilização de especialistas de fora; utilizam a 

técnica de usuário líder ou de peso; ou então outros instrumentos de inovação aberta. 
Enkel et al. (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

19. Existe uma política para submissão e participação de ideias na organização; Ex.: é claro quando os 
funcionários podem se reunir ou sugerir ideias: durante as horas de trabalho; durante um período 

definido no trabalho; somente depois do trabalho; Gerlach e Brem (2017); 

20. Há utilização de métodos para gerar ideias. Gerlach e Brem (2017); e todos os autores que falam sobre 

enriquecimento 

Coleta, armazenamento e tratamento 

21. A forma de submissão para novas ideias é clara e adequada às características da organização. Ex.: 

Podem ser via um software de GI; via as tradicionais caixas de sugestões; via caixas com formulários em 

papel; via supervisor 
Sandstomin e Bjork (2010); Gerlach e Brem (2017);  

22. Existem elementos e conhecimentos comuns para identificar o que é uma ideia  Ex.: Nome da ideia; 

nome do ideiador (quando deseja não ser anonimo); o problema ou oportunidade que ela resolve; 

descrição; benefícios para público alvo da ideia; benefícios para a organização; possiblidade de 

vantagens; outros que convenham a organização 
Sandstom e Bjork (2010); Gerlach e Brem (2017); 

23. Se a organização possui um software quantos dos potenciais ideadores possuem acesso  
Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

24. Se a organização possui um software, qual as etapas do processo de gestão de ideias ele suporta.  Ex.: O 

software permite: anexar arquivos e informações complementares; armazenar ideias; fazer o controle de versões de 
ideias; pesquisar novas informações; verificar o status das ideias; fazer comentários; permitir submissão anônima; 
encaminhamento de feedback; realizar o pré-tratamento por meio de agrupamento de ideias 

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

25. O sistema é eficaz. Possui usabilidade, Processamento rápido; um administrador dedicado e é 

constantemente atualizado;  
Westerkis et al (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018) 

26. Existe uma forma para que as ideias sejam categorizadas Ex.: a organização possui categorias pré-definidas; 

as categorias são criadas por meio de palavras-chaves em cada ideia. As categorias podem ser criadas pelos próprios 
ideadores; software; selecionadores; ou outros;  

Gasmann (2009); Gerlach e Brem (2017); 

Enriquecimento 

27. Existe uma fase para que as ideias geradas sejam melhoradas e enriquecidas com novas informações e 

conhecimentos Gerlach e Brem (2017);  

28. Há a formação de grupos com diversos atores para discutir, compartilhar conhecimentos e melhorar ideias. 
Por exemplo: empregados; consumidores; parceiros de negócios; especialistas; ideadores e supervisores; Enkel et al (2011) 

Gerlach e Brem (2017); 

29. Há utilização de métodos para melhorar ideias, como a colaboração de stakeholders; estudos de mercado; 

pesquisas científicas; prototipação leve entre outros. Gerlach e Brem (2017); e todos os autores que falam sobre 

enriquecimento 
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30. Há acesso e disponibilização a informação/conhecimento necessários para enriquecer as ideias. As 
pessoas/locais com conhecimentos certos são encontrados. Enkel et al (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem 

(2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

31. Os colaboradores e stakeholders são capazes de acessar e compartilhar o conhecimento adquirido e ideias 

geradas pelas iniciativas de gestão de ideias Enkel et al (2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e 

Leidner (2018); Santos et al (2018); 

32. A organização é capaz de facilitar atividades de colaboração em instalações compartilhadas Enkel et al 

(2011); Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017);  

Avaliação e seleção 

33. Existe uma equipe específica para selecionar ideias. Eles podem ser: voluntários ou pessoas designadas; 

Especialistas; gestores; grupo de discussão e outros; 

 Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); 

34. Há clareza e transparência na escolha dos seletores de ideias com base no campo de aplicação da ideia.  

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); 

35. Qual é o nível de estruturação dos passos para a seleção de ideias 

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); 

36. Os critérios para selecionar as ideias são claros e objetivos. Por exemplo: Novidade; benefícios aos 

clientes; risco; aplicabilidade; capacidade técnicas. 

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); 

Feedback e acompanhamento 

37. Todos os envolvidos com as ideias recebem feedback construtivo, tanto de status quanto de resultados 
em um tempo satisfatório e condizente ao que foi programado.Por exemplo: resultado da avaliação em 

formato de status (aceita, negada...); avaliação da ideia. Idealmente sugere-se 30 dias para o feedback. 

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

38. Os funcionários são avaliados e recompensados com base nas metas de GI 

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

39. As recompensas são diversificadas, sendo tanto intrínseca quanto extrínseca.  Por exemplo: 

recompensas tangíveis como: valor financeiro; partilha de lucro; mercadorias; seleção de algo no 

catálogo; ou reconhecimento intangível:   promoção simbólica; treinamento; viagens e outras.  

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

40. Bons resultados são explicitados, compartilhados e reconhecidos   

Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); Santos et al (2018); 

41. Existe um local responsável pelas novas ideias, podendo ser departamento de patentes; unidade de 

novos negócios; equipe de marketing, ou então um responsável podendo ser gestores de projetos; 
desenvolvedores, pessoas contratadas e outros 

Gerlach e Brem (2017); 

42. A organização é capaz de monitorar o progresso dos resultados do programa de GI em toda a 

organização? Os resultados podem ser medidos baseados no processo da ideia; nas ideias geradas; nos 

consumidores dentre outros.  Lasrado et al (2016); Gerlach e Brem (2017); Benbya e Leidner (2018); 

Santos et al (2018); 
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APÊNDICE H- Questionário do modelo de maturidade 

 

Questionário para verificar como as organizações gerenciam ideias e conhecimentos para 

a inovação 

 

Olá, 

Você é convidado a participar desta pesquisa, que tem como objetivo analisar como as 

organizações gerenciam ideias e conhecimentos para a inovação. Ela faz parte do trabalho de 

doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento - 

EGC, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio do preenchimento deste questionário, 

no qual você expressará a sua opinião sobre questões relacionadas às práticas do dia-a-dia de 

sua organização, sejam em projetos ou nas atividades de inovação. 

Todas as informações serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Serão necessários cerca de 20 minutos para responder a todos os itens. 

Você foi escolhido para responder esta pesquisa devido aos seus conhecimentos e/ou 

experiência em gestão da inovação em sua organização e contribuirá junto a pesquisas 

científicas na área de Inovação e Gestão do Conhecimento. 

Se depois de consentir sua participação, você desistir de participar, terá o direito de fazê-

lo a qualquer momento, independentemente do motivo e sem nenhum prejuízo a você. Você 

não terá nenhuma despesa e não receberá nenhuma remuneração. 

Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com o Prof, Dr. João 

Artur de Souza, orientador desta pesquisa, ou com a pesquisadora Aline de Brittos Valdati 

doutoranda da UFSC, no Departamento de Engenharia do Conhecimento pelo telefone 48 3721-

4044, ou pelos e-mails joão.artur@ufsc.br e alinevaldati@gmail.com. 

 

Prof. Joao Artur de Souza, Dr. e Aline de Brittos Valdati, Me. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Neste momento você irá preencher o questionário que está dividido em cinco partes, a 

saber:  

𝐈) AMBIENTE  

II) GERAÇÃO DE IDEIAS 

III) BASE DE CONHECIMENTO 

IV) SELEÇÃO DE IDEIAS 

V) FEEDBACK E ACOMPANHAMENTO 

 

 

 

mailto:alinevaldati@gmail.com
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AMBIENTE  

As questões a seguir estão relacionadas ao ambiente organizacional propício ao surgimento de novas 

ideias para a inovação. Note que há questões que exigem resposta única e outras múltiplas, por isso atente-se as 

orientações de cada questão. 

 

1. Quanto à 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐚 de inovação adotada, em nossa organização:  

 

• sempre tentamos estar à frente dos concorrentes, ao invés de sermos seguidores de 

outras organizações na inovação de novos produtos (bens ou serviços). 

• estamos frequentemente analisando nossos processos com vistas a melhorá-los. 

• estamos inclinados a produzir produtos (bens ou serviços) novos* para o mundo ao 

invés de apenas modificar produtos (bens ou serviços) existentes. 

• estamos constantemente pensando na geração de novas tecnologias. 

• preferimos ter uma estratégia de desenvolvimento de novos produtos (bens ou 

serviços) baseada em constantes e progressivas mudanças incrementais. 

• Outro, qual? __________________________________________________________. 

 
Obs.: O termo "novos para o mundo" para esta questão refere-se a produtos que servem a um propósito 

inteiramente novo, ou servem a um propósito existente de uma nova maneira, e, portanto, é um novo conceito 

tanto para a empresa, quanto para o mercado. 

 

 

2. Quanto à definição de inovação, em nossa organização compreendemos que inovação 

é: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________. 

3. Referente à exemplos de ações ou programas relacionados à inovação, em nossa 

organização realizamos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________. 

 

4. Com relação ao estabelecimento de uma mentalidade e cultura de inovação aos 

colaboradores, em nossa organização:   

 não estabelecemos uma mentalidade e uma cultura de inovação;  

 oferecemos treinamentos de criatividade; 

 organizamos eventos de networking; 

 estimulamos o aprendizado contínuo; 

 estimulamos uma cultura de tolerância ao erro; 

 facilitamos atividades de colaboração em instalações (físicas) compartilhadas; 
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 utilizamos disseminadores de práticas de inovação;   
 compartilhamos histórias de sucesso; 

 incentivamos comunidades de práticas; 

 Outros, quais? ________________________________________________________. 

 

 

5. Quanto à iniciativa (s) que tenham como objetivo gerar e coletar novas ideias, em 

nossa organização: 
  

 não temos iniciativas, ideias são geradas informalmente;  

 temos iniciativas isoladas em algumas equipes; 

 temos iniciativas promovidas por alguns departamentos; 

 temos iniciativas alinhadas estrategicamente a nível organizacional. 
 

Obs.: entende-se iniciativa como uma ação, projeto ou programa. 

 

6. Quanto ao objetivo das iniciativas, em nossa organização normalmente o objetivo é: 

 redução de custos 

 melhoria de vendas 

 desenvolvimento de novos negócios 

 não sei responder quanto ao objetivo das iniciativas 

 outro:  ________________. 

 

7. Quanto ao envolvimento da alta gestão nas iniciativas para gerar novas ideias, em 

nossa organização: 

 a alta gestão não está envolvida diretamente com as iniciativas. 

 a alta gestão está pouco envolvida com as iniciativas. 

 a alta gestão está envolvida com as iniciativas. 

 a alta gestão está muito envolvida com as iniciativas. 

 

PREPARAÇÃO  

As questões a seguir referem-se à preparação, ou seja, ao planejamento de iniciativas com foco em gerar 

e 

coletar ideias para a inovação. Note que há questões que exigem resposta única e outras múltiplas, por 

isso atente-se as orientações de cada questão. 

 

8. Quanto à forma de “chamar a atenção” do público-alvo quando há alguma iniciativa 

para gerar ou sugerir novas ideias, em nossa organização:  

 não temos definido a forma como chamamos a atenção do público-alvo das iniciativas, 

pois normalmente é informal; 

 usamos encontros/reuniões periódicos e comunicação boca a boca; 

 adotamos ferramentas corporativas, como e-mail, páginas web e outras mídias que a 

organização possui incluso as mídias sociais digitais; 
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 consideramos que o incentivo para os colaboradores participarem de iniciativas para 

gerar e sugerir ideias está implícito na cultura da organização, fazendo parte tanto dos 

nossos encontros periódicos quanto nas nossas mídias digitais corporativas; 

 

9. Quanto à forma como estão estruturadas as iniciativas relacionadas às novas ideias, 

em nossa organização:   

 estruturamos as iniciativas de maneira informal – a medida que surgem – sem um 

planejamento antecipado. 

 estruturamos as iniciativas planejando-as em forma de desafios com um tópico 

específico. 

 estruturamos as iniciativas planejando-as em forma de coleta proativa* de ideias. 

 estruturamos as iniciativas planejando-as de forma cíclica e com iterações. 
 

Obs.: Coleta proativa* significa que a organização possui um canal permanente no qual as pessoas 

podem sugerir ideias sempre que for conveniente. 

 

10. Quanto ao responsável (gestor/equipe) por essas iniciativas, em nossa organização: 

 não possuímos nenhum responsável por essas iniciativas; 

 possuímos responsável informal, normalmente à nível local; 

 possuímos responsável central ao qual reportamos informações sobre as iniciativas; 

 possuímos responsável, o qual coleta informações, desenvolve diretrizes e agrega 

pessoas quando necessário. 

 

GERAÇÃO, COLETA E ENRIQUECIMENTO DE IDEIAS 

As questões a seguir estão relacionadas à geração, coleta e ao enriquecimento de ideias 

para inovação. Note que há questões que exigem resposta única e outras múltiplas, por isso 

atente-se as orientações de cada questão.  

 

11. Com relação aos envolvidos na geração e coleta de ideias para inovação, em nossa 

organização envolvemos:    

 colaboradores da própria organização de um departamento específico; 

 colaboradores da própria organização de diferentes departamentos;  

 colaboradores da própria organização e eventualmente atores externos*; 

 colaboradores da própria organização e atores externos* por meio de parcerias pré-

estabelecidas;  

Obs.: entende-se por atores externos* clientes, fornecedores ou parceiros de negócio, ou qualquer 

outra parte interessada externa à organização. 

 

12. Com relação ao envolvimento de atores externos para gerar e coletar ideias para 

inovação, em nossa organização envolvemos por meio de:  

 não envolvemos atores externos; 

 acesso a um canal (software) que permite a submissão de ideias; 

 ferramentas de 𝑐𝑟𝑜𝑤𝑑𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑖𝑛𝑔;  
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 especialistas externos; 

 parcerias com centros de pesquisa e/ou universidades; 

 usuário líder ou de peso;  

 workshops com parceiros; 

 Outros, quais? _____________________________________________. 

 

13. Com relação a forma com que os colaboradores sugerem ideias para inovação, em 

nossa organização:  

 não temos um meio definido; 

 os colaboradores normalmente sugerem via supervisor direto; 

 os colaboradores normalmente sugerem via caixas de sugestões (físicas); 

 os colaboradores normalmente sugerem via um canal formal (software/sistema); 

 

14. Com relação ao acesso dos colaboradores ao um canal (software/sistema) em nossa 

organização:   

 não possuímos um canal para sugerir ideias; 

 menos da metade dos possíveis ideadores tem acesso ao canal para sugerir ideias; 

 cerca da metade dos possíveis ideadores tem acesso ao canal para sugerir ideias; 

 mais da metade dos possíveis ideadores tem acesso ao canal para sugerir ideias. 

 

 

15. Com relação a fontes de conhecimento para gerar novas ideias, em nossa organização:  

 não temos definidas as fontes de conhecimento para novas ideias; 

 utilizamos problemas e oportunidades de negócio previamente mapeados;  

 utilizamos o conhecimento tácito do usuário; 

 utilizamos pesquisas de mercado e benchmarking; 

 utilizamos ideias existentes. 

 outros, quais? ______ 

 

16. Com relação à adoção de práticas, técnicas ou ferramentas para gerar e enriquecer 

ideias para inovação, em nossa organização:  

 não adotamos práticas, técnicas ou ferramenta. 

 normalmente utilizamos de maneira informal algumas práticas, técnicas ou 

ferramentas já existentes na organização. 

 adotamos práticas, técnicas ou ferramentas padronizadas para gerar e enriquecer 

ideias.  

 adotamos práticas, técnicas ou ferramentas buscando equilíbrio entre padronização e a 

criação livre. 

 

17. Com relação à quais práticas, técnicas ou ferramentas para gerar e enriquecer ideias 

para inovação, em nossa organização utilizamos:   

 não se aplica; 

 brainstorming;  

 categorização de ideias; 
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 feedbacks;  

 espaços de colaboração compartilhados; 

 design thinking; 

 personas; 

 jornada do cliente; 

 business model Canvas; business model canvas 

 grupos de discussão;  

 colaboração com parceiros; 

 análise SWOT 

 pesquisa de mercado; 

 experimentos científicos; 

 protótipos;  

 benchmarking 

 outros, quais? _____________________________________. 

 

BASE DE CONHECIMENTO 

 

As questões a seguir estão relacionadas à "base de conhecimento", ou seja, um 

repositório (digital ou não) de ideias para inovação. Ele tem o objetivo de apoiar tanto a geração 

quanto a seleção, disponibilizando informações e conhecimentos para o acompanhamento das 

ideias. Note que há questões que exigem resposta única e outras múltiplas, por isso atente-se as 

orientações de cada questão. 

 

18. Com relação à documentação das ideias para inovação, em nossa organização:  

 não documentamos a maioria das ideias; 

 documentamos a maioria das ideias em cadernos, bloco de anotações, murais 

físicos, notas adesivas, dentre outros; 

 documentamos a maioria das ideias em planilhas eletrônicas, documento de texto 

eletrônico ou arquivos de apresentações organizacionais. Podem também estar em 

blogs, wikis, páginas web da organização ou até mesmo em formato de vídeo ou 

imagem (foto); 

 documentamos a maioria das ideias em uma base de dados digital que dá acesso às 

ideias e as informações sobre elas.  

 

19. Com relação a base de dados digital, em nossa organização: 

 não possuímos uma base de dados digital para documentar as ideias; 

 possuímos uma base de dados digital que somente permite o registro das ideias. 

 possuímos uma base de dados digital que permite a categorização das ideias; 

 possuímos uma base de dados digital que permite verificar ideias duplicadas e a 

marcação de tags de forma semiautomática;  
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 possuímos uma base de dados digital que permite relacionar pessoas aptas a 

contribuírem com a ideia considerando o campo de aplicação e as competências 

mapeadas*. 

.    

 

20. Quanto aos itens essenciais para descrever e sugerir uma ideia para inovação, em nossa 

organização:  

 não temos definido a forma como deve ser feita a descrição de uma ideia. 

 temos definido que a ideia deve ter uma descrição geral. 

 temos definido vários itens para descrever a ideia, mas que muitas vezes são 

exaustivos para a pessoa que irá sugerir a ideia.  

 temos alguns itens essenciais* para descrever a ideia, que não são exaustivos a ponto 

de desmotivar a pessoa que irá sugerir a ideia. 

Obs.: exemplos de itens essenciais de uma ideia podem ser: descrição geral, o 

problema/oportunidade ao qual ela está relacionada, benefícios para a organização e público-alvo. 

 

21. Sobre sistema* de ideias para inovação, em nossa organização:  

 não possuímos um sistema; 

 possuímos um sistema que permite documentar e pesquisar ideias e informações 

adicionais sobre elas (como documentos, fotos, versões, resultados das avaliações ...); 

 possuímos um sistema que permite monitorar o status das ideias e manter os 

envolvidos informados; 

 possuímos um sistema que permite a interação entre os ideadores a fim de promover a 

colaboração. 

Obs.: O termo *𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 pode ser compreendido no sentindo mais amplo como um conjunto de 

elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados, e não necessariamente um sistema digital 
(software). 

 

AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO 

As questões a seguir estão relacionadas à "avaliação e seleção" de ideias para inovação. 

Busca-se saber como a organização avalia e toma a decisão de quais ideias serão 

implementadas. Note que há questões que exigem resposta única e outras múltiplas, por isso 

atente-se as orientações de cada questão. 

 

22. Com relação a seleção de ideias para inovação, em nossa organização ela é realizada:  

 por uma pessoa de forma oportuna e individual; 

 pela alta gestão; 

 por uma equipe (comitê);  

 por uma equipe (comitê) selecionada regularmente com base em competências e no 

campo de aplicação das ideias a serem selecionadas; 

 

23. Com relação a utilização de uma equipe (comitê) para selecionar ideias para inovação, 

em nossa organização na equipe temos: 
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 alta gestão; 

 gerentes de áreas; 

 especialistas internos; 

 especialistas externos; 

 Outros: __________________________________. 

 

24. Quanto aos critérios para selecionar ideias para inovação, em nossa organização:  

 não utilizamos critérios, pois as seleções são informais;  

 utilizamos critérios que foram definidos com base na opinião da equipe e de seleções 

anteriores; 

 utilizamos critérios que foram definidos com base na visão estratégica da organização; 

 utilizamos critérios que foram definidos respeitando a existência de diferentes tipos de 

ideias*. 

Obs.: entende-se por tipos de ideias* as diferentes categorias, como por exemplo, ideias de 

produtos, ideias de novos negócios, ideias incrementais (alinhadas estrategicamente), ideias radicais dentre 

outros. 

25. Em nossa organização para selecionar ideias para inovação adotamos os critérios:  

 grau de novidade,  

 viabilidade, 

 relevância, 

 benefício;  

 risco; 

 especificidade; 

 opinião dos consumidores/clientes; 

 opinião dos parceiros de negócio; 

 percepção da alta gestão ou gestores 

 opinião de especialistas 

 outros, quais? ________________________________________________________. 

 

26. Caso sua organização leve em consideração a opinião de consumidores/clientes e 

parceiros de negócio ao selecionar ideias para inovação, como isso é feito?  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

27. Entre as ideias geradas, a porcentagem aproximada de ideias selecionadas em nossa 

organização é: 
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 não sabemos a taxa de seleção de ideias. 

 menor que10%. 

 entre 10 e 30%. 

 entre 30% e 60%. 

 entre 60% e 90%. 

 maior que 90%. 

 

FEEDBACK E ACOMPANHAMENTO 

As questões a seguir estão relacionadas ao "feedback e acompanhamento" de ideias 

para inovação. Analisasse como a organização acompanha as iniciativas e ideias, bem como, 

reconhece os envolvidos nas iniciativas relacionadas a ideias para inovação. Note que há 

questões que exigem resposta única e outras múltiplas, por isso atente-se as orientações de cada 

questão. 

28. Sobre o feedback aos ideadores referente do resultado da avaliação das ideias para 

inovação, em nossa organização: 

 não definimos um procedimento padronizado de feedback. 

 informamos apenas se ideia foi aceita ou recusada. 

 justificamos o porquê a ideia foi aceita ou recusada. 

 justificamos o porquê a ideia foi aceita ou recusada e permitimos que, caso seja 

recusada, ela seja melhorada e sugerida novamente. 

 

29. Sobre o reconhecimento dos envolvidos em uma iniciativa de ideias para inovação, na 

nossa organização normalmente: 

 não temos definido um procedimento padronizado de reconhecimento aos envolvidos. 

 reconhecemos as ideias “vencedoras” com estímulos financeiros ou produtos como 

forma de premiação simbólica; 

 reconhecemos as ideias “vencedoras” com treinamento, viagens e compartilhando sua 

história publicamente; 

 reconhecemos os envolvidos, não só das ideias “vencedoras”, compartilhando histórias 

publicamente.  

 

30. Com relação ao monitoramento das iniciativas para gerar ideias para inovação, em 

nossa organização: 

 monitoramos informalmente as iniciativas. 

 possuímos um responsável que acompanha o progresso das iniciativas. 

 começamos a estabelecer um processo para acompanhar as iniciativas. 

 possuímos um processo estruturado de monitoramento das iniciativas. 

 

31. Com relação à adoção de indicadores para monitorar as iniciativas para gerar ideias 

para inovação, em nossa organização adotamos os seguintes indicadores: 

 número de ideias sugeridas (internas externas);  
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 número de ideias por departamento; 

 quantidade e tipo de categorias;  

 qualidade média das ideias;  

 quantidade de pessoas que sugeriram ideias;  

 quantidade de ideias implementadas;  

 número de ideias que não teriam sido sugeridas sem as iniciativas;  

 satisfação dos participantes;  

 extensão dos reconhecimentos;  

 receita das ideias que foram implementadas;  

 número de produtos desenvolvidos com as ideias geradas; 

 melhora na qualidade de produtos com as ideias sugeridas.  

 outros, quais? ________________________________________________ 

 

 

32. Referente ao compartilhamento de histórias de sucesso sobre a iniciativa para gerar 

ideias para inovação, em nossa organização:   

 não compartilhamos histórias de sucesso sobre a iniciativa; 

 compartilhamos histórias de sucesso sobre a iniciativa informalmente entre os 

próprios envolvidos; 

 compartilhamos histórias de sucesso sobre a iniciativa via responsáveis 

estabelecidos para facilitar o compartilhamento; 

 compartilhamos histórias de sucesso estrategicamente via base de conhecimento 

comum* à nível organizacional. 
Obs.: entende-se por base de conhecimento*, neste contexto, um local de fácil acesso a todos os 

interessados.  

 

33. Referente as lições aprendidas a fim de realizar ajustes e melhorias ao longo das 

iniciativas, em nossa organização:  

 não possuímos lições aprendidas sobre as iniciativas; 

 começamos a relatar lições aprendidas sobre as iniciativas; 

 começamos a utilizar lições aprendidas relatadas para realizar ajustes e melhorias; 

 utilizamos lições aprendidas para realizar ajustes e melhorias ao longo das 

iniciativas; 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 
 

1. Sexo * 

• feminino 

• masculino 

• outro 

• prefiro não responder 

 

2. Idade * 

• de 18 a 24 anos 

• de 25 a 29 anos 

• de 30 a 35 anos 
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• de 36 a 42 anos 

• de 42 a 47 anos 

• de 48 a 53 anos 

• de 54 a 59 anos 

• acima de 59 anos 

 

3. Qual função você exerce na sua organização? (Escreva o nome do cargo ou função 

que você exerce nesta organização). * 

_______________________________________. 

 

4. Qual departamento e/ou área de negócio da organização você faz parte? * 

(Escreva o nome do departamento e ou da área de negócio que está vinculado 

nesta organização). 

_______________________________________. 

 

5. Há quanto tempo você trabalha nesta organização? * 

• menos de 1 ano 

• de 1 a 5 anos 

• acima de 5 a 10 anos 

• acima de 10 a 15 anos 

• acima de 15 a 20 anos 

• acima de 20 a 25 anos 

• acima de 25 a 30 anos 

• mais de 30 anos 

 

6. Qual é o seu maior grau de instrução completo? * 

• ensino fundamental 

• ensino médio 

• graduação 

• especialização 

• mestrado 

• doutorado 

 

7. Há quanto tempo você trabalha na área de inovação ou com desenvolvimento de 

novos produtos? * 

• não trabalho na área de inovação ou com o desenvolvimento de novos produtos 

• menos de 1 ano 

• acima de 1 a 5 anos 

• acima de 5 a 10 anos 

• acima de 10 a 15 anos 

• acima de 15 a 20 anos 

• acima de 20 a 25 anos 

• acima de 25 a 30 anos 

• mais de 30 anos 

8. Você já atuou em algum projeto de inovação na sua organização, em caso 

afirmativo, quantos? * 

 

• nunca atuei em projetos relacionados a inovação 
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• 1 projeto 

• de 1 a 3 projetos 

• de 4 a 6 projetos 

• de 7 a 9 projetos 

• 10 ou mais projetos 

 

9. Você já atuou em algum projeto fora do "core business" da organização, em caso 

afirmativo, quantos? * 

 

• nunca participei de projetos fora do "core business" da organização 

• em 1 projeto 

• de 1 a 3 projetos 

• de 4 a 6 projetos 

• de 7 a 9 projetos 

• 10 ou mais projetos 

 

10. Para receber os resultados desta pesquisa, informe seu e-mail. * 

______________________. 

 

11. Você pode indicar outras pessoas em sua organização para participar desta 

pesquisa? (em caso afirmativo, informe o e-mail da (s) pessoa (s) indicada (s)): 

________________________. 

 

12. Se necessário, podemos entrar em contato para uma conversa sobre o 

assunto? * 

• Sim 

• Não 
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APÊNDICE I- Relatórios feitos para as organizações 

 

Apresentação inicial: comum a todas 
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Organização Alfa 
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318 

 

Organização Beta 
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Organização Gama 
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Encerramento comum a todos 
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