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RESUMO 

 

A inovação representa uma vantagem competitiva para as empresas, no entanto, o dinamismo 

do mercado e tecnológico, bem como a capacidade de imitação das inovações lançadas pela 

concorrência, comprometem a manutenção de vantagem competitiva perdurável. A Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) são um importante fator para contrapor tais impactos e para melhoria 

do desempenho da inovação. Estudos confirmam a forte relação e representatividade das 

atividades de P&D para os resultados bem-sucedidos de inovação. A P&D atua como uma 

importante fonte de conhecimento que pode ser transferido e apoiar rápidos avanços em termos 

de inovação. Outro fator importante para o sucesso das inovações é a forma como seu processo 

é projetado e gerenciado. Assim, tanto o acervo intangível de conhecimento utilizado que pode 

ser conferido pela P&D, como a gestão da inovação e seus processos impactam diretamente na 

competitividade das empresas. Entretanto, ainda há necessidade de maiores esclarecimentos na 

literatura sobre o relacionamento existente entre tais conceitos. Nesse sentido, o objetivo desta 

dissertação é construir um quadro conceitual para representar as diferentes abordagens adotadas 

para a gestão da inovação decorrentes de variações na condução de processos de pesquisa e 

desenvolvimento em grandes empresas com reconhecidos altos desempenhos em inovação que 

atuam no Brasil. Para isso, foi utilizada a metodologia Design Science Research integrada à 

metodologia Revisão Sistemática da Literatura e ao método de geração de teorias. Os resultados 

mostram dois relacionamentos possíveis entre a gestão da inovação a P&D, denominadas como 

influências top-down e bottom-up, além disso apresenta a identificação de configurações 

recorrentes de P&D na estrutura de gestão da inovação. Em decorrência, a pesquisa expõe 

diferentes abordagens de gestão da inovação e sintetiza o conhecimento obtido ao longo do 

estudo, por meio de estudos teórico e empírico, em um quadro conceitual. Por fim, este é 

explicitado por frameworks específicos a respeito das abordagens top-down e bottom-up 

identificadas que compõem o modelo obtido a partir da aplicação da DSR. 

 

Palavras-chave: Gestão da Inovação; Pesquisa e Desenvolvimento; Processo de inovação; 

Desenvolvimento de Novos Produtos.



 

  

ABSTRACT 

 

Innovation represents a competitive advantage for companies, however, the dynamism of the 

market and technology, as well as the ability to imitate the innovations launched by the 

competition, undermine the maintenance of lasting competitive advantage. Research and 

Development (R&D) is an important factor to counter such impacts and to improve the 

performance of innovation. Studies confirm a strong relationship and representativeness of 

R&D activities for the successful results of innovation. R&D acts as an important source of 

knowledge that can be transferred and support rapid advances in terms of innovation. Another 

important factor for the success of innovations is the way your process is designed and 

managed. Thus, both the intangible collection of knowledge used that can be conferred by 

R&D, and the management of innovation and its processes directly impact the information of 

companies. However, there is still a need for further clarification in the literature on the 

relationship between these concepts. In this sense, the objective of this dissertation is to build a 

conceptual framework to represent the different approaches adopted for the management of 

innovation resulting from variations in the conduct of research and development processes in 

large companies with high performance in innovation that operate in Brazil. For this, the Design 

Science Research methodology integrated with the Systematic Literature Review methodology 

and the method of generating theories was used. The results show two possible outcomes 

between the management of innovation in R&D, called top-down and bottom-up influences, in 

addition to presenting an identification of R&D configurations in the innovation management 

structure. As a result, a research exposes the different approaches to innovation management 

and synthesizes knowledge throughout the study, through theoretical and empirical studies, in 

a conceptual framework. Finally, this is explained by specific frameworks regarding the 

identified top-down and bottom-up approaches that make up the model published from the 

application of the DSR. 

 

Keywords: Innovation management; Research and Development; Innovation process; 

Development of new products. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

A inovação é dinâmica e permeia todos os setores da economia, possui a capacidade de 

mudar a posição de empresas no mercado, como também de gerar efeitos macroeconômicos. 

Tal desordem e descontinuação conforme postulado no termo “destruição criativa”, rompe 

paradigmas e antigos modelos de negócios, entretanto abre espaço para novos conceitos, 

mercados, formas de produção etc. (OCDE, 2018).  

Considerando que organizações que almejam alto desempenho devem considerar em 

sua estratégia o desenvolvimento de suas principais competências internas (GUIMARAES et 

al., 2001), é sabido que a inovação possibilita a aquisição de novos conhecimentos, acesso a 

novos mercados, maior entendimento dos clientes e, consequentemente, melhoria dos produtos 

e serviços existentes (TROTT, 2005; SMITH; TUSHMAN, 2005). Dessa forma, a inovação 

representa uma vantagem competitiva para as empresas (LAWSON; SANSON, 2001; 

CROSSAN; APAYDIN, 2010; KLEIS et al., 2012). Assim, para as empresas, a inovação pode 

ser vista como propulsora de seu crescimento econômico (TROTT, 2005; KUMAZAWA; 

GOMIS-PORQUERAS, 2012).  

A capacidade de gestão das organizações e o acervo intangível de conhecimento 

utilizado em suas operações impactam diretamente em sua competitividade (GUIMARAES et 

al., 2001). Segundo Adams et al. (2006), para se obter êxito e competitividade é imprescindível 

uma gestão bem-sucedida do processo de inovação. No entanto, Sherer e Carlomagno (2009) 

expõem que 70% das lideranças de empresas consideram a inovação como uma prioridade em 

sua gestão, contudo admitem que esta é realizada de forma informal em suas organizações.  

A inovação pode ser entendida como um processo e como um resultado (RAYMOND; 

ST-PIERRE, 2010), sendo as duas dimensões igualmente relevantes (CROSSAN; APAYDIN, 

2010). Enquanto processo, é evidenciado a forma como as inovações são originadas, 

desenvolvidas, comercializadas, disseminadas ou adquiridas, abrangendo diversos padrões e 

etapas. O ponto de vista de resultados enfatiza o sucesso da exploração da ideia em diferentes 

aspectos (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012).  

O dinamismo do mercado e a capacidade de imitação das inovações lançadas pela 

concorrência, no entanto, comprometem a manutenção da vantagem competitiva (TIDD et al., 

2015). Em resposta a esse ambiente de mudanças, ter a capacidade de gerar inovações 

continuamente favorece a manutenção da posição de mercado desejada e ganho de market 
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share, para isso faz necessário um conjunto de habilitadores (SAUNILA et al., 2014). Para 

Huang (2011), em mercados dinâmicos, é necessário desenvolver e aperfeiçoar a capacidade de 

inovação para usufruir de uma vantagem competitiva perdurável. 

Conforme reafirma Tidd et al. (2015), a inovação dificilmente ocorre como um evento 

isolado, em geral é um conjunto de esforços executados e repetidos ao longo de um período 

associados a um ciclo de aprendizado que é orientado por rotinas de gestão da inovação. Os 

comportamentos, práticas, métodos e processos facilitadores da geração de inovação nas 

organizações, quando alinhados à uma gestão da inovação integrada e eficaz propiciam 

inovações contínuas e diferencial competitivo.  

O conceito de gestão da inovação surgiu nas décadas de 60 e 70 com foco operacional 

e fundamentava-se no gerenciamento de atividades e projetos de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) para a solução de problemas. Evoluindo, na década de 80, para uma abordagem de 

gestão estratégica organizacional com foco em tecnologia e inovação. A partir de 1990, o tema 

progrediu para a combinação de recursos, com ênfase em tecnologia, com o propósito de gerar 

novas capacidades internas para o desenvolvimento de novos produtos (COELHO, 2012). 

Posteriormente, o termo ganhou abrangência tornando-se uma gestão sistêmica que sustenta e 

gerencia diferentes rotinas que favorecem a inovação (MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 2011) e 

somado a capacidade de geração de conhecimento e competências constitui um ciclo constante 

de aprendizagem (COELHO, 2012).  

Como indica a origem do conceito de gestão da inovação, um fator determinante do 

desempenho da inovação é o investimento em pesquisa e desenvolvimento (RAYMOND; ST-

PIERRE, 2010). De acordo com Damanpour e Aravind (2012), diversos estudos sobre inovação 

seguem um imperativo tecnológico, assumindo que os esforços para inovação são oriundos, 

basicamente, de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Além disso, de acordo com Martínez-

Román, et al. (2011), estudos em empresas, confirmam a forte relação e representatividade das 

atividades de P&D para resultados bem-sucedidos de inovação. Kumazawa e Gomis-Porqueras 

(2012) reafirmam que a maioria das melhorias tecnológicas são oriundas de P&D, 

principalmente em empresas de base tecnológica (TIDD et al., 2015).  

Para Som e Kirner (2016), embora pesquisas revelem que a P&D formal contribui 

fortemente para o aumento da capacidade de inovação nas organizações, o ato de inovar não se 

resume a capacidade técnica. A inexistência de P&D não implica na incapacidade de inovar, 

como também o sucesso competitivo da inovação por meio da P&D exige que outras ações e 

fontes sejam consideradas. Assim, entende-se que a inovação não ocorre, necessariamente, por 

meio de atividades de P&D, como também não se limita a empresas de base tecnológica 
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(NARCIZO, 2017; OCDE, 2018), no entanto é sabido que a P&D formal influencia 

positivamente o desempenho da inovação nas organizações, principalmente, na perspectiva de 

inovações tecnológicas em organizações voltadas para o desenvolvimento de novos produtos e 

processos (FU, 2008). 

 

1.2 Oportunidade de pesquisa 

 

Diferentes estudos apresentam a inovação como um elemento essencial para as 

empresas do século 21 e sugerem que esta é a Era da inovação (FRANCIS, 2000). O Brasil, no 

entanto, encontra-se na 64ª posição do Global Innovation Index (GII), dados de 2018, uma 

pesquisa internacional que compara 126 economias, que representam 96,3% do PIB mundial, 

em função de oitenta e um indicadores e quatro medidas de inovação. Essa pesquisa considera 

dados de 2013 até 2018. 

Realizando uma comparação entre esses dois anos, evidencia-se que o país permaneceu 

na mesma posição, contudo, com uma nota menor no quadro geral. A redução na pontuação é 

devida, principalmente, aos indicadores dos Resultados da Inovação, com queda de 8,32 pontos, 

entretanto a pontuação aumentou 2,56 pontos, em relação as condições que favorecem a 

inovação. Cabe acrescentar que os resultados da inovação representam os outputs dos esforços 

e práticas bem-sucedidas de inovação (SAUNILLA; UKKO, 2012). No âmbito do GII, essa 

variável considera em sua medição saídas em termos de conhecimentos e tecnologias e 

criatividade (GII, 2019). 

No Brasil, existem fatores que desfavorecem o processo de inovação e o 

desenvolvimento e retenção de centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), como por 

exemplo, problemas relativos ao sistema tributário, de financiamento e de análise e concessão 

de direitos para a propriedade intelectual (MEI, 2016). Como fator agravante, estudos apontam 

que países avançados ou em desenvolvimento serão fortemente impactados pelo dinamismo 

tecnológico em face das mudanças previstas pelo crescimento das áreas de inteligência 

artificial, sensoriamento inteligente, internet das coisas, robótica, big data e realidade 

aumentada (MEI, 2016). Considerando, também, as abordagens que permeiam o processo de 

inovação, como seu gerenciamento e a capacidade de gerá-la sistematicamente, Fu (2008) 

acrescenta que a gestão da inovação é crucial em países cujos recursos são limitados, como no 

caso dos países em desenvolvimento.  

Nesse sentido, a P&D é um importante fator para contrapor os impactos do dinamismo 

tecnológico e para melhoria do desempenho da inovação, sendo um relevante recurso para 
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ganho de vantagem competitiva (SOM; KIRNER, 2016). Ainda segundo o autor, embora a 

P&D, enquanto processo isolado, não seja suficiente para garantir o alto desempenho da 

inovação, exerce alta relevância no processo, atuando como uma importante fonte de 

conhecimento explícito que pode ser transferido e apoiar rápidos avanços em termos de 

conhecimento. Para Trott (2012), a P&D deve ser vista como um investimento, sendo 

considerada um fator importante que, aliado a estratégias e operações bem-sucedidas, contribui 

para o êxito de organizações. 

No entanto, segundo dados da Mobilização Empresarial pela Inovação, os investimentos 

em P&D do país provém, substancialmente, do governo, e os provenientes do setor privado são 

em sua maioria de curto prazo, enquanto em países considerados inovadores são provenientes 

tanto do setor público como privado. É necessário incentivo para o aumento da alocação de 

recursos em P&D por parte do setor privado para que haja equilíbrio, contribuindo para que se 

diminua a lacuna tecnológica do país em relação aos países desenvolvidos e fortalecendo uma 

economia do conhecimento (MEI, 2017). Segundo Gershman et al. (2016), para que haja a 

realização de inovações tecnológicas em larga escala para o avanço da economia nacional os 

esforços de grandes organizações são imprescindíveis. 

A globalização dos investimentos em P&D por empresas multinacionais e suas filiais 

têm trazido mudanças para diferentes economias nas últimas décadas, visto que propicia o 

aumento da capacidade de inovação e dos resultados da inovação a nível regional (FU, 2008). 

Entretanto, de acordo com Jha et al. (2018), em geral, empresas multinacionais direcionam seus 

investimentos em P&D em países desenvolvidos. Segundo Tidd et al. (2015), empresas de 

grande porte alocam cerca de 12% de suas atividades de inovação em outros países, no entanto, 

a maior parte é realizada nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Alemanha. 

Dado que em países emergentes o mercado se caracteriza por consumidores fortemente 

influenciados por preços, ecossistemas tecnológicos subdesenvolvidos e fracos regimes de 

propriedade intelectual (JHA et al., 2018). Tais configurações tornam o mercado brasileiro 

pouco atrativo para o investimento em P&D, principalmente por empresas multinacionais. 

Para Oliveira e Proença (2019), as abordagens mais recentes de gestão de P&D associam 

suas atividades ao processo de inovação, os autores também expõem que o gerenciamento de 

P&D deve ser integrado às estratégias e gestão da inovação das empresas. Campos e Campos 

(2013 p.42) acrescentam que “a estratégia de P&D é o elemento que mais reflete o esforço das 

organizações inovadoras”. A gestão da inovação está relacionada aos processos de pesquisa e 

desenvolvimento, principalmente, em decorrência da origem do conceito ser proveniente do 

gerenciamento de projetos de P&D corporativo (COELHO, 2012; CAMPOS; CAMPOS, 2013). 
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Entretanto, assim como expõem Raymond e St-Pierre (2010), embora existam diversos estudos 

sobre a P&D como fator determinante para inovação, ainda há necessidade de melhores 

esclarecimentos na literatura sobre a relação direta existente entre os temas. 

Em face do exposto, acredita-se na relevância de investigar casos bem-sucedidos de 

gestão da inovação em empresas de base tecnológica que realizam desenvolvimento de 

produtos, instaladas no Brasil e com reconhecido alto desempenho em inovação. Considera-se 

as empresas analisadas neste estudo como de alto desempenho em inovação, haja vista a 

colocação destas como finalistas ou vencedoras em uma premiação nacional de inovação 

amplamente reconhecida no país.  

Tal investigação tem o propósito de alcançar o entendimento e mapeamento de 

diferentes abordagens de gestão da inovação e de P&D, analisando se a forma como as empresas 

conduzem suas atividades de P&D impacta ou influencia a gestão da inovação. Acredita-se que 

o entendimento de estruturas conceituais que representem a gestão da inovação de forma 

sistêmica possa contribuir no desafio das empresas de refinar ou estabelecer um ambiente e uma 

gestão que favoreça o desempenho da inovação.  

 Dessa forma, este trabalho busca explorar a oportunidade de investigar e sintetizar o 

relacionamento da gestão da inovação e da P&D de forma sistêmica a partir da seguinte questão: 

Como representar em uma estrutura conceitual as diferentes formas pelas quais o processo de 

P&D se relaciona com a Gestão da Inovação em empresas com reconhecido alto desempenho 

em inovação? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Objetivo geral deste trabalho é construir um quadro conceitual para representar as 

diferentes abordagens adotadas para a gestão da inovação decorrentes de variações na condução 

de processos de pesquisa e desenvolvimento em grandes empresas com reconhecidos altos 

desempenhos em inovação que atuam no Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral, foram delineados objetivos específicos, estes foram 

classificados conforme sua característica de análise, podendo ser configurado como um esforço 

teórico ou empírico. Tal divisão, contribuirá para o alinhamento dos objetivos à metodologia 

do trabalho (Capítulo 2).  
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− Objetivo específico teórico-conceitual 1: Sintetizar a literatura sobre P&D e gestão da 

inovação; 

− Objetivo específico teórico-conceitual 2: Relacionar P&D e gestão da inovação em um 

modelo conceitual genérico; 

− Objetivo específico empírico-prático 1: Identificar diferentes características e processos 

de P&D de empresas de diferentes áreas de atuação com reconhecido alto desempenho 

em inovação; 

− Objetivo específico empírico-prático 2: Relacionar os processos específicos de P&D 

conduzidos nas organizações em estudo com suas abordagens de Gestão da Inovação;  

− Objetivo específico empírico-prático 3: Adaptar o modelo conceitual teórico às 

configurações organizacionais analisadas; e 

− Objetivo específico empírico-prático 4: Compatibilizar as diferentes abordagens sobre 

Gestão da Inovação em uma única estrutura conceitual. 

 

1.4 Justificativas 

 

Segundo Oliveira e Proença (2019), atualmente a inovação tem sido vista como um 

importante fator para o desenvolvimento de nações e uma abordagem para ganho e manutenção 

de vantagem competitiva das organizações no mercado. A inovação é essencial para a 

sobrevivência e o crescimento econômico das empresas (TROTT, 2005; KUMAZAWA; 

GOMIS-PORQUERAS, 2012; GARCÍA-ZAMORA et al, 2013; YEPES et al., 2015). De 

acordo com Francis e Bessant (2005), o crescimento econômico estabelecido a partir do século 

XVIII pode ser conferido à inovação.  Diante de um ambiente em constante mudança, com 

alternâncias legislativas, tecnológicas e socioeconômicas que criam oportunidades e restrições, 

as empresas precisam ter a capacidade de reagir por meio da inovação (TIDD et al., 2015). A 

incapacidade de inovar em empresas inseridas em um ambiente dinâmico de alta 

competitividade torna-se um empecilho, culminando na estagnação ou saída de empresas do 

mercado (YAM et al., 2004).  

De acordo com Huang (2011) e Siguaw et al (2006), possuir competências tecnológicas 

é um fator de influência positiva para o desempenho em inovação nas empresas, e isso implica 

em pesquisa e desenvolvimento e capacidade de exploração de oportunidades. Os investimentos 

em P&D, fator determinante para a inovação, têm sido vistos cada vez mais como 
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impulsionadores do desenvolvimento organizacional para empresas que almejam alcançar a 

classe mundial (RAYMOND; ST-PIERRE, 2010). Artz et al. (2013) expõem uma relação 

positiva entre gastos com P&D com a aquisição de patentes e o aumento de produtividade das 

indústrias. 

Para Francis e Bessant (2005) e Darroch, et al. (2014) empresas que utilizam a inovação 

para diferenciação de seus produtos e processos diante da concorrência, podem ser duas vezes 

mais lucrativas do que as demais, em média. Para o alcance de inovações bem-sucedidas, é 

necessária uma gestão sistêmica que vise gerar condições favoráveis para o desempenho da 

inovação nas organizações (PELLICER et al., 2016). O fator que se tem atribuído cada vez 

mais importância para o sucesso das inovações é a forma como seu processo é projetado e 

gerenciado (ADAMS et al, 2006), principalmente em empresas de alta tecnologia cuja atenção 

principal tem sido voltada à gestão da inovação (ASSIMAKOPOULOS et al., 2012).  

Este trabalho, portanto, explora a identificação de diferentes abordagens de gestão da 

inovação, por meio dos desdobramentos das estruturas de P&D e das práticas adotadas para 

inovação, em organizações de base tecnológica. Ao fazer isso, contribui para a literatura a partir 

da expansão de estudos teóricos sobre a temática no Brasil e de estudos que analisam o 

desempenho da inovação no dia-dia das organizações. Para Cormican e Sullivan (2004), o 

entendimento das empresas sobre o processo e os fatores que facilitam a inovação, pode 

aumentar a probabilidade de estruturação de um ambiente interno que favoreça o desempenho 

da inovação e, consequentemente, o desenvolvimento de inovações bem-sucedidas. 

 

1.5 Delimitações 

 

Nessa dissertação, durante o estudo dos processos de P&D das organizações não foram 

evidenciadas as atividades orientadas a pesquisas básicas ou investigações sem aplicação 

voltada ao mercado, ou seja, trabalhos teóricos que visam novos conhecimentos sem intenção 

de aplicá-los inicialmente (OECD, 2015). 

O estudo contempla em sua análise empresas de base tecnológica, delineando a pesquisa 

ao entendimento da relação das abordagens de P&D e seus impactos na gestão da inovação por 

meio de seus processos formais de desenvolvimento de novos produtos/serviços ou processos. 

Segundo Oke (2007), estudos indicam que empresas que apresentam alto desempenho em 

inovações, em geral, possuem processos estruturados de desenvolvimento. Para 

Assimakopoulos et al. (2012, p. 141) a “gestão da inovação é uma preocupação central das 

empresas de alta tecnologia”. 
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Cabe ressaltar, no entanto, que o estudo não busca induzir ao pressuposto de que os 

resultados da inovação se limitam a organizações que possuem processos de P&D formal e de 

base tecnológica, assim como defendem Som e Kirner (2016). Haja visto que a inovação, muitas 

vezes, não requer P&D, como também não se limita a empresas intensivas em tecnologia 

(OCDE, 2018). 

Em relação à análise das empresas selecionadas como objeto de estudo, dada a 

distribuição destas em diferentes regiões do país e a limitação de acesso às empresas, a coleta 

de informações foi realizada por pesquisas documentais e a realização de entrevistas com 

especialistas em inovação que avaliaram “in loco” tais empresas no âmbito da gestão da 

inovação, no período de 2017-2019. Cabe destacar, no entanto, que as avaliações foram 

orientadas por um instrumento de mensuração cujo foco está nas capacidades de inovação, 

sendo a P&D abordada somente como um dos diferentes habilitadores do processo de inovação. 

Delimitação suprida pela robustez de informações obtidas pela análise de documentos internos 

de cada empresa. 

 Para o entendimento e explicitação da gestão da inovação tanto na literatura como nos 

estudos empíricos, optou-se pelo não aprofundamento do tema no que tange o conceito de 

ecossistemas de inovação ou mesmo inovação aberta. Entende-se ecossistema da inovação 

“como um ecossistema de negócio que visa criar e capturar valor das atividades de inovação” 

(RITALA et al, 2013 p. 248) para as empresas integrantes. Haja vista a abrangência do escopo 

e complexidade dos conceitos que pertencentes à gestão da inovação, esta dissertação adotou 

como foco a análise da gestão da inovação no ambiente interno das empresas. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

A Figura 1 ilustra de forma diagramática a estrutura proposta para a condução deste 

estudo.  Esta explicita, em síntese, os principais conceitos envolvidos na elaboração desta 

dissertação em sua sequência de execução. 
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Figura 1 - Estrutura da dissertação 

 
Fonte: Elaboração própria. 



13 

 

 A oportunidade identificada, o objetivo geral e específicos ilustrados na figura, foram 

supraditos. O segundo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que orientaram a 

pesquisa, empregados para a condução da dissertação. Os procedimentos são compostos pela 

metodologia Design Science Research, sendo esta operacionalizada pelo método Soft Design 

Science Research acrescido de forma integrada dos métodos Revisão Sistemática da Literatura 

e método de geração de teorias. 

 O Capítulo 3 apresenta a estratégia adotada para elaboração do referencial teórico e os 

métodos utilizados. Tal estratégia adotou uma revisão narrativa para análise de conteúdo e 

ganho de conhecimento inicial sobre os conceitos principais do estudo. Seguida de uma Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL), complementada por um método de análise bibliométrica que 

conferiu maior robustez às análises.  

 No Capítulo 4, é apresentada a síntese da literatura, resultado da aplicação e do 

conhecimento obtido por meio das estratégias de levantamento e revisão bibliográfica. Ao final, 

o conteúdo central identificado é representado de forma mais cognitiva por um mapa conceitual 

e um framework teórico sobre a relação entre Gestão da Inovação, P&D e conceitos subjacentes. 

 O Capítulo 5 apresenta o desenvolvimento do estudo, no qual são coletadas e analisadas 

informações de empresas de alto desempenho em inovação. O capítulo aborda, ainda, os 

resultados e discussões gerados a partir do entendimento dos processos e abordagens de gestão 

da inovação e P&D no contexto das empresas analisadas. Ao final, o Capítulo 6 apresenta as 

reflexões e conclusões finais do estudo.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Design Science Research 

 

A Design Science Research (DSR) é uma abordagem metodológica oriunda dos 

paradigmas da ciência do artificial cujo foco são estudos voltados para o desenvolvimento de 

artefatos desenvolvidos pelo ser humano para solucionar problemas da humanidade 

(GREGORY; MUNTERMANN, 2011). Seu objetivo é “estudar, pesquisar e investigar o 

artificial e seu comportamento, tanto do ponto de vista acadêmico quanto da organização” 

(LACERDA et al, 2013, p.744). Tal abordagem fundamenta-se na Design Science (BECK et 

al., 2013).  

A Design Science é uma ciência que busca elaborar e estabelecer soluções para melhoria 

de sistemas, resolver problemas e produzir novos artefatos que colaborem para a melhoria do 

desempenho humano. Busca o entendimento do processo intelectual que define e possibilita a 

elaboração de projetos, bem como soluções satisfatórias para problemas em que a solução ótima 

seja de difícil implementação ou obtenção (DRESCH et al., 2015). Nesse sentido, a DRS 

operacionaliza a construção de conhecimento fundamentando-se na Design Science como sua 

base epistemológica (LACERDA et al, 2013). 

A DSR teve sua origem na área de conhecimento da engenharia (BECK et al., 2013), 

sobretudo, pela existência de uma preocupação com o projeto e desenvolvimento de artefatos 

que tenham utilizada prática, aplicada a problemas reais (GREGORY, 2011). Dessa forma, 

embora essa seja comumente usada na área de Tecnologia e Gestão da Informação (LACERDA 

et al, 2013), é especialmente indicada para estudos na área da engenharia, precursora do método 

(DRESCH et al., 2015).  

Em decorrência, a DRS possui foco no design e criação de artefatos artificiais para a 

solução de problemas reais (BECK et al., 2013), fornecendo aos usuários uma solução útil 

(GREGORY; MUNTERMANN, 2011), seu foco não é a busca por uma solução ótima, mas 

satisfatória (DRESCH et al., 2015). Sua utilização deve comprovar que o artefato cumpre com 

o desempenho para o qual foi elaborado (GREGORY; MUNTERMANN, 2011), nesse sentido, 

a DSR constrói um conhecimento prescritivo (LACERDA et al, 2013). Por meio da DSR pode-

se produzir quatro tipos de artefatos: constructos, modelos, métodos e instanciações 

(GREGORY, 2011, p. 113), suas definições são apresentadas no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Tipos de Artefatos 

Artefato Definição 

Constructo 

Constructos ou conceitos formam o vocabulário de um domínio. Eles constituem um 

conceituação usada para descrever problemas dentro do domínio e para especificar suas 

soluções. 

Modelo 

Um modelo é um conjunto de proposições ou declarações que expressam relações entre 

construções. Nas atividades de design, os modelos representam situações como 

problema e instruções de solução. 

Método 

Um método é um conjunto de etapas (um algoritmo ou diretriz) usado para executar uma 

tarefa. Os métodos são baseados em um conjunto de construções subjacentes 

(linguagem) e uma representação (modelo) do espaço da solução 

Instanciação 

Uma instanciação é a realização de um artefato em seu ambiente. A pesquisa de sistemas 

de informação instancia tanto um sistema de informação específico quanto as 

ferramentas que abordam vários aspectos do projeto sistemas de informação. 

Fonte: Gregory (2011, p. 113). 

 

Na DSR, o pesquisador aprende sobre artefatos e sistemas sociais por meio da 

formulação de hipóteses, conduzindo experiências e os resultados previstos (BASKEVILLE et 

al., 2009). Para isso, faz-se necessário que o problema a ser mitigado no estudo possa ser 

generalizável (DRESCH et al., 2015), visto que a DSR busca a solução de um problema 

específico do mundo real a partir do desenvolvimento de uma base teórica para esta análise e 

desenvolvimento de um artefato (BECK et al., 2013). 

 

2.2 Soft Design Science Research 

 

A Soft Design Science Research é um método de pesquisa que considera as abordagens 

centrais da Design Science Research. Este é orientado para problemas sócio-técnicos, obtendo 

bons resultados em estudos onde a relação entre a teoria e o âmbito social é fundamental 

(BASKEVILLE et al., 2009). 

De acordo com Baskeville et al. (2009), o método se divide em duas grandes etapas, 

compreendendo e relacionando duas perspectivas, chamadas de “mundos”, o mundo real e o 

mundo do pensamento orientado ao design. O mundo real analisa o contexto de um problema 

específico, o que deve ser desejável ou indesejável. Em contra partida, o mundo do raciocínio 

orientado ao design possui o pensamento sistemático e atividades essenciais para a busca de 

uma solução geral.  

Ainda segundo o autor, o método subdivide-se em 7 (sete) passos sequenciados, 

representados de forma mais clara e intuitiva por meio do diagrama ilustrado na Figura 2. Nele, 

é possível observar a relação de complementaridade entre os Passos I (um) e VII (sete), bem 

como entre os Passos II (dois) e V (cinco).  
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Figura 2 - Soft Design Science Research 

 
Fonte: Adaptado de Baskeville et al. (2009). 

 

Os 7 (sete) passos, apresentados na Figura 2, são elucidados a seguir (BASKEVILLE et 

al., 2009): 

− Passo I: O problema específico é identificado e esboçado; 

− Passo II: O problema específico é desdobrado em um conjunto de requisitos; 

− Passo III: O problema é sistematicamente extraído e definido em uma classe de 

problemas que irá orientar a pesquisa, como também generalizado, em um único 

problema com aspectos técnicos e sociais; 

− Passo IV: Uma solução geral é construída, definida a partir de uma classe de soluções 

(que contribuem para a resolução do problema geral) retirada por meio do pensamento 

sistêmico, e traduzida em requisitos gerais de solução. Essa construção é baseada na 

união dos passos 4a e 4b. 

− Passo IV.a: São encontrados componentes gerais de solução; 

− Passo IV.b: Uma lógica imperativa é definida. Essa é caracterizada pelo 

raciocínio abdutivo cuja busca é por uma solução satisfatória, visto que a solução 

ótima é de difícil implementação ou inatingível.  

− Passo V: São comparados os requisitos gerais com os requisitos do problema específico 

para eventuais adaptações; 

− Passo VI: É realizada uma pesquisa declarativa para os componentes que contribuirão 

com uma solução para os desdobramentos do problema específico; e 
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− Passo VII: Uma solução específica é formulada e desdobrada para o contexto social, 

então o ciclo recomeça em busca de melhoria. 

 

2.3 Métodos integrados à DSR 

 

 Para a aplicação da metodologia DSR, são propostos dois métodos para integrar e 

consequentemente atribuir maior robustez metodológica à aplicação do método de 

operacionalização da DSR selecionado a Soft Design Science Research. Os métodos a serem 

integrados são: Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e o Método de Geração de Teorias.  

 A integração da abordagem metodológica DSR com a RSL é indicada por Dresch et al. 

(2015) para fornecer maior rigor na forma como o estudo é concebido, executado e relatado 

oportunizando uma visão mais robusta e abrangente da área de estudo de interesse. Já a 

interação da DSR com a Theory Generations Method é proposta por Beck et al. (2013) e 

Gregory (2011), de acordo com os autores, o uso da TGM como um método complementar à 

DSR, é motivado pela lacuna nos métodos de condução da DSR quanto à orientação para 

construções de teorias. 

 

2.3.1 Revisão Sistemática da Literatura (RSL) 

Uma Revisão Sistemática é uma investigação científica que abrange a análise e síntese 

de estudos originais e primários relevantes relacionados à pesquisa em estudo, baseada em 

estratégias científicas e métodos sistemáticos preestabelecidos. Essas estratégias e métodos 

envolvem critérios de pesquisa, para o levantamento de documentos relevantes para a revisão, 

explícitos e que possam ser reproduzidos (COOK et al., 1997). 

De acordo com Cook et al. (1997) essa investigação científica pode ser quantitativa ou 

qualitativa. Revisões sistemáticas quantitativas utilizam métodos estatísticos ao sintetizar dois 

ou mais estudos. Para casos em que os resultados dos documentos não possam ser combinados 

de forma estatística, deve ser considerada a revisão sistemática qualitativa.  

Dresch et al. (2015, p.146) apresentam um método para condução de uma Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL), conforme ilustrado na Figura 3. Os autores, propõem uma 

adaptação direcionada para estudos orientados pela metodologia Design Science Research. 

Nessa adaptação, os autores, destacam maior relevância aos passos 1, 3 e 6 em contraste aos 

demais. O método é composto por 7 (sete) passos sequenciados, esses são descritos 

resumidamente com base em Dresch et al. (2015).  
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Figura 3 - Método para a condução da Revisão Sistemática da Literatura 

 

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015, p. 146). 

 

1. Definição da questão e do framework conceitual: Definição do tópico central da revisão, 

delimitação deste em uma questão-chave que permitirá o entendimento da abrangência 

e profundidade científica da revisão, bem como definição de como essa questão será 

respondida. 

2. Escolha da equipe de trabalho: Definição da quantidade de participantes na construção 

da revisão com base no escopo da pesquisa e conhecimento da equipe. 

3. Estratégia da Busca: A partir da estrutura conceitual da pesquisa e da questão-chave, 

busca-se o entendimento do que se deve buscar, como, onde, como reduzir o viés e a 

extensão da pesquisa com base nos recursos disponíveis. 

4. Busca, elegibilidade e codificação: Orientado pela estratégia, busca-se um conjunto 

extenso de documentos, dos quais parte será considerado como relevante para a revisão, 

com base em um processo estruturado de seleção que inclui critérios de inclusão e/ou 

exclusão. 

5. Avaliação da qualidade: Avalia a qualidade e relevância da revisão, considerando se a 

condução do processo seguiu os padrões definidos e se os estudos selecionados foram 

sustentados por dados e fatos. Além disso, deve-se avaliar se os estudos abordam o tema 

central e a questão da revisão. 

6. Síntese dos Resultados: A partir da análise e identificação de padrões dos documentos 

selecionados, resultados são combinados e conectados para gerar novos conhecimentos, 

transformando dados em conhecimento para responder à questão da revisão. 

7. Apresentação do estudo: Os resultados devem ser adequadamente apresentados 

permitindo o entendimento das descobertas por seus possíveis usuários. 

 

2.3.2 Método de geração de teorias 

 Autores Beck et al. (2013) e Gregory (2011), propõem a interação entre a DSR e a 

“theory-generating” para a criação de um método para geração de teorias.  O método supõe 

que existem experiências, conhecimentos e dados utilizados na prática que podem ser 

Definição da 
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chave e do 
framework 
conceitual

Escolha da 
equipe de 
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Estratégia da 
busca
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elegibilidade 
e codificação

Avaliação de 
qualidade

Síntese dos 
resultados

Apresentação 
do estudo

1 2 3 4 5 6 7
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explorados para enriquecer estudos teóricos. Concentra-se na produção de teorias que 

representam a realidade e gera uma melhor compreensão do problema no estudo numa 

perspectiva interpretativa, busca desenvolver uma teoria não somente a solução de um problema 

específico como na DSR (GREGORY, 2011). 

 O método de geração de teorias proposto por Beck et al. (2013), concentra-se em gerar 

uma compreensão comportamental de estudos empíricos e fazer uma contribuição para a base 

de conhecimento construída orientada ao design na DSR. Assim, o método permite a integração 

do design às ciências comportamentais (BECK et al., 2013). Essa última, tem como base as 

ciências naturais que visam o entendimento da realidade em contraste à ciência do artificial 

(GREGORY; MUNTERMANN, 2011). 

 Beck et al. (2013) propõem um método de geração de teorias baseado na TGM para 

extensão do método de condução da DSR proposto por Vaishnavi e Kuechler (2008), nesta 

pesquisa tal adaptação é realizada no método Soft Design Science Research de Baskeville et al. 

(2009), utilizando-se das etapas e premissas propostas por Beck et al. (2013). A técnica 

adaptada à DSR inicia após a estruturação do problema e construção do artefato, onde 

conclusões são tiradas da construção teórica desenvolvida para a proposição de melhorias e 

sugestões complementares. Assim, sua operacionalização inclui 4 (quatro) etapas:  

1. Amostragem teórica adicional: propicia maior compreensão do artefato a partir da coleta 

de dados adicionais que possam ser utilizados para explorar a usabilidade, assimilação 

ou desempenho na perspectiva das ciências comportamentais;  

2. Dados adicionais: inclui dados adicionais para análise aplicação dos dados coletados a 

literatura existente, tais como protótipos ou outros;  

3. Categorias: envolve um processo estruturado de codificação e análise das interações 

realizadas entre o artefato e os dados coletados, agrupando dados e artefatos em 

categorias, possivelmente por meio de comparações constantes.  

4. Visão teórica adicional: São retiradas percepções da análise do artefato e dos dados 

adicionais para definição de categorias centrais, ou seja, condensa-se as categorias 

identificadas para buscar possíveis relações entre elas, obtendo como resultado uma 

contribuição teórica para o domínio em estudo.  

 

2.4 Aplicação da metodologia ao estudo 

Aplicando o conceito Soft Design Science Research de Baskeville et al. (2009) no 

presente trabalho, foi elaborado um diagrama contextualizado para ilustração do método 

aplicado ao estudo realizado, conforme ilustra a Figura 4. O diagrama apresenta também duas 
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metodologias, destacadas em cinza, que suportaram o alcance dos resultados esperados com a 

aplicação do método.  

A metodologia Revisão Sistemática da Literatura (RSL) contribuiu para a execução dos 

Passos III, IV e IV.a e o Theory Generations Method (TGM) orientou a execução dos Passos 

V, VI e VII. Na figura, observa-se quais etapas das duas metodologias supracitadas, dentre as 

7 (sete) etapas da RSL e das 4 (quatro) etapas da TGM, foram executadas nos passos da Soft 

Design Science Research. 

 

Figura 4 - Soft Design Science Research Adaptado 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

− Passo I: A especificação do problema é apresentada na contextualização do trabalho 

(Capítulo 1), para fins desta dissertação o problema foi interpretado como oportunidade 

identificada. Sendo sintetizada no entendimento de “como o processo de P&D em 

empresas de alto desempenho em inovação pode impactar a Gestão da Inovação?”; 

 

− Passo II: Conforme descrito no Capítulo 1, a oportunidade identificada foi definida em 

função da questão norteadora. A oportunidade foi desdobrada em objetivos geral e 
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específicos, requisitos necessários para alcance da solução, constituindo um caminho 

para elucidação da questão destacada pela oportunidade identificada e alcance do 

objetivo de construir um quadro conceitual para representar as diferentes abordagens 

adotadas para a gestão da inovação decorrentes de variações na condução de processos 

de pesquisa e desenvolvimento em grandes empresas de alto desempenho em inovação 

que atuam no Brasil; 

 

− Passo III:  O objetivo geral do trabalho foi generalizado, tornando-se abrangente e 

englobando perspectivas técnicas e sociais, partindo do princípio de que diversas 

empresas estão submetidas ao mesmo contexto das empresas estudadas. Dessa forma, 

sistematizando o problema foi possível interpretá-lo ao mundo do raciocínio orientado 

ao design com a seguinte questão: “Como a condução da P&D influencia a gestão da 

inovação?” 

Para responder esta questão foi realizada uma revisão sistemática da literatura, isto é, 

uma investigação científica que abrange a análise e síntese de estudos por meio de 

estratégias científicas e métodos sistemáticos preestabelecidos (COOK et al., 1997). Um 

dos benefícios do uso de procedimentos sistemáticos é uma maior confiabilidade das 

conclusões e resultados do estudo (MULROW, 1994), justificada pelo rigor dos 

métodos e de estruturação de condução (COOPER, 2016) que permite também 

rastreabilidade para reprodução (COOK et al., 1997). 

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é uma metodologia que fornece respostas a 

perguntas específicas, ou seja, “localiza estudos existentes, seleciona e avalia 

contribuições, analisa e sintetiza dados, e relata evidências de tal maneira que permite 

conclusões razoavelmente claras serem alcançadas sobre o que é e o que não é 

conhecido” (DENYER; TRANFIELD, 2009, p. 671). De acordo com Dresh et al. 

(2015), na RSL uma questão-chave delimita o escopo de interesse dentro do tema central 

da pesquisa, permitindo o entendimento da abrangência e profundidade científica 

esperada na revisão. Dessa forma, a questão formulada a partir da generalização do 

problema neste passo da DSR é a questão-chave da RSL a ser respondida pela síntese e 

resultados da literatura obtidos com a aplicação do método. 

 

− Passo IV: Para a construção de uma ontologia que representará a solução geral, será 

necessário identificar e definir os constructos fundamentais, ou seja, as práticas de P&D 

e abordagens estratégicas de gestão da inovação, objetivando a construção de um 
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modelo que explicite a relação entre os constructos fundamentais. Esse modelo foi 

explicitado por um framework conceitual resultante da revisão sistemática da literatura. 

− Passo IV.a: A partir da aplicação da RSL e como resultado a síntese da literatura 

sobre relações entre processos e atividades de P&D e abordagens estratégicas da 

gestão da inovação, apresentada no Capítulo 4, foi possível obter a 

fundamentação teórico necessária para a construção do framework. 

− Passo IV.b: A lógica imperativa que viabilizou o processo de construção do 

framework teórico foi o raciocínio abdutivo, que segundo Fischer e Gregor 

(2011, p. 20) é comumente descrito como “uma inferência para uma explicação” 

ou ainda “uma operação lógica que induz a uma nova ideia”. O método abdutivo 

consiste em estudar fatos e criar hipóteses que expliquem determinada situação 

ou fenômeno, podendo estas hipóteses serem testadas por outros métodos 

científicos posteriormente. É considerado um processo sobretudo criativo e um 

método científico que permite a introdução de uma nova ideia. Assim, o uso 

desse método baseado previamente em fatos e conceitos é fortemente indicado 

para processos de proposição de artefatos (DRESCH et al., 2015). 

 

Passo V: Nessa etapa, inicia-se também a operacionalização do método de geração de 

teorias. No caso desta dissertação, a integração entre os métodos DSR e geração de 

teorias será utilizada para adaptar o framework conceitual, gerado do mundo orientado 

no design, em função dos contextos e abordagens de P&D e GI encontrados e analisados 

de forma empírica para a identificação de categorias subjacentes e desenvolvimento de 

frameworks com base em categorias centrais.  

A primeira etapa do método de geração de teorias “Amostragem teórica adicional” é 

fortemente relacionada ao atendimento do problema do mundo real, dessa forma foi 

considerada este Passo 5 da DSR e apresentada no Subtópico 5.2, nela foi realizada a 

coleta de dados adicionais a partir de análises empíricas. 

Foram analisadas empresas de grande porte com reconhecido alto desempenho em 

inovação para o entendimento do modo como conduzem seus processos e atividades de 

P&D e suas abordagens de Gestão da Inovação. A escolha buscou contemplar diferentes 

setores de atuação ou empresas do mesmo setor com modelos de gestão da inovação 

diferentes, bem como considerou o acesso da autora tanto a documentações e 

informações disponíveis sobre as empresas como a especialistas em inovação que 

entrevistaram diretores e gerentes de inovação dessas empresas. 
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Selecionadas as dez empresas, iniciou-se a análise documental. Esta foi realizada a partir 

da análise das informações disponíveis ao público pelos meios de comunicação das 

empresas e divulgação de cases de inovação dessas em revistas e demais veículos, como 

também contemplou a leitura de documentos internos sobre as abordagens de gestão da 

inovação e processos de inovação. 

Para garantir que todas as informações de interesse fossem contempladas, pelo menos 

um avaliador de cada empresa selecionada como objeto de estudo, foi entrevistado. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, visto que são orientadas por uma 

estrutura predefinida e permite maior flexibilidade na forma e ordem como as 

informações e perguntas são abordadas (QU; DUMAY, 2011). A estruturação e 

condução desta coleta de dados seguiram as orientações de Whiting (2008).  

Dessa forma, o objetivo das entrevistas foi obter informações quanto à gestão da 

inovação, processos de inovação e P&D das empresas em estudo. O horizonte de tempo 

a ser considerado nos dados obtidos diz respeito a 2017-2019, período no qual os 

avaliadores tiveram acesso às empresas. O tempo estimado de duração para as 

entrevistas foi de 30 minutos, sendo essa premissa considerada na estruturação do 

roteiro.  

O roteiro de perguntas foi construído com base nos conhecimentos adquiridos na revisão 

da literatura, assim foi organizado considerando os principais temas do estudo: P&D, 

processos de inovação/NPD e Gestão da Inovação. Os temas foram desdobrados em 11 

(onze) perguntas que incluem perguntas abertas e múltipla escolha, conforme modelo 

apresentado no Apêndice E. As entrevistas foram realizadas por meio de plataformas 

digitais de comunicação e sendo seu conteúdo gravado para posterior consolidação, para 

isso foi solicitada permissão para a gravação a todos os entrevistados. O roteiro garantiu 

que todas as entrevistas abordassem a mesma temática. 

Nos Apêndices F ao P, são apresentados em síntese os registros das respostas dos 

avaliadores para cada empresa, cabe destacar que durante as entrevistas foram obtidas 

maiores informações que contribuíram substancialmente para o estudo, não 

apresentadas nos apêndices, mas contempladas na descrição e análises das empresas. 

 

− Passo VI: Adaptação entre o framework conceitual genérico e as características das 

empresas estudadas. Assim, o framework teórico sustentará a construção do framework 

específico com base nas análises das características principais sobre P&D e Gestão da 

Inovação das empresas em estudo.  
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Neste passo da DSR, onde os componentes de solução são desdobrados, iniciou-se a 

segunda etapa do método de geração de teorias “Dados adicionais”, na qual a partir dos 

dados e análise das empresas, a amostragem adicional foi interpretada em 

representações visuais da estrutura de gestão da inovação de cada empresa com base 

nos conceitos obtidos pelo artefato, ou seja, o framework teórico (Subtópico 5.3.1). 

Posteriormente, iniciou-se a identificação de categorias, por meio de uma estrutura de 

codificação. Devido à natureza exploratório do trabalho, optou-se pela codificação 

aberta que se fundamenta na reflexão entre a realização de questionamentos, 

comparações, identificação de conceitos principais e definição de categorias. O 

entendimento das categorias é dado a partir da associação de conceitos que se mostram 

similares para um determinado fenômeno (FERNANDES; ALMEIDA, 2001). 

Os conceitos principais foram entendidos a partir da literatura, esses foram analisados 

dentro da realidade de cada empresa e exposto por quadros comparativos. As análises 

conjunta e comparativa das empresas culminaram no entendimento de possíveis 

categorias. Em decorrência, a visão teórica adicional é representada por categorias 

centrais extraídas dessas análises. Por fim, tais categorias foram explicitadas em um 

quadro conceitual e desdobradas em abordagens de gestão da inovação que subsidiaram 

a elaboração do framework específico, conforme elucidado no próximo passo da DSR.  

  

− Passo VII:  As contribuições fornecidas pelos passos anteriores foram utilizadas como 

insumo para a construção de um framework específico.  Este foi construído a partir da 

associação entre o framework conceitual e as informações, conhecimento, codificação 

e categorias identificadas a partir da aplicação do método de geração de teorias. De 

modo que foi obtido um quadro conceitual que visa representar as características 

identificadas nas organizações estudadas, dentro dos constructos construídos ao longo 

da aplicação da metodologia. Posteriormente, foram construídos dois frameworks 

representando de forma genérica como a condução P&D pode influenciar diferentes 

abordagens estratégicas de gestão da inovação nas empresas. Dessa forma, entende-se 

que a aplicação da DSR teve como resultado um modelo sustentado por um conjunto de 

proposições que expressam as relações entre a gestão da inovação e a P&D.



25 

 

3 PLANEJAMENTO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta o planejamento da pesquisa, incluindo estudo inicial, 

definição dos termos centrais do estudo, estratégias para levantamento e varredura da 

literatura e formas de análise que irá orientar a elaboração da revisão da literatura. Para 

tal estrutura-se em três tópicos, de forma que os Tópicos 3.1 (Pesquisa bibliométrica), 3.2 

(Pesquisa inicial) e 3.3 (Revisão Sistemática). Por fim, a revisão e síntese da literatura é 

exposta no Capítulo 4, no qual são agrupados e apresentados os principais conceitos e 

teorias retirados da literatura de acordo com o planejamento.  

 

3.1 Pesquisa bibliométrica 

 

Para mapear o arcabouço teórico, realizou-se uma busca, na base de dados 

bibliografica Scopus, em títulos, resumos e palavras-chave sobre o tema central desta 

dissertação: Gestão da Inovação. Para isso, foram utilizados os termos "innovation 

management" ou "management of innovation". Como resultado, obteve-se 4.468 

documentos em maio de 2019.  A partir das análises conferidas pela base, obteve-se o 

número de publicações ao longo dos anos sobre o tema e suas principais áreas associadas.  

Em decorrência, entende-se a gestão da inovação como um tema recente e 

relevante, devido ao crescimento expressivo no número de documentos indexados na base 

Scopus a partir de 2001, conforme é exposto na Figura 5. Vale ressaltar, que os dados 

representados no gráfico não são acumulados. Além disso, os resultados da busca 

mostram também que as principais áreas vinculadas aos documentos são Negócios, 

Gestão e Contabilidade, que concentra 35,3% das publicações, e Engenharia, com 16,9%. 

Dado que comprova o alinhamento do tema com o contexto deste estudo. 
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Figura 5 - Publicações por ano sobre Gestão da inovação 

 
Fonte: Adaptado SCOPUS (2019). 

 

Para entender a extensão, evolução e capilaridade do conceito de gestão da 

inovação ao longo dos anos, utilizou-se a ferramenta CitNet Explorer que permite mapear 

redes de citações de publicações científica e, assim, apoiar o delineamento e revisão da 

literatura. Essa técnica permite analisar a evolução de um determinado campo de estudo 

ao longo dos anos (VAN ECK; WALTMAN, 2014).  

Para a análise utilizou-se como input os artigos encontrados no banco de dados 

bibliográfico Web of Science, realizando uma pesquisa com o termo “innovation 

management” por meio da busca por título, palavras-chave e abstract, a busca foi 

realizada no dia 21 de maio de 2019. Como resultado, foram alcançados 2.673 

documentos, devido às limitações de acesso a dados da plataforma Web of Science, foram 

considerados na análise os 500 documentos mais citados.  

A Figura 6 ilustra o mapa de redes de citações sobre gestão da inovação gerado 

com no mínimo 10 citações associadas. Os círculos indicam publicações, rotuladas pelo 

sobrenome do primeiro autor, e as linhas curvas indicam relações de citação. O eixo 

vertical do gráfico indica o ano da publicação, já o eixo horizontal apresenta a relação de 

proximidade das publicações, assim os círculos são localizados próximos uns dos outros 

se estiverem intimamente conectados na rede de citações do documento. Os mapas são 

gerados incluindo a visualização das 40 publicações citadas com mais frequência (VAN 

ECK; WALTMAN, 2014). 
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Figura 6 - Grupo de citações 

 
Fonte: CitNet Explorer (2019). 

 

Na figura, destaca-se a publicação de Schumpeter, considerado o precursor do 

tema inovação, responsável pela definição e popularização do conceito inovação com 

base no grau de novidade, no entanto distinguindo o mesmo do termo invenção 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). O autor cunhou o termo “destruição criativa”, 

descrevendo a capacidade disruptiva da inovação (CROSSAN; APAYDIN, 2010). Nota-

se também que documentos sobre o tema gestão da inovação foram fortemente difundidos 

a partir dos anos 80. 

A ferramenta permite o agrupamento em linhas teóricas de pesquisas 

convergentes. Em decorrência da escolha do input utilizado como parâmetro de busca e 

seleção, todos os documentos e agrupamentos abordam a temática Gestão da Inovação, 

no entanto, o agrupamento permite identificar diferentes abordagens na literatura sobre o 

conceito. Mediante a isso, os dados foram clusterizados tendo como parâmetro a 

quantidade mínima de 7 (sete) citações associadas. Dessa forma, foram obtidos 6 (seis) 

clusters, esses são apresentados no Apêndice D.   
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Para interpretá-los foram analisados os títulos e resumos de forma qualitativa dos 

documentos mais recentes de cada cluster, objetivando identificar similaridades entre os 

documentos de um mesmo agrupamento e traçar uma diferenciação, ainda que superficial, 

entre os 6 (seis) clusters. 

Após a leitura dos títulos e resumos, foram lidos os textos completos de pelo 

menos três documentos de cada cluster. Sabendo que as representações gráficas dos 

mapas apresentam os documentos citados de forma mais frequente (representado por 

círculos), para a escolha dos textos a serem lidos, foram identificados, nos sete gráficos 

(ver Apêndice D), os documentos mais recentes associados a um maior número de 

citações (representado pela quantidade de linhas curvas) dentro de cada cluster. O Quadro 

6 apresenta a caracterização dos clusters identificada a partir da leitura dos títulos, 

resumos e textos completos. 

 

Quadro 2 - Diferenciação entre Clusters 

Cluster Características identificadas Apêndice 

1 

Estudos sobre fatores, capacidades, competências, dimensões ou abordagens 

organizacionais que contribuem para (ou mensuram) a inovação ou a gestão da 

inovação nas organizações. 

D1 

2 

Estudos empíricos sobre inovação ou gestão da inovação, com foco nos 

processos produtivos e em melhores práticas para o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços ou processos. 

D2 

3 

Análises e sínteses, tanto teóricas quanto conceituais, da literatura sobre gestão 

da inovação a partir de análise de dados, revisões da literatura, análises 

bibliométricas etc. 

D3 

4 

Estudos sobre inovação com foco primário em P&D e tecnologia, englobando 

vigilância tecnológica, transferência e aquisição de tecnologias, digitalização, 

produção mais limpa, produção eficiente etc.  

D4 

5 

Estudos voltados ao marketing e à estratégia organizacional no contexto da 

inovação, englobando análises de mercado, proposta de valor, competitividade, 

desempenho e eficiência nas empresas. 

D5 

6 

Estudos focados nas dinâmicas inerentes às relações sociais no âmbito 

organizacional, englobando aprendizado, liderança, responsabilidade social, 

interações sociais etc. 

D6 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Durante a análise, foi evidenciada uma proximidade das abordagens dos Clusters 

1 e 2 com a adotada na presente dissertação. Para os Clusters 4 e 5, foram identificadas 

similaridades em alguns aspectos, no entanto, com menos intensidade. Já para os Clusters 

3 e 6, durante a leitura dos documentos selecionados, não foram encontradas ou retiradas 

contribuições significativas para este estudo. Tal consideração, justifica-se, em partes, 

devido às abordagens temáticas associadas não apresentarem forte relação com a 

abordagem de gestão da inovação tomada como foco deste estudo.  
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Dessa forma, foram incluídos à revisão documentos considerados relevantes para 

o presente estudo considerando o alinhamento com as principais temáticas desta 

dissertação, bem como o atendimento a pelo menos uma questão do guia de codificação. 

O Quadro 7 apresenta a lista de documentos incluídos, seus autores e o cluster que 

pertence. 

 

Quadro 3 - Documentos utilizados priorizados pela rede de cocitação 

Cluster Título do documento Referências 

1 Innovation management measurement: A review 
Adams; Bessant; Phelps 

(2006) 

1 Targeting innovation and implications for capability development Francis; Bessant (2005) 

1 

Organizational and environmental factors as moderators of the 

relationship between multidimensional innovation and 

performance 

García-Zamora; 

Gonzalez-Benito; 

Muñoz-Gallego (2013) 

1 Central problems in the management of innovation Van De Ven (1986) 

2 
Auditing best practice for effective product innovation 

management 

Cormican; O’sullivan 

(2004) 

2 Innovation drivers and barriers in food processing Fortuin; Omta (2009) 

2 
Innovation types and innovation management practices in service 

companies 
Oke (2007) 

2 
Conceptualizing innovation orientation: A framework for study 

and integration of innovation research 

Siguaw; Simpson; Enz 

(2006) 

4 Creative innovation in Spanish construction firms 
Yepes; Pellicer; 

Alarcon; Correa (2015) 

4 
Organizational improvement through standardization of the 

innovation process in construction firms 

Pellicer; Correa; Yepes; 

Alarcon (2012) 

5 

The role of corporate foresight and technology roadmapping in 

companies' innovation development: The case of Russian 

state-owned enterprises 

Gershman et al (2016) 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 A construção dos clusters contribuiu para a obtenção de uma visão geral das linhas 

teóricas mais recorrentes ou representativas na literatura para o tema Gestão da Inovação, 

permitindo analisar um conjunto amplo de documentos de forma holística.  

 

3.2 Pesquisa inicial  

 

A construção da revisão bibliográfica, foi iniciada a partir de um estudo 

exploratório assistemático, ou seja, uma revisão narrativa. Esta baseia-se na interpretação 

e análise do pesquisador, não possuindo rigor metodológico ou método definido, dessa 

forma possibilita obtenção de conhecimento em curto prazo (BOTELHO et al, 2011). 

Para isso, foram utilizados documentos de referência e documentos considerados como 
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relevantes sobre os temas Inovação, Gestão da Inovação e P&D, como também estudos 

correlatos, o Quadro 2 apresenta o levantamento inicial da literatura.  

 

Quadro 4 - Documentos pesquisa inicial 

Documento Referências 

Knowledge Perspectives of New Product Development 
Assimakopoulos, Carayannis 

e Dossani (2012) 

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) 

Comparing innovation capability of small and medium-sized enterprises: 

Examining the effects of organizational culture and empowerment 
Çakar e Ertürk (2010) 

Metodologia do Prêmio Nacional de Inovação CNI (2016) 

A multi‐dimensional framework of organizational innovation: A 

systematic review of the literature 

Crossan e Apaydin (2010) 

Customer relationship management and innovation capability: an 

empirical study 
Darroch et al. (2014) 

Small manufacturing and service enterprises as innovators: A 

comparison by size 
Forsman (2011) 

A reference model of innovation capability and implications for 

organisational development 
Francis (2005) 

Innovative capability and export performance of Chinese firms Guan; Ma (2003) 

Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic 

Capabilities Approach 

Lawson; Samson (2001) 

Analysis of innovation in SMEs using an innovative capability-based 

non-linear model: A study in the province of Seville (Spain) 

Martínez-Román et al. 

(2011) 

Manual de Frascati OECD (2015) 

Manual de Oslo OECD (2018) 

Modeling the Innovation-Pipeline Jost et al. (2005) 

Linking routines to operations capabilities: A new perspective Peng et al. (2008) 

The relationship between innovation capability and performance: The 

moderating effect of measurement 

Saunila; Pekkola; Ukko 

(2014) 

Intangible aspects of innovation capability in SMEs: Impacts of size and 

industry 

Saunila; Ukko (2014) 

A conceptual framework for the measurement of innovation capability 

and its effects 

Saunila; Ukko (2012) 

Gestão da Inovação na prática 
Sherer; Carlomagno 

(2009) 

Gestão da inovação 
Tidd; Bessant; Pavitt 

(2015) 

Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos Trott (2012) 

Assessing resources, logistics service capabilities, innovation capabilities 

and the performance of container shipping services in Taiwan 
Yang et al. (2009) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A pesquisa objetivou o entendimento inicial dos principais conceitos pertencentes 

aos temas e suas relações. Como também, uma análise prévia do campo teórico para 

compreender as relações e variáveis de interesse do estudo.  

A partir da leitura dos documentos entende-se a Gestão da Inovação enquanto uma 

gestão sistêmica que integra diferentes atores e parâmetros para manter e garantir o 

potencial inovador das organizações (TIDD et al, 2015; MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 
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2011; CNI, 2016). Isto ocorre a partir do fomento de habilitadores e do gerenciamento de 

rotinas que garantem à organização a capacidade de gerar inovações continuamente em 

um processo que se retroalimenta devido ao ganho de aprendizado (SAUNILA et al., 

2014; SAUNILA; UKKO, 2014; LAWSON; SAMSON, 2001). A inovação pode ser 

gerada e estruturada com atividades de pesquisa e desenvolvimento, essa contribui para 

o ganho de conhecimento interno favorecendo a capacidade de inovação (TROTT, 2012; 

RAYMOND; ST-PIERRE, 2010). Para sintetizar essas relações foi elaborado um mapa 

conceitual explicitando o estudo inicial, ilustrado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Estrutura conceitual inicial 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse estudo, portanto, suportou a elaboração do Capítulo 1, bem como auxiliou a 

tomada de decisão sobre os parâmetros de busca que sustentaram a execução da 

metodologia Revisão Sistemática da Literatura (RSL), ou seja, a definição das palavras-

chave e filtros utilizados como inputs para as buscas de documentos, de forma estruturada 

e confiável, destinados à síntese do arcabouço teórico do presente trabalho. 

 

3.3 Pesquisa sistemática 

 

Para a realização da pesquisa sistemática optou-se pela aplicação da Revisão 

Sistemática da Literatura. Para sua condução optou-se pela estratégia de uma revisão 

configurativa, dessa forma a estrutura segue as adaptações pertinentes a esta categoria de 

revisão. A revisão configurativa busca explorar o tema de forma abrangente com o 

objetivo de alcançar uma síntese coerente com base em estudos primários qualitativos por 
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meio do método indutivo (DRESCH et al., 2015). Dessa forma, a aplicação dos 7 (sete) 

passos do método de condução da RSL proposto por Dresch et al. (2015) é explicitada no 

contexto desta dissertação.  

No Passo 1, a estrutura conceitual da revisão é apresentada no Capítulo 1 e seu 

entendimento é explorado na pesquisa inicial realizada com 22 documentos. A questão-

chave definida para nortear a execução da RSL fundamenta-se em: Como o processo de 

P&D influencia a Gestão da Inovação?. Para responder a esse questionamento o método 

propõe a construção de um framework teórico, ou seja, uma estrutura inicial para o 

planejamento da condução e realização da revisão. 

Em relação à escolha da equipe de trabalho, no Passo 2, a busca e a leitura dos 

documentos foram realizadas por uma única pessoa, esse quantitativo foi considerado 

suficiente para a condução da revisão, dado o escopo definido pela questão-chave. 

No Passo 3, Estratégia da busca, foram definidos os termos da busca e os critérios 

de inclusão e exclusão, para isso foi elaborado o protocolo da pesquisa, apresentado pelo 

Quadro 3. Esse orientou o método de pesquisa adotado para o levantamento de 

documentos que considerou como base o estabelecimento de métodos sistemáticos, 

possibilitando rastreabilidade na pesquisa.  

 

Quadro 5 – Protocolo RSL 

ELEMENTO ESCOLHA 

Framework conceitual Influência da P&D para as abordagens de gestão da inovação. 

Contexto Pesquisa em engenharia de produção e gestão da inovação 

Horizonte Entre 2010 e 2019 

Correntes teóricas 
Foco estará nas pesquisas conduzidas na engenharia de produção e no 

domínio teórico da gestão da inovação.  

Idiomas Inglês e português. 

Questão-chave da 

revisão 
Como a condução da P&D influencia a gestão da inovação? 

Estratégia da revisão Configurativa 

Critérios de busca 

Critério de inclusão: 

Alinhamento com os conceitos principais da pesquisa - documentos 

associados diretamente aos temas P&D e Gestão da Inovação. 

Alinhamento ao tema. 

Critério de exclusão: 

Documentos com citação menor ou igual a 30. 

Termos de busca 

Gestão da Inovação; Pesquisa e Desenvolvimento; Desenvolvimento de 

produto e Empresas. 

Código de busca avançada: 

(“R&D" OR "research and development") AND ("new product* 

development" OR "product* development" OR "NPD" OR "product* 

design") AND (organization* OR compan* OR firm* OR institution* OR 

business OR corporation* OR enterprise*) AND ("innovation* 

management" OR "management of innovation*" OR "managing 

innovation*") 

Fontes de busca Portal CAPES: Base Scopus. 
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Índices de busca Títulos, palavras-chave e resumos 

Fonte: Adaptado de Morandi e Camargo (2015). 

 

As palavras-chave, foram definidas em função dos grandes temas da pesquisa, 

para isso, foram consideradas diferentes variações para os termos que fazem alusão aos 

temas. A palavras e seus respectivos e eventuais sinônimos e abreviações foram utilizadas 

na construção do código de busca avançada. Para filtrar os resultados da busca ao 

esperado para o contexto do estudo foram utilizados os seguintes parâmetros: Período de 

publicação documentos indexados na plataforma a partir de 2010 até 2019; idioma inglês 

e português; e Área de Estudo: Engenharia; Negócios, Gestão e Contabilidade; Ciências 

da decisão; e Economia, Econometria e Finanças. O Quadro 4 apresenta o número de 

documentos encontrados a partir do código de busca e dos filtros aplicados. 

A busca foi realizada na base Scopus em 30 de abril de 2019. A plataforma Scopus 

é considerada uma das maiores bases em ambiente digital, é uma base multidisciplinar 

que permite buscas avançadas e acesso a análises quantitativas de pesquisas (ELSEVIER, 

2019). 

 

Quadro 6 - Levantamento da Literatura 

Palavras-chave Código busca avançada Filtros 
Nº de 

artigos 

• Gestão da 

Inovação 

• P&D  

• Desenvolvimento 

de produto  

• Empresas 

 

(R&D OR "research and development") 

AND ("new product* development" OR 

"product* development" OR "NPD" OR 

"product* design") AND (organization* 

OR compan* OR firm* OR institution* 

OR business OR corporation* OR 

enterprise*) AND ("innovation* 

management" OR "management of 

innovation*" OR "managing 

innovation*") 

• Área de conhecimento: 

Engenharia; Negócios, 

Gestão e Contabilidade; 

Ciências da decisão; e  

Economia, Econometria e 

Finanças. 

• Ano: 2010-2019. 

• Idioma: Inglês e 

português. 

1.822 

Fonte: Elaborações Própria. 

 

Para auxiliar no entendimento do arcabouço teórico constituído pelos 1822 

documentos encontrados e verificar a assertividade do direcionamento esperado para os 

resultados, foi realizada uma análise bibliométrica. Essa análise foi suportada pela técnica 

de visualização de similaridades (VOS) que fornece uma representação satisfatória de um 

conjunto de dados, apresentando diferentes relações que podem contemplar análises de 

autores, palavras-chave, citação, entre outros por meio de um mapeamento bibliométrico. 

As análises geram mapas bibliométricos que ilustram a relação ou similaridade entre os 
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termos em função da proximidade, as relações são identificadas pelo cálculo da força de 

associação (VAN ECK et al., 2010). 

 Dessa forma, foi utilizada a ferramenta de redes bibliométricas Vosviewer (2019) 

para analisar a coocorrência de palavras-chave nos abstracts dos 1822 documentos 

encontrados na busca orientada pela RSL, a partir dos parâmetros de busca apresentados 

no Quadro 3. Para a construção dos mapas bibliométricos, foram utilizados como 

parâmetros o número mínimo de coocorrência de 13 palavras-chave, obtendo como 

resultado 7034 palavras, para viabilizar a leitura e interpretação do diagrama, a construção 

do mapa foi limitada às 100 palavras-chave encontradas com maior frequência nos 

resumos dos documentos. 

Para a garantia de uma representação satisfatória dos dados, elaborou-se um 

dicionário para a interpretação de sinônimos e retirada de palavras fora do contexto da 

pesquisa, a lista é apresentada no Apêndice A. Como resultado do uso da ferramenta, 

foram encontrados 5 (cinco) agrupamentos de palavras por similaridade. A Figura 8 

apresenta os clusters identificados. 

Observam-se termos centrais que apresentaram alta ocorrência nos agrupamentos, 

são eles: Research e Development (Cluster 1 – Vermelho); Innovation (Cluster 2 – 

Verde); Competition (Cluster 3 – Azul); Product development (Cluster 4 – Roxo); e 

Product innovation (Cluster 5 – Amarelo). Estes termos de maior ocorrência, assim como 

as palavras-chave pertencentes aos clusters, contribuem para a interpretação das 

perspectivas de cada agrupamento. As listas de palavras-chave associadas ao número de 

ocorrência nos 1822 documentos, para cada um dos 5 (cinco) agrupamentos, são 

apresentadas no Apêndice B. 
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Figura 8 - Agrupamento palavras-chave 

 
Fonte: Vosviewer (2019). 

 

As palavras de maior ocorrência no conjunto de documentos analisado foram: 

P&D, Inovação e Desenvolvimento de Produtos. Na figura, observa-se também a 

proximidade entre os termos o que reflete uma alta força de associação. Outro ponto 

relevante foi o agrupamento dos termos P&D, Gestão e Gestão da inovação, sendo as 

palavras-chave de maior ocorrência no Cluster 1 (ver Apêndice B1), reafirmando a 

relevância do entendimento do relacionamento entre os conceitos, evidenciado pelo 

problema desta pesquisa. A esse cluster pertence também o termo processo de inovação. 

O mapa de coocorrência de palavras-chave, traz a luz o entendimento exploratório 

da pesquisa, ilustrando que os termos centrais e as palavras encontradas em cada 

agrupamento corroboram com as perspectivas esperadas na definição dos termos e filtros 

de busca, ou seja, o universo de estudo está alinhado com o objetivo do estudo.  

Analisado o universo de estudos, iniciou-se a condução do Passo 4: Busca, 

Elegibilidade e Codificação. Este foi realizado com base no processo e atividades 

propostas por Dresch et al. (2015), conforme esquematização apresentada na Figura 9.  
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Figura 9 - Levantamento da literatura 

 
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015). 

 

Dado o quantitativo de 1822 documentos do universo de estudos, adaptou-se a 

atividade indicada como Busca para um critério de exclusão baseado na contagem de 

citações fornecida pela base Scopus, para isso foram considerados os números obtidos no 

momento da busca realizada em 30 de abril de 2019. Assim, o critério de exclusão limita 

o estudo aos documentos citados mais de 30 vezes, acredita-se que um artigo com maior 

número de citações poderá ter maior qualidade científica. Essa primeira seleção resultou 

em 192 documentos. Esses foram analisados em função da leitura de seus títulos e 

abstracts.  

Foi definido como primeiro critério de inclusão o Alinhamento com os conceitos 

que avalia se existe associação direta com os conceitos: Gestão da Inovação, NPD ou 

P&D. Dessa forma, após a seleção dos artigos a serem examinados, por meio de uma 

análise qualitativa, foram incluídos os artigos que possuíam aderência ao critério. Como 

resultado, foram selecionados 47 documentos para leitura completa 

Foram considerados, portanto, somente os documentos com relação direta, nos 

títulos e abstracts, principais conceitos abordados no estudo. Posteriormente, foi realizada 

a análise dos textos completos, onde foram incluídos os documentos alinhados ao tema 

da presente dissertação, ou seja, artigos que abordassem como temas centrais Gestão da 

Inovação, NPD ou P&D em empresas ou instituições. Dado o critério de inclusão, 44 

documentos foram considerados como relevantes, sendo excluídos 148. O Apêndice C 

apresenta a listagem dos documentos selecionados. 
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A Tabela 1 apresenta, em síntese, o quantitativo de documentos encontrados em 

cada etapa do levantamento e seleção dos documentos utilizados pra construção da 

revisão.  

 

Tabela 1 - Número Documentos selecionados 

Parâmetros de 

seleção 
Descrição 

Nº de 

documentos 

Busca inicial:  

Código busca 

avançada constituído 

por palavras-chave 

(“R&D" OR "research and development") AND ("new 

product* development" OR "product* development" OR 

"NPD" OR "product* design") AND (organization* OR 

compan* OR firm* OR institution* OR business OR 

corporation* OR enterprise*) AND ("innovation* 

management" OR "management of innovation*" OR 

"managing innovation*") 

3.702 

Universo de estudo: 

Aplicação de Filtros 

para a Busca inicial 

Áreas de conhecimento: Engenharia; Negócios, Gestão e 

Contabilidade; Ciências da decisão; e Economia, Econometria 

e Finanças.  

Ano: 2010-2019. 

Idioma: Inglês. 

1.822 

Critério de exclusão: 

Contagem de citação 

Exclui da revisão documentos com número de citações menor 

ou igual a 30 
192 

Critério de inclusão 1: 

Alinhamento com os 

conceitos 

Avalia se o documento aborda como tema central os conceitos 

Gestão da Inovação, NPD ou P&D a partir da leitura dos 

títulos e resumos 

47 

Critério de inclusão 2: 

Alinhamento ao tema 

Avalia se o documento aborda como tema central os conceitos 

Gestão da Inovação, NPD ou P&D no contexto de 

empresas/instituições a partir da leitura dos textos completos 

44 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a avaliação da qualidade, no Passo 5, para esta aplicação da RSL, não foi 

realizada a análise de duplicidade, visto que os documentos foram obtidos a partir da 

busca conduzida por um único termo de pesquisa e em uma base. Além disso, 

considerando que a leitura e análise dos documentos foram realizadas somente por um 

único avaliador, cálculos de índices de concordância não foram necessários. 

A codificação consistirá em uma codificação aberta, visto que se caracteriza como 

uma pesquisa configurativa, assim os conceitos e códigos foram identificados ao longo 

da construção da revisão. Foi criado, portanto, um guia de codificação (Quadro 5), com 

o propósito de garantir que as principais informações de interesse da pesquisa, definidas 

no protocolo da RSL, tenham fundamentação suficiente para a síntese do estudo. Este se 

propõe a avaliar se a busca contemplou os documentos de interesse, sendo assim, caso 

uma questão obtivesse menos de 5 (cinco) publicações associadas seriam realizadas novas 

buscas. No entanto, este guia não foi considerado um critério de exclusão, apenas para 

avaliação da qualidade da pesquisa, sendo assim nenhum documento dentre os 
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selecionados foi retirado, ainda que não contribuísse para o atendimento de uma das 

quatro questões. 

 

Quadro 7 - Questões de pesquisa RSL codificação 

Questões da revisão 
Nº de 

publicações 
Autores 

1. Apresenta conceitos 

ou abordagens de 

Gestão da Inovação? 
6 

(CHENG et al., 2013); (GASSMANN et al, 2010); (YANG, 

2010); (BRETTEL et al, 2012); (TRAN et al., 2011); e 

(VACARRO et al., 2010). 

2. Aborda os diferentes 

processos ou 

configurações para 

execução da P&D? 

24 

(SPITHOVEN; TEIRLINCK, 2015); (SONG; SONG, 

2010); (VAN BEERS; ZAND, 2014); (ENBERG, 2012); 

(HUANG; YU, 2011); (BERCHICCI, 2013); (RESE; 

BAIER, 2011); (WHELAN et al., 2010); (BRETTEL et al, 

2012); (YANG, 2010); (SIEG et al., 2010); (BARGE-GIL, 

2010); (FÜLLER et al., 2011); (UN; ASAKAWA, 2015);  

(NIETO; RODRÍGUEZ, 2011); (ALEXY et al., 2010); 

(BOGERS, 2011); (LEE et al., 2012); (SALTER et al., 

2015); (WU, 2014); (CUI et al, 2012); (UN et al, 2010);  

(BRETTEL et al, 2011); e (HUNG; CHOU, 2013). 

3. Qual a relação entre 

P&D e Inovação? 

20 

(RAYMOND; ST-PIERRE, 2010); (VAN BEERS; ZAND, 

2014); (HUANG; YU, 2011); (WHELAN et al., 2010); 

(HUANG, 2011); (MU; DI BENEDETTO, 2011); (UN; 

ASAKAWA, 2015); (BERCHICCI, 2013); 

(WYNARCZYK, 2013); (YANG, 2010); (DI MININ et al., 

2010); (HOANG; ROTHAERMEL, 2010); (ERNST et al., 

2010); (MARION et al., 2012); (HOLAHAN et al., 2014); 

(MARKHAM, 2013); (ALEXY et al., 2010); (ARTZ et al., 

2013); (CAINELLI et al., 2015); (DE LUCA et al., 2010); 

e (CUI et al, 2012). 

4. Qual a relação entre 

P&D e Gestão da 

Inovação? 
6 

(YANG, 2010); (MARION et al., 2012); (HOLAHAN et 

al., 2014); (DU et al., 2014); (BRETTEL et al, 2012); e 

(TRAN et al., 2011). 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Conforme exposto no Quadro 4, as quatro questões obtiveram um número de 

publicações associadas maior que 5 (cinco), logo, não foram necessárias novas buscas. 

Nota-se que as questões 1 e 2 da codificação contemplam um número expressivo de 

documentos, no entanto, considera-se que as questões 1 e 4 podem ter maior 

fundamentação teórica, por esse motivo optou-se por incluir documentos complementares 

à RSL.  

No Passo 6, como a metodologia de condução da RSL prevê, foram incluídos 

documentos complementares as buscas. Como literatura complementar foram utilizados 

artigos, livros e teses cujos contextos e pesquisa são diretamente associados aos temas 

Gestão da Inovação ou P&D. Esses documentos são apresentados nos Tópicos 3.1 e 3.2 

deste capítulo, totalizando a inclusão de 33 documentos.  

No Tópico 3.1, foram extraídos de análises de redes de citação os artigos 

considerados mais relevantes para o presente trabalho. Dessa forma, acredita-se que a 
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literatura complementar contribuiu para maior robustez na revisão, em especial, para um 

melhor atendimento, principalmente, das questões 1 e 4 do guia de codificação, como 

também para a inclusão de documentos relevantes não indexados nas bases digitais. 

Assim, como o Passos 6 orienta, foi elaborada a síntese da literatura, a partir da leitura 

dos 44 documentos encontrados pela RSL e dos 33 documentos complementares. Essa é 

apresentada no Capítulo 4. 

Por fim, para atendimento do Passo 7, a apresentação dos resultados das pesquisas 

é apresentada no Tópico 4.4, mais especificamente, apresenta os resultados como 

consequência das interpretações e conclusões das informações e conhecimentos 

adquiridos pela leitura dos 76 documentos. Esse tópico apresenta também um framework 

teórico, uma proposta de representação da integração dos conceitos centrais da pesquisa: 

Inovação, P&D, NPD e Gestão da Inovação. Tal representação foi construída por meio 

do raciocínio abdutivo suportado pelo levantamento e varredura da literatura, assim como 

delineado na metodologia desta dissertação. 
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4 REVISÃO E SÍNTESE DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta as informações, conceitos e diretrizes retirados da 

varredura realizada nos documentos levantados no capítulo anterior. Dessa forma, 

estrutura-se em três grandes temas: Inovação, P&D e Gestão da Inovação. Cabe ressaltar 

que a escolha da ordem dos temas ao longo texto não configura ou busca induzir a ideia 

de relevância ou abrangência, mas a disposição foi construída em função dos conceitos 

fundamentais para o entendimento do conteúdo serem apresentados no tema Inovação 

sendo o primeiro tópico. 

 

4.1 Inovação 

 

A inovação busca desafiar a ordem existente, comportamentos, fórmulas, por 

meio de novas ideias que podem ser combinadas com conhecimentos já estabelecidos 

(VAN DE VEN, 1986). Contudo, conforme Sherer e Carlomagno (2009) afirmam 

inovação não é criar somente algo novo. Embora o conceito de inovação, inicialmente, 

proposto por Schumpeter, em 1982, tenha ênfase no grau de novidade, o conceito tem 

evoluído juntamente com sua complexidade e abrangência (CROSSAN; APAYDIN, 

2010). Inovação envolve detectar, corrigir e aprender com erros e gerenciar incertezas 

(VAN DE VEN, 1986). 

O estudo sobre o tema vem crescendo ao longo dos anos, seu escopo de análise 

permeia diferentes níveis, desde o indivíduo até indústrias e países, buscando a 

compreensão do fenômeno por diferentes aspectos (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). 

Existem diversos conceitos de inovação (ADAMS et al., 2006), o mais difundido, no 

entanto, é o definido pelo Manual de Oslo, cujas termologias e definições são 

mundialmente reconhecidas (PELLICER et al., 2012), este evidencia inovação como “ 

um produto ou processo novo ou melhorado (ou uma combinação deles) que difere 

significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade e que foi 

disponibilizado a usuários em potencial (produto) ou colocados em uso pela unidade 

(processo) ” (OCDE, 2018, p. 20). Entretanto, atualmente o conceito de inovação como 

o ato de identificar oportunidades e criar algo novo com valor agregado para os clientes 

tem se expandido (TIDD et al., 2015; LAWSON; SANSON, 2001; FRANCIS, 2000).  

 Na literatura, segundo Raymond e St-Pierre (2010) e Crossan e Apaydin (2010), 

a inovação pode ser entendida como um resultado e como um processo, ambas possuem 
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a mesma relevância (CROSSAN; APAYDIN; 2010). As duas perspectivas são detalhadas 

a seguir:  

 

− Inovação como resultado 

Na perspectiva de resultados é o sucesso da exploração da ideia em diferentes 

aspectos. Pode ser entendida por diferentes dimensões como referência, magnitude, forma 

tipo e natureza. A referência explicita o escopo da percepção de novidade seja para a 

empresa, mercado ou indústria. Em relação a magnitude, divide-se em incremental e 

radical. Por forma, pode ser definida como inovação de produto/serviço ou processos de 

negócios. Enquanto tipo, divide-se em técnicas e administrativas. Por fim, a dimensão 

natureza introduz a abordagem tácita ou explícita da inovação (CROSSAN; APAYDIN, 

2010).  

 

Magnitude: A inovação incremental caracteriza-se por grau de novidade moderado em 

relação à radical. Entretanto, em geral, traz grandes resultados, visto que a inovação 

ocorre, em determinados produtos/serviços, conforme a demanda e a necessidade do 

mercado. Assim, na maioria das vezes, está relacionado a concorrência do mercado 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 

A inovação radical está atrelada a alto grau de novidade, como novos produtos ou 

serviços no mercado. Esta, por sua vez, pode gerar resultados altamente lucrativos, pois 

tem a capacidade de alterar tendências de mercado, preferências de consumidores, como 

também o desempenho de empresas ou pessoas inseridas no contexto da inovação 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 

 

Forma: Em função de sua forma, Manual de Oslo (2018) conceitua a inovação em duas 

tipologias definidas no Quadro 8: Inovação de Produto e Inovação de Processos de 

Negócios. Nas organizações, no entanto, não necessariamente a inovação é concebida ou 

usada como uma única tipologia de inovação, pode-se inovar com um ou mais tipos 

simultaneamente (OECD, 2018).  

 

Quadro 8 – Tipos de Inovação 

Tipo Descrição 

Inovação de Produto 

É um bem ou serviço novo ou aprimorado que difere significativamente de 

bens ou serviços anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no 

mercado. 
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Inovação de Processos 

de Negócios 

É um processo de negócios novo ou aprimorado para um ou mais funções de 

negócios que diferem significativamente do negócio anterior da empresa 

processos e que foi colocado em uso na empresa. 

Fonte: OECD (2018, p. 71-72). 

 

Tipo: Distingue a inovação no âmbito social e tecnológico. Inovação administrativa é 

direcionada a aspectos gerenciais da organização. Já a inovação técnica engloba produtos, 

processos e tecnologias desenvolvidas para a melhoria da prestação de serviços ou 

produção (CROSSAN; APAYDIN, 2010). De forma complementar, inovação 

tecnológica pode ser definida como “o conjunto de atividades através das quais uma 

empresa concebe, projeta, fabrica e introduz um novo produto, tecnologia, sistema ou 

técnica” (MASSIS et al., 2013, p. 10). 

 

− Inovação como processo 

Enquanto processo, é fomentada internamente pelo conhecimento e recursos 

disponíveis na organização, externamente com oportunidades de mercado e 

regulamentações. Pode ser classificada por sua extensão, como um processo fechado 

(inovação interna) ou como uma rede (inovação aberta), como também pelo seu 

direcionamento interno, top-down ou bottom-up. Além disso, pode ser dividida em função 

de sua origem como uma invenção ou adoção (CROSSAN; APAYDIN; 2010).  

 

Extensão: Em relação a sua extensão, a inovação pode ser configurada como aberta ou 

fechada. No modelo de inovação fechada os esforços de P&D são realizados internamente 

e os conhecimentos da organização mantidos em sigilo. Esse conceito, no entanto, tem-

se mostrado ineficaz para os modelos de negócio atuais, principalmente em meio ao 

dinamismo do mercado e tecnológico, as estruturas organizacionais centralizadas no 

ambiente interno estão caindo em declínio (ALEXY et al., 2010). Assim como a 

literatura, na última década, mudou o foco de estudo do conceito de inovação fechada 

para estudos orientados à inovação aberta (HUNG; CHOU, 2013). Em concordância, 

segundo Alexy et al. (2010), a quantidade de empresas que buscam romper as fronteiras 

organizacionais e expandir seus conhecimentos por meio de fontes externas, fazendo uso 

do conceito de inovação aberta, tem aumentado.  

A inovação aberta é definida como o uso intencional de fluxos de entrada e saídas 

de conhecimento para favorecer o desenvolvimento interno de inovações e ganhos de 

mercado (WYNARCZYK, 2013). Os resultados são obtidos com ganhos de 
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conhecimento e aumento de eficiência e eficácia em atividades internas de P&D (ALEXY 

et al., 2010; FÜLLER et al., 2011), bem como melhoria na proposta de valor para os 

clientes e ganho de competitividade (HUNG; CHOU, 2013). As práticas envolvidas 

permitem aumentar a capacidade de inovação, de comercialização e de 

internacionalização das organizações (WYNARCZYK, 2013).  

 

Direcionamento interno: Representa a forma como o processo de inovação se inicia e 

desenvolve dentro da estrutura organizacional (CROSSAN; APAYDIN, 2010), de cima 

para baixo (top-down) ou de baixo para cima (bottom-up). 

 

Origem: Os processos de inovação em geral são agrupados em geração ou aquisição. O 

processo de geração, contempla todos os esforços e atividades da organização com o 

propósito de gerar novas ideias úteis que sejam transformadas em resultados 

comercializáveis, para tal fim permeiam as fases de identificação de oportunidades, 

pesquisa, design, desenvolvimento e comercialização. Por outro lado, a adoção trata-se 

do entendimento da importância e utilizada de novas ideias, aquisição e adaptação para o 

contexto da organização (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). 

 

• Processo de desenvolvimento de Novos Produtos (NPD) 

 

As abordagens mais recentes sobre inovação a consideram como um processo que 

deve ser gerenciado de forma integrada para se potencialize seu desempenho (SILVA et 

al., 2014). Conforme sustentam Scherer e Carlomagno (2009), a inovação não é um ato 

isolado, deve ser entendida como um processo que permeia uma extenuante busca por 

competitividade por meio de melhores, mais abrangentes e impactantes resultados.   

Em concordância, para Trott (2012), a inovação é resultado da interação entre o 

mercado, as capacidades da organização e bases científicas. Essa interação é dada por um 

conjunto complexo de trajetórias, com vínculos com o ambiente interno e externo, pelas 

quais ocorre o fluxo conhecimento. Assim, “a inovação não é uma ação única, mas um 

processo total de subprocessos inter-relacionados” (TROTT, 2012, p. 15). 

Tradicionalmente, os processos de inovação são definidos por uma sequência de estágios 

(VAN DE VEN, 1986), no entanto, existem diversas configurações de processos de 

inovação na literatura (SAUNILLA; UKKO, 2012). 
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No contexto das inovações de produto, existem diferentes formas de interação 

entre processos de desenvolvimento de produtos e o processo de inovação, mas em geral, 

são considerados de forma agrupada como um processo integrado de geração de novos 

produtos ou como dois processos independentes no qual o processo de inovação pode 

alimentar com componentes inovadores diferentes etapas do processo de 

desenvolvimento de produtos (JOST et al., 2005). 

Para orientar o desenvolvimento e comercialização de novos produtos, existem 

metodologias específicas também conhecidas como New Product Development (NPD). 

Essas abordagens são influenciadas e adequadas ao contexto da organização, como em 

função do seu porte e recursos (MARION et al., 2012). Para Holahan et al. (2014), as 

práticas utilizadas se diferem também em função do nível de inovação almejado, desde 

projetos de inovação radical a incremental, isso ocorre dado os diferentes níveis de risco 

e incerteza entre eles.  

Segundo Du et al. (2014), as abordagens tradicionais de gerenciamento de 

projetos de NPD podem não ser tão efetivas para todos os tipos de projetos de inovação, 

como projetos específicos de inovação aberta, por exemplo. Em seu estudo, o autor sugere 

que parcerias de inovação aberta com institutos científicos obtém melhor desempenho 

com menos formalidade em seu gerenciamento ao contrário de parcerias de mercado que 

exigem processos mais formais. Brettel et al (2012) acrescenta ainda que, no contexto de 

projetos de P&D e inovação que se configuram por alta incerteza é importante combinar 

abordagens efetivas com processos causais e adaptativos. 

Dentre essas diferentes configurações e abordagens possíveis, algumas empresas 

têm recorrido a fontes externas para o desenvolvimento de novos produtos, seja pela 

terceirização do processo de NPD ou ainda pela inclusão de intermediários de inovação 

(TRAN et al., 2011). A decisão de quais atividades de inovação serão terceirizadas, 

fornecedores e como garantir a internalização do conhecimento é um desafio estratégico 

para muitas organizações inovadoras e de P&D (CUI et al., 2012).  

A terceirização objetiva ganhos de velocidade, know-how e melhores resultados 

atribuindo a especialistas externos a execução do processo de desenvolvimento, em 

alguns casos é uma alternativa mais rápida e financeiramente vantajosa em relação ao 

investimento em desenvolvimento de capacidades internas (TRAN et al., 2011). Cui et 

al. (2012) destacam algumas vantagens da terceirização de atividades ou do processo de 

inovação, tais como: redução de riscos e custos de P&D pelo compartilhamento de 

investimento, acesso a novos mercados potenciais, redução de custos de fabricação, 
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acesso a diferentes expertises e tecnologias complexas e relevantes, permite o 

direcionamento de esforços somente para capacidades essenciais terceirizando as demais 

e redução de barreiras internas quanto a resistência a mudanças em entradas em novos 

mercados com diferentes requisitos. 

Os intermediários de inovação podem agregar valor em todos os estágios do 

processo de NPD interno por meio do fornecimento de informações, conhecimento 

técnico, experiências e/ou capacidades de outras organizações oferecendo mais 

velocidade ou robustez ao processo. Em processos de NPDs mais longos normalmente 

utiliza-se de intermediários nas etapas iniciais, por outro lado em desenvolvimentos mais 

rápidos tendem a ser empregados nos estágios finais (TRAN et al., 2011). 

Dada a reconhecida dinamicidade e complexidade que envolve as metodologias 

de desenvolvimento de produtos e as variações existentes nas quantidades de etapas, 

alguns autores propõem uma simplificação linear e genérica para tornar o processo 

inteligível (HOLAHAN et al., 2014). Tal proposição, baseia-se no planejamento e 

definição da estratégia, geração de ideias, triagem e teste de ideias, desenvolvimento e 

comercialização (HOLAHAN et al., 2014; TRAN et al., 2011). No entanto, em fato os 

processos de NPD substituíram a visão linear tradicional iniciada pelo marketing ou/e 

P&D para uma abordagem interativa de aprendizagem e produção de conhecimento em 

toda a cadeia de valor e pela atuação em rede (ASSIMAKOPOULOS et al., 2012). 

As primeiras etapas do processo até o início do desenvolvimento, também 

chamada de “front end da inovação”, incluem: Identificação e análise de oportunidades 

de mercado e tecnologia; Geração e seleção de ideias; e Projetos de conceituação de 

produtos e planos de negócio (BREM; VOIGT, 2009). O “front end da inovação” possui 

grande influência no desempenho do produto no mercado, quando bem desempenhadas 

economizam tempo e custo de desenvolvimento (MARKHAM, 2013; BREM; VOIGT, 

2009). 

 Na mesma linha, diferentes autores apresentam processos de inovações genéricos 

que devem sem internalizados de acordo com o ambiente interno das organizações. 

Massis et al. (2013) simplificam o processo de inovações tecnológicas em insumos, 

atividades transformadoras e saídas/resultados. Tidd et al (2015) apresentam o processo 

de inovação por meio de 3 (três) atividades básicas que geram e são alimentadas por 

aprendizado: (i) Buscar, identificação de oportunidades tecnológicas ou de mercado; (ii) 

Selecionar, escolha dos novos desenvolvimentos em função do alinhamento com as 
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estratégias, recursos e capacidades da empresa; e (iii) Implementar, baseia-se em adquirir 

conhecimento, executar o projeto, lançar e sustentar a inovação.  

Saunilla e Ukko (2012), também apresentam uma abordagem estruturada em 3 

(três) etapas: Fase inicial, Desenvolvimento de Novos Produtos e Comercialização. Na 

primeira etapa, a fase inicial é subdividida em identificação e análise de oportunidade, 

geração e seleção de ideia e desenvolvimento de conceitos e tecnologias. Na mesma linha, 

Assimakopoulos et al. (2012) apresentam um processo dividido em 4 (quatro) etapas: 

Geração de ideias, Suporte à inovação, Desenvolvimento e Implementação.  

Trott (2012) propõe um processo de inovação próximo ao proposto por Tidd et al. 

(2015), Saunilla e Ukko (2012) e Assimakopoulos et al. (2012), no entanto, em uma 

abordagem mais detalhada com foco em tecnologia. A Figura 10 apresenta o processo de 

forma diagramática e simplificada, sendo este, especificamente, estruturado em cinco 

macroprocessos sequenciados, iniciando pela Ideia (ideação), seguido por P&D, 

Fabricação e Marketing, até a comercialização do produto no mercado. O modelo enfatiza 

a origem das ideias sendo proveniente das capacidades e recursos internos, as 

necessidades do mercado e o potencial científico e tecnológico da organização. Como 

também, ressalta que suas atividades são suportadas e refinadas por um fluxo contínuo de 

interações que visa a busca por novos conhecimentos científico, tecnológico e de 

mercado, constituindo um ciclo de aprendizagem que se retroalimenta. Em seu modelo 

Trott (2012) apresenta uma proposta interativa que une a abordagem de desenvolvimento 

Empurrada pela Tecnologia e Puxada pelo Mercado. 

 

Figura 5 - Processo simplificado de inovação com foco em tecnologia 

 
Fonte: Adaptado de Trott (2012, p. 25). 
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Existem dois impulsos para a inovação tradicionais em organizações que realizam 

P&D: Tecnológico e de Mercado. Eles impactam as configurações dos processos de 

inovação e as configuram como, inovação: (i) Empurrada pela Tecnologia, onde o 

desenvolvimento de novos produtos advém de pesquisas (internas ou externas), 

atribuindo uso comercial à novos conhecimento e capacidades técnicas, assim o mercado 

recebe os resultados da P&D de forma proativa; ou (ii) Puxada pelo Mercado, quando o 

mercado direciona os esforços da P&D a partir das necessidades identificadas de novas 

soluções, logo o foco é responder a uma demanda estabelecida pelo mercado (BREM; 

VOIGT, 2009; TROTT, 2012).  

Processos de desenvolvimento empurrados pela tecnologia, iniciam-se pela P&D 

e o marketing se encontra após a etapa de fabricação, os casos em que o mercado orienta 

o processo de desenvolvimento, a etapa que remete ao marketing configura-se antes da 

P&D e da produção (TROTT, 2012; VAN DE VEN, 1986). Cabe destacar que a partir 

desses modelos, no entanto, foram derivadas novas formas de desenvolvimento como a 

integração da tecnologia e mercado e a combinação das configurações puxada e 

empurrada (TROTT, 2012). 

Em relação à execução do processo de inovação, Kleis et al. (2011) destacam que 

o surgimento de novas tecnologias contribuiu para mudanças ao longo dos anos. Sua 

produção e gestão foram aprimoradas com a digitalização e avanços da tecnologia da 

informação (TI), principalmente em termos de gestão do conhecimento, da produção, de 

relacionamentos externos, bem como em todos os estágios do desenvolvimento de novos 

produtos e produção, como novos recursos de prototipagem e design mais eficientes. 

O processo de inovação não pode ser entendido somente no âmbito 

organizacional, visto que fatores externos exercem grande influência no processo. Brem 

e Voigt (2009) expõem seis fatores principais, apresentados no Quadro 9, que configuram 

diferentes condições a serem consideradas nos esforços de inovação.  

 

Quadro 9 - Influências externas do processo de inovação 

Influências Exemplos 

Políticas Estabilidade do governo, tributação, bem-estar social etc. 

Socioculturais Distribuição de renda, consumismo, educação etc. 

Ambientais Leis de proteção, descarte de resíduos, localização etc. 

Econômicas Inflação, renda, ciclo de negócios etc. 

Tecnológicas 
Gastos do governo em pesquisa, velocidade de transferência 

tecnológica, taxas de obsolescência etc. 

Legais 
Legislação trabalhista, segurança de produtos, legislação empresarial 

etc. 

Fonte: Adaptado de Brem e Voigt (2009, p 358-359). 
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• Innovation Capability 

 

Para entender o conceito de gestão da inovação, é importante ter conhecimento 

sobre os facilitadores e inibidores do processo de inovação (VAN DE VEN, 1986), visto 

que inovar de forma sistemática demanda uma série de fatores internos e externos às 

organizações que devem ser considerados de forma interligada (SILVA et al., 2014). 

Dessa forma, para constituir um ambiente favorável à inovação, faz-se necessário um 

conjunto de habilitadores, para permitir a transformação contínua de ideias e 

conhecimentos em novos produtos, processos e sistemas (LAWSON; SAMSON, 2001).  

Esse conjunto de atributos organizacionais é comumente referido como 

“capacidade de inovação” (numa tradução livre da expressão inglesa “innovation 

capability”). As capacidades são um conjunto específico de habilidades, procedimentos 

e processos que podem transformar recursos em vantagem competitiva (BAKER; 

SINKULA, 2005), os recursos disponíveis contribuem para que as empresas alcancem 

seus objetivos, inclusive os voltados à inovação (OECD, 2018). Segundo Peng et al. 

(2008), tanto a capacidade de melhoria quanto a capacidade de inovação surgem de 

múltiplas rotinas organizacionais interligadas. Dessa forma, conforme apresenta Barbieri 

et al. (2009), organizações inovadoras realizam inovações sistematicamente, por meio de 

ações facilitadoras de geração da inovação, ou seja, produzem boas ideias alicerçadas em 

um sistema de práticas que possibilitem a contribuição de todos os envolvidos com a 

organização.  

Nesse sentido, a capacidade de inovação é formada por práticas e processos que a 

reforçam, estimulam e medem a inovação dentro da empresa (LAWSON; SAMSON, 

2001). Segundo Crossan e Apaydin, (2010), estudiosos admitem ser o fator principal para 

organizações atingirem um bom desempenho, sendo um aspecto determinante para ganho 

de vantagem competitiva em mercados dinâmicos. 

Em decorrência da crescente importância atribuída aos habilitadores e 

facilitadores da inovação nas organizações, ou seja, à capacidade de inovação ou 

innovation capability, esta é considerada como impulsionadora do alto desempenho 

empresarial (FRANCIS, 2005; FORSMAN, 2009; CROSSAN; APAYDIN, 2010; 

SAUNILLA; UKKO, 2014a). Francis (2005) considera a capacidade de inovação como 

um conceito essencial para o crescimento e sobrevivência das empresas. Diante dessa 

importância, Francis e Bessant (2005) acrescentam que o desenvolvimento dessa 

capacidade deve ser considerado como uma questão estratégica. 
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O termo inovação ao longo dos anos vem sendo definido de diferentes maneiras 

(ÇAKAR; ERTÜRK, 2010). Assim como, o termo “innovation capability”, capacidade 

de inovação, pode ser descrito e definido de diversas formas, percorrendo diferentes 

perspectivas, não havendo, portanto, uma perspectiva dominante na literatura (SAUNILA 

et al., 2014b). No entanto, segundo Saunila et al. (2014b), parte da literatura sobre o tema 

se concentra na definição dos tipos de recursos que constituem essa capacidade. Outro 

termo utilizado por estudiosos para expressar o conceito é innovation capacity. Dessa 

forma, entende-se que o termo innovation capability engloba um domínio heterogêneo e 

difuso. Em decorrência, para conceituar o termo, diferentes definições foram retiradas da 

literatura sobre o tema, conforme ilustrado no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Definições de Innovation Capability 

Capacidade de Inovação (Innovation Capability) Autor 

Capacidade de inovação é a capacidade de desenvolver novos produtos 

satisfazendo as necessidades do mercado, a capacidade de aplicar tecnologias de 

processo apropriadas para produzir esses novos produtos, desenvolver e adotar 

novas tecnologias de processamento e produtos para satisfazer as necessidades 

futuras e a capacidade de responder a atividades tecnológicas acidentais e 

oportunidades inesperadas criadas por concorrentes. 

ADLER; 

SHENBAR 

(1990) 

A capacidade de inovação da empresa é a sua capacidade de mobilizar o 

conhecimento, possuído por seus funcionários e combiná-lo para criar novos 

conhecimentos, resultando em inovação. 

ÇAKAR; 

ERTÜRK (2010) 

A capacidade de inovação refere-se à implementação ou criação de tecnologia 

aplicada a sistemas, políticas, programas, produtos, processos, dispositivos ou 

serviços novos para uma organização e a capacidade de assimilar e utilizar 

informações externas para serem transferidas para novos conhecimentos. 

DARROCH et 

al. (2014) 

A capacidade de inovação é uma melhoria contínua das capacidades e recursos 

que uma empresa possui para descobrir e explorar oportunidades de 

desenvolvimento de novos produtos para atender às necessidades do mercado. 

FORSMAN 

(2011) 

A capacidade de inovação é uma propriedade organizacional que sustenta um 

amplo fluxo de múltiplas iniciativas, criadoras de valor e inovadoras. 

FRANCIS 

(2005) 

Empresas com capacidade de inovação são capazes de gerenciar a inovação e 

demonstram um histórico de exploração bem-sucedida de novas ideias 

FRANCIS; 

BESSANT 

(2005) 
A capacidade de inovação pode ser definida como a capacidade de converter 

continuamente ideias e conhecimentos em novos produtos, processos e sistemas 

que contribuam para a empresa e as partes interessadas. 

LAWSON; 

SAMSON (2001) 

A capacidade de inovação é capacidade de gerar conhecimento e sua aplicação 

para obter valor de mercado, ou seja, a capacidade de desenvolver ideias e 

conceitos para aproveitar oportunidades de mercado. 

MARTÍNEZ-

ROMÁN, et al. 

(2011) 

Capacidade de inovação refere-se à força ou proficiência de um conjunto de 

rotinas organizacionais inter-relacionadas para o desenvolvimento de novos 

produtos ou processos  

PENG et al 

(2008) 

As capacidades de inovação são esforços de inovação tradicionalmente medidos 

em P&D e inovação de produto/processo, mas também capacidades 

organizacionais de apoio na forma de cultura orientada para a inovação, 

habilidades e know-how de indivíduos e práticas gerenciais. 

PETRONI; 

PANCIROLI 

(2002) 

A capacidade de inovação pode ser definida como um fator importante que facilita 

uma cultura organizacional inovadora, as características das atividades de 

promoção interna e as capacidades de compreender e responder apropriadamente 

ao ambiente externo. 

SAUNILA et al. 

(2014) 
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A capacidade de inovação de uma empresa pode ser descrita como sua capacidade 

de desenvolver inovações continuamente como resposta a um ambiente em 

mudança. 
A capacidade de inovação refere-se basicamente à capacidade da empresa de 

transformar continuamente o conhecimento e as ideias em novos produtos, 

processos e sistemas para o benefício da empresa. 
A capacidade de inovação tem sido considerada uma capacidade organizacional 

crítica que implanta recursos com uma nova capacidade de criar valor para a 

empresa. 

YANG et al. 

(2009) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nas definições apresentadas, entende-se como capacidade de inovação 

a capacidade de gerar inovações continuamente sustentada pela integração de 

procedimentos, habilidades e processos internos com foco em inovação com informações 

externas, tendo como impulsionador uma cultura inovadora. A capacidade de inovação 

advém da competência de um conjunto de rotinas integradas da organização (PENG et al. 

2008), configuradas de acordo com o contexto e know-how da empresa e alinhadas à 

estratégia (GUAN; MA, 2003). 

 A capacidade de inovação empresarial pode ser definida a partir de fatores 

críticos de sucesso dos processos de inovação, que podem ser entendidos como 

dimensões. As dimensões são medidas por meio de fatores identificados a partir de 

aspectos comuns constatados em organizações inovadoras e aspectos que impactam a 

capacidade de gestão da inovação (SAUNILA, 2014). Dentre esses fatores, a pesquisa e 

desenvolvimento é considerada como uma das dimensões da capacidade de inovação 

(GUAN; MA, 2003, LAWSON; SAMSON, 2001; SAUNILA; UKKO, 2014). 

 Saunila e Ukko (2012), apresentam um framework para mensuração da 

capacidade de inovação e seus efeitos que também permite uma melhor elucidação do 

conceito. A Figura 11 apresenta a estrutura, onde a capacidade de inovação permeia a 

exploração de inovações em potencial, os processos transformadores pelos quais a 

inovação é construída e seus resultados, como também gera efeitos para o ambiente 

interno e externo.  
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Figura 6 - Estrutura da capacidade de inovação nas organizações 

 

Fonte: Adaptado de Saunila e Ukko (2012, p. 364). 

 Os impactos dos resultados da inovação podem ser explicitados pela 

performance da organização, ou seja, pelo atingimento dos objetivos esperados no 

planejamento devido ao sucesso das atividades inovativas. O desempenho da organização 

pode ser evidenciado por diferentes perspectivas, como: financeira, clientes, melhoria e 

ganho de qualidade em seus processos e pessoal, como por exemplo, satisfação dos 

funcionários (SAUNILA; UKKO, 2012). 

 

4.2  Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

 

Inicialmente, a pesquisa industrial baseava-se na investigação científica dentro das 

empresas, tal como realizado em universidades, contudo visando a exploração comercial 

do conhecimento. Guiada pelo objetivo financeiro das organizações, essa perspectiva 

expandiu, considerando no processo o desenvolvimento de novos produtos e negócios. 

Em decorrência, a pesquisa e desenvolvimento, tradicionalmente, é entendida como a 

exploração e aplicação do conhecimento científico de forma sistêmica e intencional para 

o desenvolvimento de novos conhecimentos e artefatos, como também para a conexão de 

conhecimentos de diferentes áreas (TROTT, 2012). O Manual de Frascati propõe uma 

definição mais recente para o conceito:   

 

Pesquisa e desenvolvimento (P&D) compreende o trabalho criativo e 

sistemático realizado para aumentar o estoque de conhecimento, incluindo o 

conhecimento da humanidade, cultura e sociedade, e para conceber novas 

aplicações ao conhecimento disponível OECD (2015, p. 44). 

 

A P&D divide-se em três tipos de atividades principais (OECD, 2015, p. 45): (i) 

Pesquisa Básica, trabalho teórico com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre 

fenômenos e fatos sem intenção de aplicá-los, inicialmente; (ii) Pesquisa Aplicada, 

investigação com grau de ineditismo que visa uma aplicação específica; e (iii) 
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Desenvolvimento Experimental, trabalho sistêmico baseado em pesquisas e experiência 

para produção de conhecimento direcionado a melhoria de produtos e processos 

existentes ou novos desenvolvimentos. Cabe destacar que essas atividades podem ser 

integradas, não em uma perspectiva explicitamente linear, mas dinâmica e alimentada por 

feedbacks, como também o Desenvolvimento Experimental difere do processo de 

desenvolvimento de produtos que abrange desde a formulação de ideias à 

comercialização do produto, tal atividade pode ser considerada um estágio do NPD e não 

o processo como um todo (OECD, 2015). 

Trott (2012, p. 275) apresenta uma perspectiva com foco em tecnologia da P&D, 

explicitando os principais esforços como: (i) descoberta e desenvolvimento de novas 

tecnologias; (ii) melhoria e compreensão da tecnologia em produtos existentes; (iii) 

melhoria e fortalecimento da compreensão de tecnologias utilizadas em produção; e (iv) 

compreensão de resultados de pesquisas em universidades e outras instituições.  

Parte da literatura sobre pesquisa e desenvolvimento enfatiza as atividades de 

descobrir e explorar oportunidades de mercado, é sabido, contudo, que o processo envolve 

planejamento e diferentes conceitos para sua execução.  Não existe, no entanto, uma única 

maneira de administrá-la, para introduzir a gestão de P&D nas organizações, são 

considerados os recursos e diferentes fatores que compõem o contexto em que as 

empresas estão inseridas. O gerenciamento da P&D envolve a tomada de decisões e o 

compreendimento e controle de incertezas (BRETTEL et al, 2012). 

A gestão de P&D é um processo complexo que, de acordo com Oliveira e Proença 

(2019, p 228), pode ser caracterizado pela:  (i) relevância de elementos intangíveis, como 

conhecimento, criatividade e motivação; (ii) incerteza em seus processos de negócio (em 

relação a prazo, orçamento, comprometimento de recursos humanos, etc.); e (iii) 

imprevisibilidade dos resultados reais. 

As atividades de P&D podem ser conduzidas dentro da organização ou 

externamente. A P&D interna, permite à organização o desenvolvimento de seu 

conhecimento tecnológico (HUNG; CHOU, 2013). P&D externa ou terceirizada, são as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas por um fornecedor que pode ser uma 

empresa ou instituição de pesquisa. Tal como a P&D interna, a externa possui diferentes 

configurações possíveis, como: aquisição de tecnologia, aquisição de serviços, pesquisa 

comissionada ou conjunta. Além disso, muitas empresas combinam P&D interna com a 

terceirização de algumas atividades de P&D (SPITHOVEN; TEIRLINCK, 2015) ou, 
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ainda, com a exploração conjunta de tecnologias com parceiros externos (HUNG; CHOU, 

2013).  

Para Cui et al (2012) a taxa de crescimento de P&D terceirizada no período de 

1993 e 2003 foi o dobro da taxa de P&D interna, crescimento justificado pelo aumento 

de mercados globalizados, tecnologias complexas e a velocidade de evolução tecnológica. 

Um dos motivos para a terceirização de P&D é a busca por recursos, conhecimento e 

tecnologia em locais mais propícios, aproveitando das vantagens de localizações mais 

estratégicas para o negócio, como em outros países. Essa decisão pode contribuir para o 

aumento da capacidade de inovação e o desempenho das organizações (NIETO; 

RODRÍGUEZ, 2011). 

Na mesma linha, na literatura, tem aumentado a relevância da P&D colaborativa 

atribuída como a atuação das áreas de P&D para além das fronteiras organizacionais 

(WHELAN et al., 2010; BERCHICCI, 2013). Essas colaborações externas podem ser 

constituídas por universidades, fornecedores, centros de pesquisa, clientes e concorrentes 

(HUANG; YU, 2011; UN; ASAKAWA, 2015; WU, 2014; UN et al, 2010). Esse 

relacionamento é enfatizado devido aos ganhos em diversidade de informações científicas 

e tecnológicas para a organização, favorecendo novos desenvolvimentos tecnológicos por 

meio de formação de alianças externas (WHELAN et al., 2010). A importância dada às 

cooperações em P&D por redes de empresas ou instituições de ensino e pesquisa, 

principalmente para o desenvolvimento de novos produtos, provém da expansão do 

conhecimento interno, partilha de riscos, intercâmbio social e redução de custos que 

proporcionam (RESE; BAIER, 2011; BOGERS, 2011). Para Lee et al. (2012) as alianças 

em P&D têm um impacto positivo no acesso a recursos de tecnologia e para a 

sobrevivência das micro e pequenas empresas. 

Em contrapartida, os resultados advêm em detrimento da diminuição da 

autonomia e da geração de uma relação de dependência entre as partes, para o alcance de 

objetivos (RESE; BAIER, 2011). Complementarmente, a abordagem cooperativa inclui 

também custos de gerenciamento das entradas de conhecimento e das parcerias (SALTER 

et al., 2015). Esses problemas, no entanto, podem ser amenizados por redes de parcerias 

caracterizadas por confiança, visto que podem gerar uma gestão construtiva de conflitos 

e uma boa interação que promova o compartilhamento de conhecimento efetivo (RESE; 

BAIER, 2011) ou administradas por métodos de condução e controle da troca de 

conhecimentos (ENBERG, 2012). Tais práticas podem reduzir os custos de 

monitoramento e controle (VAN BEERS, ZAND, 2014). 
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Para Huang e Yu (2011, p. 384), “colaborações interorganizacionais dividem-se 

em dois tipos: competitivas e não competitivas”. As colaborações competitivas, 

configuram-se em uma relação ganha-perde, na qual caracterizam-se pela busca por 

aprendizado em uma parceria, no entanto, a parte que internaliza mais rapidamente o 

conhecimento ganha vantagem competitiva sobre o outro e domina o relacionamento. Por 

outro lado, as colaborações não competitivas, configuram-se por parceiros sem 

concorrência direta, constituindo uma relação ganha-ganha na busca por aprendizado e 

melhoria de habilidades, visando consolidação na parcela de mercado atuante ou ganho 

de competitividade em seus respectivos mercados.  

Cabe ressaltar, no entanto, que embora a literatura evidencie os benefícios das 

colaborações interorganizacionais existem riscos (WU, 2014). Segundo Wu (2014), 

colaborações com concorrentes geram significativos ganhos para inovações 

principalmente em relação à desenvolvimento de produtos, mas ressalta que podem ter 

impactos negativos e salienta a preocupação com relações de exploração e oportunismo. 

Enberg (2012) reforça a existência de riscos de compartilhamento de conhecimentos e 

know-how que podem comprometer a competitividade de uma das partes. Nesse caso, é 

importante o estabelecimento de mecanismos adequados para troca de conhecimentos que 

permita o gerenciamento da integração entre os atores (ENBERG, 2012). 

Na prática, as empresas, comumente, configuram suas redes com diferentes 

parceiros e formas de colaboração (HUANG; YU, 2011). Pesquisas indicam que a 

realização de colaborações com um grupo diversificado de parceiros contribui para ganho 

de aprendizado e o desempenho (VAN BEERS; ZAND, 2014). Embora, seja um desafio 

para as lideranças equilibrar a P&D interna e externa para obter um melhor 

aproveitamento dos benefícios (BERCHICCI, 2013), bem como estabelecer mecanismos 

de integração em múltiplas cooperações (ENBERG, 2012). 

Em geral, múltiplas colaborações são distinguidas por dois tipos: funcional e 

geográfica. A funcional representa colaborações com diferentes categorias ou grupos de 

parceiros, por outro lado, a geográfica diz respeito a colaborações com diferentes países. 

Os dois tipos produzem diferentes impactos no desempenho das organizações (VAN 

BEERS; ZAND, 2014). 

De acordo com Song e Song (2010), Fortuin e Omta (2009), Brettel et al. (2012), 

Brettel et al. (2011) e De Luca et al. (2010) outro aspecto relevante para o melhor 

desempenho da P&D é estar integrada ao marketing, a orientação para o mercado 
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influencia positivamente seu êxito. Assim como, possuir um gerenciamento 

interfuncional na organização (DE LUCA et al., 2010; BRETTEL et al, 2012). 

 

4.2.1 P&D e Inovação 

De acordo com o Manual de Oslo (2018, p. 87), “todos os tipos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) realizados ou pagos por empresas são considerados, por 

definição, como atividades de inovação dessas empresas”, é uma atividade que propicia 

ganhos de conhecimento para inovação, podendo gerá-la ou não. Dessa forma, conforme 

salientam Raymond e St-Pierre (2010, p. 54), “P&D não é sinônimo de inovação”, 

entretanto a intensidade de P&D interfere positivamente nos resultados dela, ou seja, 

favorece o melhor desempenho da inovação nas empresas, principalmente em ambientes 

altamente competitivos (HUANG, 2011). Para que organizações de P&D se mantenham 

competitivas, é necessário explorar e adquirir conhecimentos a respeito da vanguarda dos 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos (WHELAN et al., 2010). 

Ao longo dos anos as unidades de P&D têm se reconfigurado passando de 

unidades organizacionais de apoio à produção para o desempenho de atividades com foco 

em criatividade e inovação, agregando valor e contribuindo para a expansão do mercado 

local ao alcance do nível global (JHA et al., 2018). Para Artz et al. (2013), a P&D, 

principalmente a pesquisa básica, enquanto capacidade interna é essencial para resultados 

com alto grau de novidade, contribui para o desenvolvimento de invenções patenteáveis, 

para o aumento e diversificação de portfólio de projetos de pesquisa e para aumento da 

gama de conhecimento acelerando inovações de produtos. 

Nos processos de inovação, Trott (2012) salienta a importância da P&D estar 

integrada com diferentes atores, sendo constantemente alinhada à vanguarda tecnológica 

bem como aos avanços científicos. Na literatura, os resultados bem-sucedidos da 

inovação em relação ao desenvolvimento de novos produtos, têm sido vistos como a 

representação do potencial dos esforços de P&D nas organizações (MU; DI 

BENEDETTO, 2011). 

A P&D pode ser entendida como um dos vários insumos do processo de inovação, 

no entanto, cabe destacar que embora considerada como relevante para o processo, é 

possível realizar inovações sem atividades formais de P&D (ADAMS et al., 2006). Além 

dos esforços de P&D contribuírem para os processos de NPD, esses podem ser 

direcionados para sua melhoria ou mesmo na criação de novas metodologias (MARION 

et al., 2012).  
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Em empresas de alta tecnologia, a área de P&D é responsável por alavancar a 

inovação (WHELAN et al., 2010). De forma que a relevância e robustez de suas 

principais competências, ou seja, metodologias, conhecimentos e métodos de trabalho, 

podem ser evidenciadas pela capacidade de gerar continuamente inovações tecnológicas 

de forma estruturada (GUIMARÃES, 2010). Em centros de P&D orientados para 

inovação, uma das dificuldades enfrentadas pelas empresas está em definir o equilíbrio 

entre a exploração de suas tecnologias atuais, exploração de desenvolvimentos futuros e 

a busca por projetos estratégicos de longo prazo, visando o desenvolvimento das 

capacidades tecnológicas internas (MININ et al., 2010). 

De acordo com Huang (2011), em um ambiente altamente competitivo, as 

organizações precisam adquirir diferentes competências tecnológicas para responderem 

melhor às mudanças do mercado e aumentar sua capacidade de inovar. Essas 

competências, oriundas de esforços de P&D, incluem a capacidade de explorar 

oportunidades tecnológicas, a capacidade de melhorar sua competência tecnológica 

central e a autonomia das decisões de P&D. Ainda segundo o autor, o compromisso 

restrito direcionado a tecnologias existentes, em contrapartida, pode inibir a inovação 

numa empresa, impedindo a aquisição de novas tecnologias. 

Na literatura é consensuado que a integração entre P&D e Marketing gera 

impactos positivos no sucesso do desenvolvimento e comercialização de novos produtos, 

assim promove ganho de eficácia nos processos de NPD (ERNST et al., 2010; DE LUCA 

et al., 2010; BRETTEL et al, 2012; SONG; SONG, 2010). No entanto, existem fatores 

organizacionais que dificultam essa relação, como barreiras físicas, conflito de objetivos, 

diferenças culturais e de responsabilidades (SONG; SONG, 2010). Os autores 

argumentam, no entanto, que a tecnologia da informação pode reduzir tais barreiras e 

possibilitar uma integração sem altos dispendidos com realocação de recursos.  

Ernst et al. (2010) acrescentam também a importância da integração da P&D e do 

marketing com a área de vendas (comercialização), principalmente, pela intensificação 

do fluxo de informações da sociedade e do mercado no processo que, dentre outros 

benefícios, aumenta a capacidade de geração de ideias com potencial de sucesso, visto 

que essa etapa do desenvolvimento de novos produtos possui elevada taxa de falha. E, 

Brettel et al. (2011) evidenciam um impacto positivo para inovações incrementais com a 

integração da P&D com a etapa de fabricação do processo de NPD, essa promove um 

melhor planejamento da produção, antecipação de restrição de recursos e ganho de 

eficiência no processo produtivo. 
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Em uma organização, a inovação pode ser beneficiada tanto por esforços internos 

de P&D, quanto pela P&D colaborativa (HOANG; ROTHAERMEL, 2010). De acordo 

com Cainelli et al. (2015), esforços internos de P&D contribuem de forma positiva para 

o desenvolvimento de inovações verde. O autor, no entanto, reforça a importância do 

aproveitamento conjunto de recursos, principalmente para competir e inovar em 

ambientes competitivos. Mesmo empresas com uma forte P&D interna com altos 

investimentos em treinamento usam de recursos externos para a redução de risco e 

obtenção de competências que consumiriam muitos custos e tempo para o 

desenvolvimento interno. 

Diante das rápidas mudanças tecnológicas, incluindo o crescente ganho de 

complexidade e variabilidade das tecnologias, e do contexto atual de alta concorrência do 

mercado globalizado, a colaborações interorganizacionais se destacam como fator crítico 

para ganho de desempenho em inovação (HOANG; ROTHAERMEL, 2010), 

especialmente, em empresas cujos recursos internos de P&D são insuficientes (HUANG; 

YU, 2011; BARGE-GIL, 2010). Em síntese, as colaborações em P&D podem facilitar a 

inovação nas empresas, sendo fontes cada vez mais importantes de conhecimento (UN; 

ASAKAWA, 2015; VAN BEERS; ZAND, 2014; UN et al, 2010), podem beneficiar todas 

as etapas do processo de NPD (FÜLLER et al., 2011). Como também, a inovação aberta 

potencializa as capacidades de P&D de uma organização (FORTUIN; OMTA, 2009), 

reduzindo custos e promovendo oportunidades (MININ et al., 2010; BARGE-GIL, 2010).  

Para Sieg et al. (2010) a abertura e confiança em fontes externas de conhecimento 

podem trazer mudanças expressivas nos modelos de negócios existentes em empresas de 

P&D, principalmente com a inserção de novos métodos para acessar e explorar esses 

fluxos de informação. A incorporação da inovação aberta envolve relações internacionais, 

modificações nos modelos de negócios vigentes como adaptação cultural e novas formas 

de P&D. O autor apresenta também novos modelos de negócios que incluem 

intermediários no processo de inovação, ou seja, pessoas ou empresas externas à 

organização que buscam soluções para pesquisas e problemas de desenvolvimento, dentro 

de critérios previamente estabelecidos, para problemas anunciados pela mesma. 

Para Bogers (2011) a P&D colaborativa pode ser vista como uma forma de 

inovação aberta ou ainda um processo vinculado a ela. Acrescenta ainda que a inovação 

aberta e colaborativa é considerada uma tendência atual e que embora, na prática, haja 

um trade-off entre colaboração e proteção de conhecimento, existem modelos de 

governança e estratégias para promover o equilíbrio.  



58 

 

Especialmente em empresas de alta tecnologia, a P&D colaborativa é considerada 

uma importante estratégia em termos de competitividade, principalmente, para ganho de 

conhecimento avançado para o desenvolvimento de novos produtos/serviços e processos 

(HUANG; YU, 2011; UN et al, 2010). De acordo com Berchicci (2013), as empresas têm 

transformado seus centros de P&D em sistemas de P&D aberta para beneficiar-se de 

fontes externas de conhecimento e tecnologia.  

Em termos de inovação e desempenho tecnológico, empresas que realizam P&D 

colaborativa, tendem a obter melhor desempenho. Nesse contexto, destaca-se a P&D 

caracterizada por alianças não competitivas, principalmente, com instituições de pesquisa 

e universidade. A P&D interempresarial, também se destaca em contextos nos quais 

diferentes empresas possuem recursos complementares, mas insuficientes quando 

utilizados isoladamente (HUANG; YU, 2011). 

Outro aspecto relevante no âmbito da inovação e P&D, é o benefício acarretado 

pela realização de múltiplas colaborações externas com diferentes parceiros, em 

detrimento de alianças realizadas de forma recorrente com os mesmos parceiros 

(HUANG; YU, 2011; VAN BEERS; ZAND, 2014; BOGERS, 2011). 

Complementarmente, acredita-se que colaborações funcionais produzem maiores 

impactos positivos em inovações radicais, enquanto colaborações geográficas favorecem 

o desempenho de inovações incrementais (VAN BEERS; ZAND, 2014). Nesse contexto, 

no entanto, as lideranças devem estar atentas aos custos de busca, coordenação e 

monitoramento de múltiplas parcerias, bem como no equilíbrio entre a P&D interna e 

externa para não comprometer o desempenho da inovação (BERCHICCI, 2013). 

A P&D é a principal fonte de criação interna de conhecimento. Em empresas de 

alta tecnologia, para criar valor a partir do conhecimento, a gestão do conhecimento deve 

incluir integração da P&D com o conhecimento de projetos anteriores, inteligência de 

mercado e compartilhamento de conhecimento intraorganizacional. Esses fatores fazem 

parte da capacidade de inovação das empresas (YANG, 2010). 

A integração da P&D com o conhecimento gerado em projetos anteriores aborda 

a capacidade da empresa de aprender com o sucesso e o fracasso em prol de melhorias 

para o processo, favorecendo a gestão do conhecimento. Para isso, baseia-se no fluxo de 

conhecimento tácito, exploração de ideias que agreguem valor e expansão do potencial 

criativo da organização, com isso, reduz o tempo de ciclo de desenvolvimento de novos 

produtos (YANG, 2010). 
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A inteligência de mercado refere-se à transformação de dados sobre a situação 

competitiva de uma indústria em conhecimento, sendo fundamental para o sucesso de 

novos produtos e ganho de competitividade. Essa contribui para a compreensão de 

tendências de mercado, oportunidades e ameaças, assim reúne informações sobre o 

mercado, clientes e concorrentes. O compartilhamento de conhecimento 

intraorganizacional reflete a disseminação da aprendizagem entre diferentes 

colaboradores e unidades organizacionais, incluindo a comunicação e compartilhamento 

de experiências, ideias e conhecimentos. O compartilhamento de conhecimento agrega 

valor à cadeia (YANG, 2010). 

 

4.3 Gestão da Inovação 

 

Esforços aleatórios e ideias esporádicas não constituem um processo contínuo de 

inovação, para isso, faz-se necessária uma gestão sistematizada (YEPES et al., 2015). 

Assim, a inovação deve ser um processo contínuo e estruturado de gerenciamento 

sustentado por métodos e ferramentas específicas. Essa gestão engloba criatividade, 

priorização, geração e seleção de ideias, desenvolvimento de projetos e, por fim, 

implementação. E, deve considerar diferentes aspectos inerentes à organização, tais 

como: estratégia, recursos, gestão de projetos, processos internos e análise de riscos 

(SHERER; CARLOMAGNO, 2009).  

Entende-se como gestão da inovação a “geração de circunstâncias adequadas em 

uma organização para realizar mudanças tecnológicas, de mercado e organizacionais com 

certo grau de incerteza” (PELLICER et al., 2012 p. 40-41). Segundo a OECD (2018, p. 

91), ela “inclui todas as atividades sistemáticas para planejar, governar e controlar os 

recursos internos e externos à inovação”. Em concordância, para (SEIBERT, 1998, p. 127 

apud BREM; VOIGT, 2009, p. 352) o conceito pode ser definido como “um processo 

sistemático de planejamento e controle que inclui todas as atividades para desenvolver e 

introduzir novos produtos e processos para a empresa”. De acordo com Assimakopoulos 

et al. (2012, p. 141), “busca implantar um conjunto de ferramentas e métodos para gerar 

sistemas e soluções capazes de lidar com uma série de problemas que podem surgir antes, 

durante e no período pós-inovação”. 

A gestão da inovação pode ser definida de forma abrangente como uma gestão 

sistêmica que sustenta e gerencia diferentes rotinas que propiciam a inovação, sendo um 

processo que permeia tanto a alocação eficiente de recursos, como a conexão de diferentes 



60 

 

aspectos organizacionais e o ambiente externo (MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 2011). Seu 

objetivo é desenvolver, implementar e coordenar políticas de inovação, sendo parte 

integrante de todo o sistema de gestão organizacional (YEPES et al., 2015). 

Assim, busca reunir rotinas que contribuam para os desafios do processo de 

inovação, bem como garantir a capacidade de inovação nas empresas, por meio de 

práticas organizacionais, mecanismos, instrumentos e metodologias (TIDD et al., 2015; 

CANONGIA et al. 2004). Esta possibilita à organização reduzir incertezas inerentes ao 

processo de inovação, incentivar a criatividade, gerenciar o processo de geração de novas 

ideias e desenvolver inovações potenciais da organização (TROTT, 2005).  

Dentro do escopo da inovação, a gestão da inovação é responsável pelo 

estabelecimento de políticas, processos, estratégias e mecanismos de avaliação de 

procedimentos e resultados, bem como pela alocação de recursos, gerenciamento de 

colaborações externas, integração de recursos internos e externos, tomada de decisão, 

monitoramento de resultados e suporte à aprendizagem baseada em experiências (OEDC, 

2018).  

Adams et al. (2006) propõem um modelo de medição da gestão da inovação 

baseado na avaliação de 7 (sete) categorias: Gerenciamento de entradas, Gestão do 

Conhecimento, Estratégia de Inovação, Cultura e Estrutura Organizacional, 

Gerenciamento de Portfólio, Gerenciamento de Projetos e Comercialização. Em seu 

estudo, considera a P&D como uma medida de entrada, um insumo do processo de 

inovação. Como um mecanismo de avaliação mais atual, o Prêmio Nacional de Inovação 

propõe um instrumento de medição e avaliação da gestão da inovação baseado em 10 

(dez) fundamentos, para avaliação do ambiente interno e capacidades de inovação, e em 

4 (quatro) temas de resultados que avaliam as saídas, efeitos da inovação e seus impactos 

no ambiente interno e externo (PNI, 2016). 

De acordo com Yepes et al. (2015, p. 3) os objetivos principais da gestão da 

inovação incluem: (i) aumentar a competitividade tecnológica da empresa, favorecendo 

um espírito inovador e criativo; e (ii) melhorar a gestão do conhecimento interno, obtendo 

valor agregado para seus clientes. Segundo o autor, a gestão da inovação engloba a gestão 

do conhecimento. Para Yang (2010), estratégias de gestão do conhecimento, em empresas 

de alta tecnologia, devem estar integradas a rotinas habilitadoras da inovação e criação 

de valor para organização, como o estímulo à criatividade, busca por soluções e 

reconhecimento. A gestão do conhecimento favorece a geração de inteligência, diminui 

riscos em perda de experiência e retrabalho. 
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 A gestão do conhecimento preocupa-se em obter, gerir e disseminar ideias e 

informações com o ambiente interno e externo que são competências implícitas da 

inovação, assim como incluí a capacidade de absorção (ADAMS et al, 2006). Vaccaro et 

al. (2010) acrescentam que o uso de ferramentas de gestão do conhecimento favorece os 

esforços de inovação, gerando melhoria nos processos de desenvolvimento e o 

desempenho da inovação no mercado por meio do conhecimento acumulado, como 

também podem melhorar as relações de colaboração. 

 Fortuin e Omta (2009) reforçam a importância do aprendizado baseado em 

experiências de projetos passados, em especial com erros e fracassos, bem como sistemas 

de recompensas e o estímulo ao desenvolvimento de iniciativas próprias para o 

desempenho da inovação. De acordo com Yang (2010), um sistema de recompensa 

motivador com avaliação de desempenho, que visa estimular um determinado 

comportamento na organização, deve alcançar o processo de inovação. 

O crescimento da importância e resultados atribuídos à inovação aberta também 

gera impactos na gestão da inovação. Esse modelo exige uma capacidade de 

gerenciamento de processos descentralizados de inovação, considerando, por exemplo, o 

aumento das alternativas para romper as limitações espaciais, novos meios de 

comunicação e trabalho de forma virtual que impactam diferentes aspectos 

organizacionais como a gestão do conhecimento e a coordenação de equipes 

(GASSMANN et al, 2010). 

A gestão de inovação orientada para o desenvolvimento de produtos é 

fundamental que haja direcionamento de esforços para reduzir os riscos e as taxas de 

insucesso comercial (CORMICAN; O’SULLIVAN, 2004). Um ambiente interno 

propício para inovações, equipes capacitadas e processos estruturados de 

desenvolvimento estão associados ao sucesso das inovações de produto (CHENG et al., 

2013). Estudos empíricos demonstram que organizações bem-sucedidas em gestão de 

inovação de produtos possuem visão focada, liderança forte, orientação ao cliente, um 

planejamento de projetos efetivo, uma estrutura de comunicação que suporta equipes 

internas, principais clientes e fornecedores, bem como equipes de trabalho 

multifuncionais (CORMICAN; O’SULLIVAN, 2004).  

Organizações de base tecnológica inovadoras, normalmente, direcionam recursos 

para o desenvolvimento, aquisição e uso de novas tecnologias e P&D e suas escolhas 

tecnológicas impactam nos resultados da inovação (SIGUAW et al., 2006). Essas 

empresas são fortemente influenciadas pelos avanços tecnológicos, diferentemente das 
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empresas orientadas ao mercado, e devem gerenciar diferentes estágios de pesquisa como 

evidenciado pela Figura 12 (BREM; VOIGT, 2009).  

 

Figura 7 - Estágios das atividades de desenvolvimento tecnológico 

 
Fonte: Adaptado de Specht (2002) apud Brem e Voigt (2009, p. 352). 

 

Uma estrutura linear para compreensão e diferenciação do Gerenciamento da 

tecnologia, Gestão de P&D e da Gestão da Inovação é apresentada por Brem e Voigt 

(2009). Nela, entende-se o gerenciamento da tecnologia como responsável pelo 

monitoramento e controle dos desenvolvimentos tecnológicos e as atividades de testes e 

prototipagem. A Gestão de P&D abrange desde a teoria até a invenção do novo produto 

ou processo, iniciando por pesquisas básicas, seguida pelo o gerenciamento da tecnologia 

e, por fim, a etapa de desenvolvimento. Já a Gestão da Inovação permeia todas as etapas 

do desenvolvimento dos novos produtos ou processos, incluindo a fabricação e inserção 

deles no mercado. 

Na literatura a Gestão da Inovação é representada por diferentes configurações 

(ADAMS et al, 2006). Para melhor entendimento da complexidade do conceito são 

apresentados 4 (quatro) exemplos de modelos ou estruturas. 

 

• Modelo de Orientação para Inovação de Siguaw et al. (2006)  

Siguaw et al. (2006) apresenta um modelo de organização orientada à inovação, 

adotando uma abordagem com foco na estrutura de conhecimento multidimensional que 

permeia a inovação quando incorporada ao ambiente organizacional. Esse modelo não 

busca representar a cultura da inovação ou normas e diretrizes a serem seguidas, mas sim 

um conjunto de crenças e conhecimentos compartilhados que moldam a organização e 

que, normalmente, orienta as ações e comportamentos internos. A Figura 13 ilustra o 

modelo sustentado principalmente por uma filosofia de aprendizado, uma direção 
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estratégica e a estrutura de conhecimento e comunicação interna que permeia as diferentes 

áreas funcionais da organização, chamada de “transfunctional acclimation”.  

 

Figura 8 - Modelo de Orientação para Inovação 

 
Fonte: Adaptado de Siguaw et al. (2006, p. 561). 

 

O modelo representa um sistema integrado de competências organizacionais, 

resultados da inovação e seus impactos no ambiente externo. Tal integração gera um fluxo 

de aprendizado que favorece a evolução das competências internas e, em consequência, 

ações mais assertivas e melhores resultados. O gerenciamento orientado para inovação 

deve considerar cinco competências organizacionais: alocação de recursos, foco 

tecnológico, recursos humanos, mercado e operações.  Nesse contexto, a estratégia 

prioriza e direciona recursos e esforços promovendo também a melhoria contínua dos 

processos internos. O modelo evidencia também um gerenciamento e compartilhamento 

de conhecimentos e informações de forma interdepartamental, denominado por 

transfunctional acclimation. Esse modelo considera as influências e incertezas do 

ambiente externo que pode moderar o desempenho da organização. 

 

• Estrutura de Gerenciamento da Inovação Oke (2007) 

Uma representação da estrutura de gestão da inovação é elucidada por Oke (2007) 

com base na integração de cinco áreas consideradas fundamentais para o sucesso da 

inovação nas empresas. Conforme apresentado na Figura 14, a Estratégia de Inovação e 

a Gestão de Recursos Humanos fornecem suporte ao processo de desenvolvimento de 
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novos produtos e serviços. Esse processo engloba 3 (três) etapas principais: 

Gerenciamento de criatividade/ideias, Seleção e gerenciamento de portfólio e 

Implementação (OKE, 2007). 

 

Figura 9 - Estrutura de Gerenciamento da Inovação Oke (2007) 

 
Fonte: Adaptado de Oke (2007, p. 569). 

 

− Estratégia de Inovação: direciona os esforços de inovação para um objetivo 

comum, dissemina os conceitos e importância do processo de inovação na 

organização, fornece a tomada de decisão quanto a seleção e uso de tecnologias e 

para melhoria contínua baseada em indicadores de desempenho;  

− Gerenciamento de criatividade/ideias: levantamento extensivo de ideias com a 

participação dos funcionários e com foco no atendimento das necessidades do 

cliente; 

− Seleção e gerenciamento de portfólio: consiste na análise e seleção das melhores 

ideias; 

− Implementação: abrange os processos de transformação dos conceitos gerados 

para o desenvolvimento de novos produtos/processos/serviços, também entendido 

como processo de NPD, fabricação etc.; e 

− Gestão de recursos humanos: promove um ambiente interno favorável à geração 

de inovações abrangendo, dentre outros fatores, o incentivo e reconhecimento da 

contribuição dos funcionários para a construção de uma cultura inovadora. 

 

• Sistema de Gestão da Inovação Pellicer et al. (2012)  

Pellicer et al. (2012) apresentam um sistema genérico de gestão da inovação que 

integra o processo de transformação de inputs em inovações (outputs) ao ambiente no 

qual o negócio está inserido, incluindo os fatores e relacionamentos externos à 

organização que influenciam sua estratégia e o processo de inovação. Sustentando esse 

Estratégia de Inovação

Gestão de Recursos Humanos

Gerenciamento de 
criatividade/ideias

Seleção
Implementação 
(NDP, etc)

Mercado
- Produtos
- Processos
- Serviços
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sistema e sendo retroalimentado, os autores associam as capacidades organizacionais que 

abrangem todos os recursos internos (humano, financeiro, infraestrutura e tecnologias) e 

a cultura. O modelo é ilustrado de forma diagramática na Figura 15. 

 

Figura 10 - Sistema de Gestão da Inovação Pellicer et al. (2012) 

 
Fonte: Adaptado de Pellicer et al. (2012 p. 42). 

 

O sistema de inovação representa os esforços que tornam possível a transformação 

de novas ideias em resultados por meio das atividades: Definição da Estratégia, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Avaliação. A execução sequencial dessas 

atividades forma um ciclo de melhoria contínua, baseado no PDCA.  

No estabelecimento da estratégia que norteará os desenvolvimentos são definidos 

os objetivos e as políticas de condução das atividades inovativas. A definição dos projetos 

de inovação a serem desenvolvidos é oriunda de um processo decisório que une os 

resultados esperados às capacidades tecnológicas da organização e o estudo de novas 

tecnologias. 

 

4.4 Síntese da literatura e apresentação dos resultados 

 

As informações expostas anteriormente propiciaram a síntese da integração dos 

principais conceitos em estudo em um Mapa Conceitual, ou seja, uma estrutura cognitiva 

formada pelas ligações de diferentes conceitos, respeitando sua relação e hierarquia, para 

aprimoramento de aprendizado (HEINZE‐FRY; NOVAK, 1990). A Figura 17 ilustra a 
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síntese da relação entre a Gestão da Inovação, Inovação e P&D, identificada a partir da 

revisão realizada.  

Sua leitura inicia-se com a gestão da inovação que gerencia o processo de 

inovação (BREM; VOIGT, 2009; MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 2011; YEPES et al., 

2015) e busca garantir as capacidades de inovação organizacionais (TIDD et al., 2015; 

CANONGIA et al. 2004). Estas sustentam e habilitam inovações nas empresas 

(FRANCIS, 2005; FORSMAN, 2009; CROSSAN; APAYDIN, 2010; SAUNILLA; 

UKKO, 2014a). 

A inovação pode ser entendida enquanto processo e resultado (RAYMOND; ST-

PIERRE, 2010; CROSSAN; APAYDIN, 2010). Enquanto processo, suas configurações 

mais disseminadas são em termos do processo aberto, colaborativo ou terceirizado 

(ALEXY et al., 2010; FÜLLER et al., 2011; WYNARCZYK, 2013; HUNG; CHOU, 

2013), e fechado, realizado nos limites da organização (CROSSAN; APAYDIN, 2010). 

Enquanto resultado, divide-se em Produto e Processos (OEDC, 2018) e em relação ao 

nível de impacto em Radical e Incremental (CROSSAN; APAYDIN, 2010; SHERER; 

CARLOMAGNO, 2009).  

Tendo em vista que a Inovação de Produto é foco desta dissertação, lhe foi 

atribuída maior ênfase. Esta pode ser impulsionada pelo mercado ou pela tecnologia 

(BREM; VOIGT, 2009; TROTT, 2012) e seu processo pode ser conduzido de modo 

informal, com metodologias específicas de NPD (HOLAHAN et al., 2014) ou ainda, via 

terceirização (TRAN et al., 2011). Com exceção do último, os demais podem ser 

auxiliados por intermediários de inovação, que são contribuições pontuais que podem 

ocorrer em diferentes etapas do processo de desenvolvimento de novos produtos com o 

intuito de trazer expertises externas sem o dispendido do desenvolvimento interno de 

novas capacidades (TRAN et al., 2011).  
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Figura 11 - Mapa conceitual Inovação e P&D 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
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A inovação pode ser gerada por atividades de P&D (TROTT, 2012; RAYMOND; 

ST-PIERRE, 2010), assim, empresas que realizam P&D, comumente, incluem a etapa de 

P&D em seus processos formais de NPD (BRETTEL et al., 2012). Além disso, a literatura 

reforça os benefícios da integração entre a P&D e o marketing para os processos de 

desenvolvimento de inovações (ERNST et al., 2010; DE LUCA et al., 2010). 

Na esquematização é possível identificar as principais atividades desempenhadas 

pela P&D: Pesquisa básica, Pesquisa aplicada e Desenvolvimento Experimental (OECD, 

2015). Tendo em vista que o foco do estudo é a P&D de base tecnológica foram 

desdobradas suas principais configurações divididas em P&D interna e externa (HUANG; 

YU, 2011; UN; ASAKAWA, 2015; WU, 2014; SPITHOVEN; TEIRLINCK, 2015). A 

P&D externa pode se configurar como: aquisição de tecnologia, aquisição de serviços, 

pesquisa comissionada ou conjunta (SPITHOVEN; TEIRLINCK, 2015).  

Essas colaborações externas podem ser constituídas por universidades, centros de 

pesquisa, fornecedores, clientes e concorrentes (HUANG; YU, 2011; UN; ASAKAWA, 

2015; WU, 2014; UN et al, 2010).  Múltiplas colaborações são distinguidas por dois tipos: 

funcional e geográfica (VAN BEERS; ZAND, 2014). A P&D com colaborações 

interorganizacionais dividem-se em dois tipos: competitivas e não competitivas 

(HUANG; YU, 2011). 

 

4.4.1 Framework teórico da Gestão da Inovação e P&D 

 

Os conhecimentos adquiridos ao longo da revisão da literatura e a estruturação de 

sua síntese em um mapa conceitual, oportunizaram o esclarecimento da relação entre 

Gestão da Inovação e P&D, no âmbito de empresas tecnológicas com foco em 

desenvolvimento de produtos, e a consolidação do conhecimento em uma representação 

diagramática e mais cognitiva. Nesse contexto, em geral, a relação identificada para a 

Gestão da Inovação e a P&D, não é direta, perpassa o processo de desenvolvimento de 

novos produtos e o processo de inovação.  

Uma forma de estruturação desse relacionamento é explicitada na Figura 18 de 

forma agregada. Essa leitura foi identificada a partir da interpretação dos documentos 

oriundos da revisão da literatura e objetiva representar os conceitos em termos de escopo 

e abrangência. Dessa forma, apresenta a Gestão da Inovação como um conceito que 

abrange o gerenciamento de forma holística da inovação e suas atividades (PELLICER et 

al., 2012; BREM; VOIGT, 2009), enquanto o Processo de Inovação, NPD (TIDD et al, 
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2015) e P&D são vistos como processos dentro desse escopo (BREM; VOIGT, 2009; 

TROTT, 2012), que podem ser realizados de forma totalmente integrada, como 

evidenciado, ou ainda realizados de forma isolada alimentando os demais com 

conhecimento (JOST et al, 2005). Embora a P&D não possa ser considerada como o 

processo de desenvolvimento de novos produtos como um todo (OECD, 2015).  

A literatura evidencia uma visão tradicional onde a Gestão da Inovação realiza 

uma influência onde prevalece as decisões e estratégias desse gerenciamento sistêmico 

sendo estas desdobradas para os processos em seu escopo. 

 

Figura 12 - Relacionamento entre os constructos 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Objetivando detalhar esses relacionamentos, a Figura 20 apresenta uma proposta 

de esquematização por meio de um framework teórico que evidencia a integração da 

Gestão da Inovação, Inovação, NPD e P&D. O framework proposto é resultado das 

interpretações e conclusões da revisão da literatura e visa tangibilizar o conhecimento por 

meio de uma visão simplificada baseada no relacionamento de atividades-chave dos 

quatro principais conceitos supracitados. No entanto, é sabido que as relações não são 

lineares e que a sequência de atividades pode variar de acordo com as configurações e 

dinâmica de cada organização (ADAMS et al., 2006). 

Para a construção das representações dos processos de NPD e Inovação de forma 

genérica e detalhada, foram mapeadas na literatura as principais atividades destes 

processos segmentadas em função de entradas, processos transformadores e saídas. 

Adicionalmente, foram descritas possível atividades que promovam a gestão do 

conhecimento ou aprendizagem nesses processos. Assim, diferentes abordagens da 

literatura foram identificadas e agrupadas, conforme ilustra o Quadro 11, na primeira 

coluna são apresentadas as atividades relacionadas aos processos de NPD e na segunda 

coluna aos processos de inovação. 
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Quadro 11 - Abordagens de condução para NPD e Inovação 

 Processos de NPD Processos de inovação 
E

n
tr

a
d

a
s 

− Identificação e análise de oportunidades de 

mercado e tecnologia; Geração e seleção de 

ideias; e Projetos de conceituação de produtos 

e planos de negócio (BREM; VOIGT, 2009) 

− Planejamento e definição da estratégia; e 

geração de ideias; triagem e teste de ideias 

(HOLAHAN et al., 2014) 

− Planejamento e Conceituação (TRAN et al., 

2011) 

− Geração de ideias, avaliação, seleção, 

identificação de oportunidades, análise e 

conceituação (MARKHAM, 2013) 

− Invenção, escopo da oportunidade de negócios, 

construção do business case (MARION et al., 

2012) 

− Desenvolvimento do conceito: Geração de 

ideias, análise de tendências, avaliação e 

seleção de ideias de novos produtos (ERNST 

et al., 2010) 

− Projeto: Formulação da estratégia dos novos 

produtos, geração e seleção de ideias, 

conceituação; Análises 

(ASSIMAKOPOULOS et al., 2012) 

− Conceituação (JOST et al, 2005) 

− Front-end: identificação de oportunidades, 

análise, geração e seleção de ideias, 

desenvolvimento de conceito e tecnologia 

(SAUNILLA; UKKO, 2012) 

− Ideação (TROTT, 2012) 

− Geração de ideias; Suporte à inovação 

(BARRAND et al., 2012) 

− Busca: identificação de oportunidades 

tecnológicas ou de mercado; e Seleção: 

escolha dos novos desenvolvimentos em 

função do alinhamento com as estratégias, 

recursos e capacidades da empresa (TIDD 

et al, 2015) 

− Insumos (MASSIS et al., 2013) 

− Pesquisa industrial, Conceitos inovadores, 

conceituação de produtos (JOST et al, 

2005). 

− Gestão de ideias e criatividade, seleção de 

ideias (OKE, 2007) 

P
ro

ce
ss

o
s 

tr
a

n
sf

o
rm

a
d

o
re

s 

− Desenvolvimento (HOLAHAN et al., 2014) 

− Design, Testes e Produção (TRAN et al., 2011) 

− Desenvolvimento (MARKHAM, 2013) 

− Desenvolvimento do produto, teste, validação 

(MARION et al., 2012) 

− Desenvolvimento do produto: 

Desenvolvimento do protótipo, testes, 

marketing, avaliação final de aceitação de 

mercado e definição de estratégias (ERNST et 

al., 2010) 

− Desenvolvimento: Projeto e teste do 

serviço/produto, ensaio-piloto, teste de 

marketing. (ASSIMAKOPOULOS et al., 

2012) 

− Pré-desenvolvimento, desenvolvimento e 

produção (JOST et al, 2005) 

− Desenvolvimento: desenvolvimento do 

protótipo, teste e produção (SAUNILLA; 

UKKO, 2012) 

− P&D, Fabricação, Marketing (TROTT, 

2012) 

− Desenvolvimento (BARRAND et al., 

2012) 

− Implementação: adquirir conhecimento, 

executar o projeto (TIDD et al, 2015) 

− Processos transformadores (MASSIS et al., 

2013) 

− Pré-desenvolvimento, desenvolvimento em 

série e produção (JOST et al, 2005) 

− Implementação: Desenvolvimento e 

fabricação de novos 

produtos/serviços/processos (OKE, 2007) 

S
a

íd
a
s 

− Comercialização (HOLAHAN et al., 2014) 

− Lançamento (MARION et al., 2012) 

− Implementação: Lançamento no mercado 

(ERNST et al., 2010) 

− Lançamento em larga escala e pós lançamento 

(ASSIMAKOPOULOS et al., 2012) 

− Vendas (JOST et al, 2005) 

− Comercialização (SAUNILLA; UKKO, 

2012) 

− Produto comercial (TROTT, 2012) 

− Implementação (BARRAND et al., 2012) 

− Implementação: Lançar e sustentar a 

inovação (TIDD et al, 2015) 

− Saídas/resultados (MASSIS et al., 2013) 

− Vendas (OKE, 2007) 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
 − Aprendizagem e produção de conhecimento 

(ASSIMAKOPOULOS et al., 2012) 

− Aprendizado (MU; DI BENEDETTO, 2011) 

− Conhecimento tecnológico e de mercado 

(BREM; VOIGT, 2009) 

− Pós venda e monitoramento dos resultados 

(ERNST et al., 2010) 

− Avanços recentes de ciência e tecnologia; e 

Necessidades da sociedade e mercado 

(TROTT, 2012) 

Fonte: Elaboração própria.
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A partir do levantamento das diferentes atividades que compreendem os processos 

de NPD e inovação, foi realizado o agrupamento das atividades que são citadas na 

literatura por diferentes autores, conforme ilustrado no Quadro 12. Posteriormente, as 

diferentes nomenclaturas atribuídas a atividades similares foram agrupadas em uma única 

atividade, conforme exposto na primeira coluna do quadro. 

Em decorrência, para o processo de NPD, as etapas que antecedem o 

desenvolvimento foram condensadas como front end, que contempla a Identificação e 

análise de oportunidades de mercado e tecnologia; Geração e seleção de ideias; e Projetos 

de conceituação de produtos e planos de negócio, como explicitado por Brem e Voigt 

(2009) e Markham (2013).  

O processo de NPD é representado de forma genérica e linear com base nas 

seguintes etapas: Front end, Desenvolvimento e Comercialização (HOLAHAN et al., 

2014; TRAN et al., 2011; MARION et al., 2012; BREM; VOIGT, 2009). O processo 

inclui entradas e saídas de informação/conhecimento como proposto por Assimakopoulos 

et al. (2012) e Brem e Voigt (2009). 

 

Quadro 12 - Atividades NPD literatura 

Agrupamento 

proposto 

Atividades NPD da 

literatura 
Referências 

Front-end 

Front-end Brem; Voigt (2009); Markham (2013). 

Planejamento/ 

Formulação da estratégia 

Tran et al. (2011); Holahan et al. (2014); 

Assimakopoulos et al. (2012). 

Identificação de 

oportunidades/ Análise de 

tendências 

Brem; Voigt (2009); Markham (2013); Ernst et al. 

(2010). 

Geração de ideias 

Brem; Voigt (2009); Markham (2013); Marion et al. 

(2012); Holahan et al. (2014); Marion et al. (2012); Ernst 

et al. (2010); Assimakopoulos et al. (2012).  

Seleção de ideias 

Brem; Voigt (2009); Markham (2013); Holahan et al. 

(2014); Ernst et al. (2010); Assimakopoulos et al. 

(2012). 

Geração de conceitos/ 

Business case/ Plano de 

negócios 

Brem; Voigt (2009); Markham (2013); Marion et al. 

(2012); Tran et al. (2011); Ernst et al. (2010); 

Assimakopoulos et al. (2012); Jost et Al (2005). 

Desenvolvimento 

Protótipo 
Ernst et al. (2010); Assimakopoulos et al. (2012); Jost 

et al. (2005). 

Desenvolvimento do 

produto 

Holahan et al. (2014); Tran et al. (2011); Markham 

(2013); Marion et al. (2012); Assimakopoulos et al. 

(2012); Jost et al. (2005). 

Testes 
Tran et al. (2011); Marion et al. (2012); Ernst et al. 

(2010); Assimakopoulos et al. (2012); Jost et al. (2005). 

Marketing Ernst et al. (2010); Assimakopoulos et al. (2012). 

Produção Tran et al. (2011); Jost et al (2005). 
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Comercialização 

Vendas/ Lançamento/ 

Produto comercial/ 

Implementação 

Holahan et al. (2014); Marion et al. (2012); Ernst et al. 

(2010); Assimakopoulos et al. (2012); Jost et al. (2005). 

Fluxos de 

Conhecimento e 

Informação 

Aprendizagem/ 

Conhecimento 

Brem; Voigt (2009); Ernst et al. (2010); 

Assimakopoulos et al. (2012); Mu; Di Benedetto 

(2011). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para Jost (2005) a principal diferença entre processos de NPD e inovação está na 

maior preocupação com o atendimento às demandas do mercado em detrimento do grau 

de novidade e maturidade do desenvolvimento. Para Trott (2012) empresas cujo impulso 

para a inovação é empurrado pela tecnologia comumente consideram as atividades de 

marketing após a fabricação em seus processos de desenvolvimento, diferente do que 

ocorre para empresas puxadas pelo mercado que exploram a etapa de marketing mais 

fortemente nos estágios que antecedem a fabricação, dessa forma para a configuração do 

processo de NPD na abordagem genérica de sua representação, optou-se por manter a 

atividade de marketing e fabricação agrupadas na etapa de desenvolvimento. 

De forma similar ao processo de NPD, o entendimento do processo de inovação 

baseou-se no levantamento de diferentes atividades identificadas na literatura, expostas 

no Quadro 13. Para estabelecer o agrupamento, considerou-se que Insumos e Suporte à 

inovação foram comtemplados por outras atividades do processo, como também se optou 

por manter a etapa de marketing após a fabricação como proposto por Trott (2012), no 

entanto, entende-se que são atividades integradas, como orientam Song e Song (2010), 

Fortuin e Omta (2009), Brettel et al. (2012), Brettel et al. (2011) e De Luca et al. (2010), 

por fluxos de informação 

 

Quadro 13 - Atividades do Processo de Inovação literatura 

Agrupamento 

proposto 

Atividades do 

processo de Inovação 

da literatura 

Referências 

- Insumos Massis et al. (2013). 

Identificação de 

Oportunidades 

Identificação de 

oportunidades 

Saunilla; Ukko (2012); Tidd et al. (2015); Jost et al. 

(2005). 

Geração e Seleção de 

ideias 

Geração de ideias 
Saunilla; Ukko (2012); Barrand et al. (2012); Oke 

(2007); Trott (2012). 

Seleção de ideias Saunilla; Ukko (2012); Tidd et al. (2015); Oke (2007). 

Geração de conceitos Geração de conceitos Saunilla; Ukko (2012); Jost et al. (2005). 

- Suporte à inovação Barrand et al. (2012). 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

(P&D) 

Protótipo  Saunilla; Ukko (2012). 

Testes Saunilla; Ukko (2012). 

P&D Trott (2012); Tidd et al. (2015). 
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Desenvolvimento do 

produto 

Massis et al. (2013); Barrand et al. (2012); Jost et al. 

(2005); Oke (2007). 

Produção Produção 
Saunilla; Ukko (2012); Trott (2012); Jost et al. (2005); 

Oke (2007). 

Marketing Marketing Trott (2012). 

Comercialização 

Vendas/ Lançamento/ 

Produto comercial/ 

Implementação/ 

Saídas 

Saunilla; Ukko (2012); Trott (2012); Barrand et al. 

(2012); Tidd et al. (2015); Massis et al. (2013); Oke 

(2007). 

Fluxos de 

Conhecimento e 

Informação 

Aprendizagem/ 

Conhecimento 
Trott (2012); Oke (2007); Tidd et al. (2015). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na construção do framework, optou-se por representar o processo de NPD de 

forma integrada ao processo de inovação, como previsto por Jost et al. (2005) e por Trott 

(2012). Haja visto que o foco do estudo são empresas de base tecnológica, assim como 

indicado por Trott (2012) foi considerada a P&D no processo de inovação e de NPD. As 

atividades de P&D podem ser consideradas um estágio do NPD e não um processo de 

desenvolvimento como um todo (OECD, 2015), embora antes da definição e expansão 

dos processos de NPD, o mesmo tenha sido interpretado por vezes como parte da P&D 

(MARKHAM, 2013).  

Em decorrência do levantamento realizado na literatura, o processo de inovação 

adotado é estruturado em 6 (seis) macroprocessos sequenciados, iniciando pela 

Identificação de Oportunidades, Geração e Seleção de Ideias e Geração de Conceitos, 

seguido pela etapa de Desenvolvimento que engloba as atividades de P&D e Produção 

até a Comercialização do produto no mercado. Entende-se que esse processo incluí as 

atividades de NPD e de P&D, como ilustrado na Figura 19.  

Na figura as atividades de NPD são representadas pelas caixas em cinza, enquanto 

o processo de inovação representa o todo. Como evidenciado por Assimakopoulos et al. 

(2012) e Brem e Voigt (2009) para o processo de NPD e por Trott (2012) para o processo 

de inovação, ambos possuem fluxos de conhecimento e informação, evidenciados pelas 

setas finas. Esse fluxo também promove um modelo interativo que permite o refinamento 

do processo. Além disso, considera-se que os conhecimentos e experiências acumulados 

das atividades de P&D favorecem o processo de inovação em termos de aprendizado 

(RAYMOND; ST-PIERRE, 2010). 
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Figura 13 - Visão integrada dos processos de NPD e Inovação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como um resultado do processo de inovação, tem-se as inovações de produto e 

processo (OECD, 2018; CROSSAN; APAYDIN, 2010). Cabe destacar que embora tais 

tipologias sejam comumente estudas e seus resultados monitorados de forma individual, 

em geral na prática estão interligadas pela cadeia de valor e processo de tomada de decisão 

da inovação das empresas (RAYMOND; ST-PIERRE, 2010). Os resultados da inovação 

podem ser divididos em radical e incremental de acordo com o impacto e grau de 

novidade da inovação no mercado (SHERER; CARLOMAGNO, 2009; CROSSAN; 

APAYDIN, 2010).  

Conforme explicitado por Saunila e Ukko (2012) os bons resultados da inovação 

são consequência de processos transformadores bem-sucedidos que são habilitados por 

capacidades de inovação que são retroalimentados positivamente pelos resultados, assim 

essas capacidades permeiam os processos e seus resultados. Assim, habilitando o 

processo de inovação e as atividades nele contempladas, está a capacidade de inovação 

(FRANCIS, 2005; FORSMAN, 2009; CROSSAN; APAYDIN, 2010; SAUNILLA; 

UKKO, 2014 LAWSON; SAMSON, 2001), constituindo um fluxo interno de melhoria 

contínua (FORSMAN, 2009), promovendo a geração de inovações continuamente 

(SAUNILA et al. 2014; LAWSON; SAMSON, 2001). Dessa forma, esse fluxo contínuo 

é representado pela linha cheia em cinza na Figura 20, as setas entrando e saindo do 

processo ilustram seus efeitos, visto que, segundo Saunila e Ukko (2012), o bom 

desempenho dessas capacidades gera efeitos tanto no ambiente interno como externo. 

A gestão da inovação apresenta um papel integrador das atividades que abrangem 

o processo de inovação e seus resultados e as mudanças do ambiente, como tecnológicas 

e de mercado (PELLICER et al., 2012), é responsável também pelo planejamento e 

controle de tais atividades (BREM; VOIGT, 2009). Esse gerenciamento estabelece um 

fluxo de conhecimento das experiências geradas pelos processos transformadores, as 

relações com o ambiente externo e pelos resultados da inovação (OECD, 2018) e seus 

efeitos (ASSIMAKOPOULOS et al. 2012). No framework, a Gestão da Inovação é 
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simbolizada pelo fluxo em linha dupla, abrangendo todos os processos transformadores, 

capacidades e resultados relacionados à inovação, gerenciando também seus impactos no 

ambiente externo e interno, como também considera as influências externas tanto em 

termos de aprendizado como de operação. 

Como uma gestão sistêmica, a Gestão da Inovação considera os diferentes fatores 

e mudanças do ambiente externo (MARTÍNEZ-ROMÁN et al., 2011; PELLICER et al., 

2012; BREM; VOIGT, 2009; OECD, 2018). Trott (2012) apresenta aspectos externos às 

organizações no processo de inovação no âmbito de mercado e avanços tecnológicos. Em 

concordância e de forma complementar, Brem e Voigt (2009) apresentam 6 (seis) 

influências externas principais: Tecnológica, sociocultural, política, ambiental, legal e 

econômica. 

 

 



76 

 

Figura 14 - Framework Teórico: Gestão da Inovação, Inovação, NPD e P&D 

 
Fonte:  Elaboração própria.
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Em linhas gerais, é possível traçar um paralelo com estruturas de gestão da 

inovação encontradas no universo de estudo analisado, embora o framework apresentado 

tenha foco específico para empresas de base tecnológica e busque explicitar as atividades 

P&D e NPD. O Quadro 14 apresenta uma breve comparação com 4 (quatro) estruturas de 

gestão da inovação considerando as características principais do framework proposto.  

 

Quadro 14 - Comparativo entre modelos de Gestão da Inovação da literatura 

Características principais Oke (2007) 
Siguaw et al. 

(2006) 

Pellicer et al. 

(2012) 

Framework 

proposto 

Entradas, incluindo ideias, 

competências, informações etc. x x x x 

Saídas, incluindo seus tipos e 

efeitos relacionados ao 

desempenho 

x x x x 

Processo de inovação ou NPD 

dentro do escopo da gestão da 

inovação 

x  x x 

Capacidades de inovação 

fomentando os processos 

transformadores 

 x x x 

Gestão da inovação como um 

fluxo que promove a melhoria 

contínua e conhecimento 

 x  x 

Influência de fatores externos aos 

aspectos internos 
 x x x 

Fonte: Elaboração Própria. 

  

 O quadro reforça o alinhamento da estrutura proposta com diferentes linhas 

teóricas e orientações para gestão da inovação encontradas na literatura. Cabe destacar 

que representação explicitada na Figura 20 expõe atividades e esforços dos processos 

transformadores, detalhamento não evidenciado nas demais estruturas analisadas.
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5 DESENVOLVIMENTO 

 

 Neste tópico são apresentados os relatórios individuais das 10 (dez) empresas 

estudadas, denominadas por Empresa A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, construídos com base 

nas fontes de evidências supracitadas na metodologia. Ademais, são explicitadas em 

representações as estruturas de gestão da inovação com foco nos processos de inovação 

e P&D de cada uma das empresas em estudo. Posteriormente, as características principais 

identificadas nas empresas são sintetizadas em quatros comparativos que subsidiam a 

identificação de categorias centrais. Por fim, são expostas as abordagens de gestão da 

inovação identificadas que complementam as análises necessárias para a consolidação do 

quadro conceitual para seu relacionamento com P&D.  

 

5.1 Relatórios individuais das empresas em estudo 

 

 Neste tópico são apresentadas as 10 (dez) empresas estudadas, denominadas por 

Empresa A, B, C, D, E, F, G, H e J. Para entendimento das abordagens de gestão da 

inovação adotadas, é importante o esclarecimento de termos técnicos frequentemente 

encontrados na indústria, estes estão disponíveis no glossário deste trabalho. 

 

• Empresa A 

É uma grande empresa de serviços, produtos e soluções para a indústria de energia 

do setor de Petróleo e Gás. Em termos de inovação, possui como pilares: interface com o 

cliente, digitalização, aspectos financeiros, processo de patentes, divulgação, cultura e 

ecossistema. A tomada de decisão e liberação de recursos para a execução de projetos de 

desenvolvimentos tecnológicos e inovação é realizada pelas lideranças da empresa. Em 

sua estrutura a gestão da inovação é responsável pelo gerenciamento de ideias, iniciativas 

e processo de inovação e processo de P&D, bem como por disseminar a cultura de 

inovação realizando mentorias, eventos, workshops e capacitações para promover a 

inovação dentro da organização. 

A empresa possui uma área de inteligência analítica que registra informações 

sobre clientes, concorrentes e produtos e as transformam em informações para auxílio à 

tomada de decisão sobre possíveis desenvolvimentos, contribuindo também para o 

amadurecimento de ideias. Os principais inputs de ideias de novos produtos na empresa 
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são os clientes que demandam soluções específicas para o setor, o monitoramento dos 

concorrentes e o portal interno para captura de ideias por parte dos colaboradores 

O processo de desenvolvimento de produtos e tecnologias é estruturado por 4 

(quatro) macroprocessos, conforme Figura 21. A primeira etapa é responsável pela 

geração, análise e seleção de ideias. Para contribuir com a operacionalização dessa etapa 

a empresa utiliza a metodologia Design Thinking, fazendo uso de mapas de geração de 

valor e matriz de priorização. Mapa de geração de valor é uma técnica que busca 

confrontar a proposta de produtos/serviços com as características do segmento de clientes 

alvo. A Matriz de priorização avalia as ideias em função dos critérios geração de valor, 

quanto maior melhor, e complexidade, quanto menor melhor (SANTANA, 2019). 

A segunda etapa, Pré-projeto, aborda o teste e prototipagem da nova solução. O 

Projeto Principal, terceira etapa, inclui a fabricação do novo produto ou tecnologia. E, por 

fim, a etapa Comercialização permeia as atividades relacionadas à entrada e venda do 

desenvolvimento no mercado.  

A empresa possui um Roadmap tecnológico que direciona seus desenvolvimentos 

cronologicamente e de acordo com as estratégias da organização. Além disso seus 

desenvolvimentos são realizados com a participação dos clientes, coletando e seguindo 

seus requisitos.  

 

Figura 15 - Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos (NPD) Empresa A 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 A empresa possui um processo de inovação estruturado para garantir o bom 

desempenho de seus desenvolvimentos tecnológicos e de produto. O Processo de 

inovação da empresa é dividido em 9 (nove) passos: Ideia, Recursos, Pesquisa, Patente, 

Design, Desenvolvimento, Implementação, Vendas e Serviços. São realizadas pesquisas 

para verificação de existência de patentes globais ou locais, não havendo em um dos casos 

é atribuída como recompensa para o desenvolvedor. A empresa registra todos os 

desenvolvimentos e as lições aprendidas dos projetos em uma plataforma interna. 

A empresa realiza P&D colaborativa, mas encontra-se em etapa de planejamento 

de um processo de inovação aberta. As atividades de pesquisa e desenvolvimento são 
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realizadas em cooperação com universidades e centros de pesquisa, a empresa possui 

múltiplas colaborações para P&D não limitando-se a uma única parceria e essas são 

configuradas como não-competitivas. Além disso, a empresa possui iniciativas de P&D 

realizadas com outras empresas (não concorrentes).  

O processo de desenvolvimento tecnológico pode ser elucidado por 4 (quatro) 

etapas: (i) Ideia; (ii) Prova do conceito; (iii) Qualificação do Produto; e (iv) 

Industrialização. O processo é ilustrado na Figura 22. Inicia-se com a avaliação e estudo 

da ideia que é transformada em um conceito, definido e estudado o conceito são realizados 

testes e desenvolvimento de protótipos que permitem a qualificação do produto, isto é, 

verifica-se se o produto apresenta o desempenho esperado em função das especificações 

definidas e se o mesmo atende às normas de operação. De posse das informações do 

produto, é desenvolvido o protótipo tecnológico, para posterior manufatura do produto 

final em escala.  

 

Figura 16 – Processo de P&D Empresa A 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

A etapa Industrialização subdivide-se em 3 (três) estágios que incluem o escopo 

de trabalho para desenvolvimento do produto final, a análise das integrações da tecnologia 

e seus sistemas embarcados com diferentes sistemas, documentações e análise de 

oportunidades que podem ser desdobradas.  

O desempenho de projetos maduros de novos produtos, tecnologias e inovação é 

apresentado mensalmente para a alta liderança e as partes interessadas que avaliam a 

continuidade ou não do projeto em função de seus indicadores, entregas intermediárias e 

resultados esperados. 

  

• Empresa B 

 A Empresa B é uma empresa de grande porte que opera na distribuição de energia, 

geração e comercialização de energia limpa e desenvolvimento de serviços e soluções 

para o setor. Para gerenciar a inovação e disseminar a cultura da inovação existe uma área 

específica, como também funcionários capacitados como mentores da inovação em 

diferentes setores que incentivam e orientam os demais na proposição de ideias e projetos 

de novos produtos/serviços e processos. A área promove campanhas para quebra de 
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paradigmas em relação à inovação, maior tolerância a erros e fomento à criatividade. A 

empresa está inserida em um ecossistema de inovação e possui múltiplas parcerias. 

 A empresa possui três frentes para a inovação, orientada por 3 (três) comitês 

específicos. Um comitê possui foco na geração e implementação de ideias oriunda da 

participação do seu corpo funcional, outro para gerenciamento de P&D e, por fim, um 

voltado ao empreendedorismo e o desenvolvimento de startups. Essa última frente, busca 

solucionar problemas ou responder a desafios específicos definidos pelas lideranças da 

empresa. 

 Sua gestão da inovação inclui o incentivo a participação de todos os colaboradores 

para a geração de ideias e novas soluções que agreguem valor a empresa. Para tal, 

possuem uma ferramenta online própria para captura de ideias. Os colaborados cujas 

ideias são convertidas em iniciativas e implementadas são reconhecidos em eventos 

internos e recompensados, principalmente, por meio de um programa de pontos associado 

a ferramenta que podem ser convertidos em mercadorias. O processo é apresentado na 

Figura 23. 

O processo de geração e implementação de ideias, inicia-se na etapa de coleta de 

ideias que não exigem alta tecnologia para sua implementação, essas são analisadas 

internamente e as aprovadas são convertidas em iniciativas. As iniciativas são adaptadas 

para Business Case e novamente analisadas, se aprovadas, são implementadas e seus 

ganhos mapeados e acompanhados. As iniciativas podem ser novos modelos de negócio 

ou ideias para otimização de custos ou ganho de eficiência. 

 

Figura 17 - Método Aplicado para Geração e Implementação de Ideias Empresa B 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Propostas de iniciativas de empreendedorismo e start-up submetidas e aprovadas 

pelas lideranças são apoiadas pela empresa. Tais propostas podem ser capturadas por 

desafios internos ou ainda iniciativas sugeridas proativamente pelos colaborados. Para 

esses casos, as lideranças cedem o proponente de sua função para dedicação exclusiva ao 

projeto por até 18 meses, garantindo-lhes os benefícios de sua função e o retorno às 

atividades, caso a iniciativa intercorra em insucesso. As startups resultantes do esforço 

dos funcionários são incubadas e aceleradas por consultorias especializadas que são 
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terceirizadas. O procedimento adotado para execução e gestão das iniciativas 

empreendedoras na organização é apresentado de forma simplificada pela Figura 24. 

 

Figura 18 - Startups e Empreendedorismo Empresa B 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Para projetos de P&D, a empresa possui um processo de gerenciamento da P&D 

estabelecido, como representado simplificadamente pela Figura 25. A empresa realiza 

P&D externa via terceirização, atua conferindo aos processos suas entradas e seu 

gerenciamento. 

 

Figura 19 - Metodologia para Desenvolvimentos tecnológicos Empresa B 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 A Identificação de Demandas e Oportunidades inclui o levantamento de demandas 

internas e externas por meio de parcerias com universidades e centros de pesquisa, 

participação em eventos e engajamento interno. A Elaboração do Projeto abrange as 

atividades pertencentes à gestão de projetos orientada pelas estratégias da organização. 

Parte das atividades de P&D são terceirizadas, ou seja, incluem a contratação de serviços 

externos para sua execução, a etapa contratação, portanto, realiza negociações entre as 

partes, arranjos financeiros, definição de indicadores e captação de recursos financeiros 

externos. Gerenciamento, etapa na qual são acompanhadas as atividades técnicas, 

indicadores, cronograma e orçamento, como também é realizado o PDCA e elaborados 

relatórios de desenvolvimento. O acompanhamento dos resultados, elaboração de 

documentação e eventos de encerramento constituem a etapa de Encerramento. O Pós-

Projeto contempla a gestão da propriedade intelectual, divulgação, avaliação de possíveis 

desdobramentos e inserção no mercado. 

 

• Empresa C 

 A Empresa C é uma grande empresa do setor de cosméticos. A gestão da inovação 

na empresa tem foco em diferenciação do negócio, novas aplicações para recursos 

existentes e novos desenvolvimentos. Uma característica de destaque no aspecto da 

inovação é sua estrutura consolidada de inovação aberta que conta com um número 



83 

 

expressivo de projetos de cooperação. A organização participa de redes de cooperação 

para inovação constituídas por institutos de ciência e tecnologia, clientes, agências de 

fomento, empresas e empreendedores. Dessa forma, constitui um ecossistema de 

inovação e P&D. 

 A empresa realiza o gerenciamento da rede de agentes de pesquisa e 

desenvolvimento que permite o envio de propostas de ideias e lançamento de desafios ao 

ecossistema de P&D a qual pertence. Seus projetos de desenvolvimento de novos 

produtos são em quase sua totalidade realizados em cocriação com fornecedores, clientes 

ou parceiros, sustentado por um processo gerencial estruturado que reduz os riscos e 

viabiliza a gestão do conhecimento. 

 A metodologia que orienta sua gestão da inovação tem como alicerce principal o 

alinhamento do Planejamento Estratégico, a metodologia Stage Gate e o Processo de 

inovação. O Planejamento Estratégico da empresa possui forte influência em sua gestão 

da inovação, principalmente na gestão de portfólio e lançamentos a partir de uma área de 

inteligência mercadológica e identificação de tendências de ruptura de mercado, para isso, 

possui como base metodológica a análise PESTEL. O processo institucional de inovação 

e a metodologia Stage Gate norteiam a condução dos projetos de desenvolvimento de 

novos produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Seu processo é estruturado em 7 (sete) 

etapas e 7 (sete) gates de avaliação que visam reduzir riscos e retrabalho, bem como 

garantir o aprendizado e que resultados esperados em cada etapa sejam alcançados.  

 O processo inicia-se com conceituação do produto a partir de ideias e 

oportunidades identificadas, sendo detalhada por um Briefing, em seguida protótipos são 

desenvolvidos permitindo que testes sejam realizados e o conceito avaliado, sendo 

validado, o produto é disponibilizado e comercializado. Após o lançamento é realizada 

uma avaliação que visa obtenção de aprendizado baseado em experiências e análise dos 

resultados do produto. Os lançamentos são planejados e direcionados por um Roadmap 

de experimentos e desenvolvimentos de novas tecnologias. A Figura 26 ilustra o processo. 

 

Figura 20 - Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos (NPD) Empresa C 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Como um dos inputs do processo de desenvolvimento de novos produtos e de 

P&D a empresa possui uma área de inteligência que realiza o monitoramento do mercado 

que considera principalmente as ações dos concorrentes e os depósitos de patentes. Além 
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disso, a empresa possui um canal com consumidores que permite o depósito de ideias e 

sugestões de melhoria, como também eventos específicos para interações durante o 

processo. Para os colaboradores, realiza desafios internos para a sugestão de novas ideias 

e desenvolver novos projetos.  

 Em termos de ciência e tecnologia a empresa prioriza tecnologias para cosméticos, 

tecnologias para sustentabilidade e produtos que visem o bem-estar e relacionamentos. A 

empresa realiza P&D interna e colaborativa, por meio de laboratório de desenvolvimentos 

de cosméticos, centros de inovação e um hub de inovação. 

 Uma de suas frentes para inovação é sua incubadora de startups cujo foco são 

empreendimentos voltados ao desenvolvimento de soluções, especificamente nas áreas 

de novos negócios, inovações digitais e desenvolvimento de produtos para o setor de 

cosméticos. Além disso, possui parcerias com startups visando inovações com foco em 

sustentabilidade. 

 

• Empresa D 

É uma grande empresa do setor de construção civil. No âmbito da inovação possui 

como foco sustentabilidade, redução de custos e ganho de eficiência em seus processos. 

As inovações de maior impacto acontecem no departamento de Inovação, Tecnologia da 

Informação, Suprimentos, Produção, Comercial e Relacionamento com Clientes. Os 

desenvolvimentos de novos produtos ou melhoria de processos estão relacionados aos 

módulos e componentes de seus produtos. 

A empresa possui um programa interno anual para promoção e captação de novas 

ideias capazes de serem implementadas. O programa inclui ações de reconhecimento e 

recompensa e conta com o envolvimento de todos os colaboradores. A análise e 

priorização para transformação de ideias em projetos é realizada por um comitê 

estratégico que considera dentre outros parâmetros os riscos associados e análise de 

mercado. Dessa forma, a tomada de decisão, especialmente no contexto da inovação, é 

centralizada nos cargos mais altos da organização.  

Conforme o processo apresentado pela Figura 27, as ideias aprovadas são 

convertidas em conceitos e detalhadas em business cases, em seguida se inicia o 

planejamento para orientação de execução e acompanhamento. Por fim, as soluções são 

testadas em escala reduzida e implementadas. No processo de geração e implementação 

de novas ideias a empresa frequentemente envolve seus clientes, majoritariamente, na 

etapa de experimentação. Para isso, em geral, utiliza o método Design Thinking. 
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Figura 21 – Processo de Geração e Implementação de Novas Ideias Empresa D 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

Os projetos de desenvolvimento de novos produtos ou processos estratégicos são 

definidos a partir do monitoramento do mercado, identificação de tendências e novas 

tecnologias para a organização, posteriormente essas oportunidades mapeadas são 

desdobradas para os departamentos. Cada projeto é avaliado em função do impacto no 

negócio e integração com demais iniciativas. Esse processo garante que os novos 

desenvolvimentos sejam integrados e desdobramentos de uma visão holística e alinhada 

à estratégia da organização.  

Os projetos que demandam o desenvolvimento ou aquisição de tecnologias são 

avaliados em termos de recursos necessários e capacidade de execução frente a 

oportunidade identificada e aos objetivos do negócio. Assim, estes são integrados e 

planejados por meio de um Roadmap tecnológico. 

O processo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) está em estágio de evolução, 

amadurecimento e formalização. Seu processo como está estruturado demanda que a 

P&D seja desenvolvida diretamente por seus fornecedores, ou seja, possui a P&D 

terceirizada ou com a dependência de intermediários de inovação ou parceiros.  

 

• Empresa E 

Uma grande indústria de fabricação de eletrodomésticos. A inovação é 

considerada como um dos pilares fundamentais do negócio, uma característica que se 

destaca na gestão da inovação da empresa é o foco no consumidor, tendo o entendimento 

e a visão do cliente como centro dos desenvolvimentos.  

O processo interno de desenvolvimento de novos produtos é baseado nas 

metodologias Design Thinking e Double Diamond. De acordo com o Design Council 

(2020) a metodologia Double Diamond é um processo de design baseado em 4 (quatro) 

etapas e dois ciclos de pensamento divergente, no qual as ideias são criadas, e 

convergente, no qual as ideias são reduzidas e refinadas. A primeira etapa “Descobrir”, 

divergência inicial, contempla o entendimento do problema e a coleta de informações a 

respeito de forma exploratória. Em seguida, inicia-se a segunda etapa “Definir”, realizada 

pelo pensamento convergente, a partir da síntese do conhecimento e identificação de 



86 

 

oportunidades mais estratégicas um desafio é definido. A terceira etapa “Desenvolver”, 

pensamento divergente, abrange a exploração de ideias e possibilidades, definição de 

cenários, prototipagem e testes em pequena escala para solução do problema. A quarta e 

última etapa “Entregar”, envolve o refinamento das soluções com potencial de sucesso e 

rejeição das demais, abrange os testes finais, avaliação do projeto e ciclo de aprendizado.  

Na empresa, o método é realizado, inicialmente, pela proposta de um desafio que 

fomenta a geração de novas ideias para equipes predefinidas. Após a geração de ideias, 

seu agrupamento e seleção é o são geradas alternativas e cenários, ou seja, identificada 

uma oportunidade a ser explorada, busca-se gerar alternativas de desenvolvimento com 

foco nos consumidores. Para isso, é realizada coleta de informações, como tendências, 

necessidades do consumidor, informações de mercado e outras soluções com potencial 

disruptivo, para agregar as discussões e transformar uma oportunidade em um plano de 

negócios. Posteriormente, é iniciado o desenvolvimento do produto. O desenvolvimento 

de produtos na empresa é representado pelo macroprocesso descrito na Figura 28.  

 

Figura 22 - Processo de desenvolvimento de novos produtos Empresa E 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Para manter o alinhamento com a estratégia, a cada dois meses, ocorre uma 

reunião com a alta liderança. Além disso, ao longo do processo de desenvolvimento de 

produto e inovação existem grupos de melhoria contínua. Após a etapa de 

desenvolvimento, os projetos são validados por um fórum de líderes envolvidos na gestão 

da inovação, considerando a relevância da solução para o consumidor, pioneirismo no 

mercado, vantagem competitiva para a companhia e o valor diferenciado gerado para os 

acionistas. 

  A pesquisa e desenvolvimento (P&D) é realizada internamente, suas áreas 

trabalham na identificação e desenvolvimento de novas oportunidades, seja em produtos, 

processos ou modelos de negócio, fazem a gestão de processos de inovação na empresa 

e monitoram os resultados que são obtidos com as diversas iniciativas, a fim de garantir 

a sustentabilidade e potencializar ainda mais o retorno da inovação. 

 Além de centros de desenvolvimento, a empresa possui laboratórios de 

usabilidade, bem como plataformas e ferramentas utilizadas estrategicamente por meio 

de uma metodologia específica que objetiva aproximar os consumidores dos 
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desenvolvimentos de novos produtos, garantindo a participação dos mesmos no processo 

de desenvolvimento, ou seja, a efetividade da cocriação. Além disso, possui 

desenvolvimentos em parcerias principalmente com universidades e centros de 

tecnologia.  

 

• Empresa F 

 Uma grande empresa do setor químico. Tecnologia e Inovação é a essência da 

empresa, crescimento por meio de novos produtos e inovações é uma das principais metas 

de seu planejamento estratégico. A partir da visão e estratégia global, cada área possui 

metas de longo prazo para inovação nos seus planos estratégicos e operacionais. Os 

indicadores de performance das áreas, na qual a métrica de inovação está inclusa, são 

acompanhados em reuniões trimestrais envolvendo equipes multifuncionais com a 

diretoria da empresa.  

 Sua metodologia estratégica de gestão da inovação classifica as inovações em 3 

classes: Classe 1 – inovações incrementais; Classe 2 – inovações em mercados adjacentes; 

e Classe 3 – projetos disruptivos.  

 O processo de desenvolvimento de novos produtos é baseado no método Stage 

Gates que inclui 5 (cinco) gates de avaliação e 7 (sete) fases, são elas: Ideia, Conceito, 

Viabilidade, Desenvolvimento, Scale-Up (produção em larga escala), Lançamento e Pós 

Lançamento. Inicialmente, para priorizar e planejar o início de novos projetos é realizada 

uma reunião chamada Gate Zero, que considera critérios como atratividade, mercado, 

financeiro, alinhamento estratégico e conhecimento acumulado, a fim de manter o 

alinhamento com as estratégias da organização e garantir a robustez dos projetos. O 

acompanhamento dos projetos de novos produtos, é realizado por meio de encontros 

denominados Gate Reviews, realizados após a conclusão de cada fase do processo de 

desenvolvimento, no qual são discutidos os resultados com as lideranças das equipes de 

desenvolvimento e a diretoria da empresa. O Gate 6 é uma análise de aprendizado, sendo 

realizado somente quando necessário, isto é, quando o projeto não atinge os resultados 

esperados. A Figura 29 ilustra o processo em síntese. 

 

Figura 23 - Processo de desenvolvimento de novos produtos Empresa F 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 
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 O input de ideias ao processo é dado primordialmente pelo estudo de 

megatendências executado por consultorias especializadas. O pós-venda é realizado pela 

equipe de vendas que realiza o monitoramento de clientes para análise de aceitação do 

mercado e identificação de oportunidades. Dessa forma, a última etapa retroalimenta o 

processo com ideias. 

 Os desenvolvimentos são orientados por Roadmaps, de forma que existem dois 

modelos: Tecnológico e Desenvolvimento de produtos. Os projetos são coordenados pela 

pipeline de novos produtos. A metodologia de gestão estratégica da inovação da empresa 

classifica cada projeto em classes de acordo com seu grau de inovação: incremental, 

radical e disruptivo. 

 Na empresa a pesquisa e desenvolvimento é realizada internamente em seus 

laboratórios que realizam pesquisa básica, aplicada e desenvolvimentos experimentais. 

Não são realizadas colaborações de P&D ou inovação aberta na organização, somente 

transferência tecnológica com instituições internacionais. 

 Para fomentar a geração de ideias é disponibilizado parte do tempo dos 

funcionários de P&D para desenvolverem projetos/tecnologias de seu interesse 

relacionadas às suas áreas de atuação, que não estejam no pipeline de projetos da área. 

Além disso, existem desafios internos para pesquisadores, como também um fórum 

interno com foco em tecnologia que integra os centros de P&D globalizados da empresa. 

 Na empresa a área de Marketing é integrada as áreas P&D e é responsável pelo 

gerenciamento dos processos de desenvolvimento. Assim, também promove, de forma 

complementar aos inputs internos de ideias e oportunidades, a coleta de informações do 

mercado por meio do método Voice of the Customer (VoC), interações com clientes 

orientadas por Design Thinking, pesquisas de mercado, dados de terminais Point of Sale 

(POS) e coleta de informações dos principais clientes e concorrentes pela equipe de 

vendas. Assim como o fórum interno de tecnologia, a empresa possui um fórum orientado 

às áreas de marketing que oportuniza o aprendizado entre diferentes unidades, esse possui 

foco no estudo e disseminação interna de conhecimento do mercado e técnicas de coleta 

de informações dos consumidores. 

 

• Empresa G 

 Uma grande empresa do setor de tecnologia. A empresa possui diversas unidades 

administrativas, fábricas e centros de P&D em diferentes países. No escopo da inovação, 
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a pesquisa e desenvolvimento é a característica de destaque, visto que na empresa em 

geral as inovações são decorrentes de centros de P&D. É evidenciada o respeito às leis e 

regulamentações dos locais em que estão estabelecidos os centros de P&D, como também 

as especificidades das regiões onde são realizados negócios.  

 Seu Planejamento Estratégico é desdobrado da sede para as unidades alocadas no 

Brasil, assim como o Mapa Estratégico e consequentemente os objetivos e metas 

definidas em termos de desenvolvimento tecnológico, estabelecendo os projetos e 

entregas que devem ser realizadas de forma a compor os planos de lançamento de 

produtos e serviços/acessórios complementares. Os projetos são definidos em termos de 

demanda, produto, canal, marketing, preço e tempo de mercado. 

 A empresa possui programas e desafios internos para o incentivo a geração de 

novas ideias por parte dos colaboradores, dependendo da função e cargos, sendo a 

participação mais expressiva das equipes de P&D e inovação, tais iniciativas contam com 

reconhecimento e recompensa. Um comitê avalia cada proposta, as ideias provadas 

tornam-se projetos de P&D. Além disso, a empresa conta com um incubadora voltada ao 

público interno que incentiva e contribui para a transformação de ideias em novos 

negócios. 

 Outra entrada do processo de inovação é o constante monitoramento do mercado 

que inclui o mapeamento global de tendências e monitoramento das necessidades, 

comportamentos e expectativas dos clientes. Além disso, em seus desenvolvimentos a 

empresa considera as diferenças culturas e especificidades de cada região. 

 O desenvolvimento tecnológico e de novos produtos da empresa pode decorrer 

por 3 (três) formas: (i) identificação e desenvolvimento Brasil; (ii) identificação Brasil e 

desenvolvimento global e (iii) identificação e desenvolvimento global. Para os caminhos 

i e ii, a empresa desenvolveu método de planejamento de inovação e foco no mercado. O 

método, baseia-se em um ciclo contínuo composto de uma análise de mercado, 

identificação de novas oportunidades e construção de planos de ação, conforme Figura 

30. 

 

Figura 24 - Processo de planejamento da inovação Empresa G 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 
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 A empresa possui 3 (três) principais frentes dentro do escopo da gestão da 

inovação seus times de Inovação de Produtos, Inovação de Negócios e Desenvolvimentos 

Tecnológicos Avançados. 

 O time de Inovação de Negócios utiliza além da metodologia adotada para 

planejamento da inovação, a metodologia de Design Thinking e uma metodologia interna 

que visa a melhoria do desempenho regional dos negócios. Nessa metodologia estão 

definidos 6 (seis) passos, representados pela Figura 31: (i) Avaliação de Escopo 

(Laboratório de Pesquisa de Estilo de Vida com produção trimestral de relatório); (ii) 

Pesquisa (com análises qualitativas e quantitativas); (iii) Síntese; (iv) Ideação; (v) 

Refinamento do consumidor; e (vi) Desenvolvimento do conceito.  

 

Figura 25 - Processo de aprimoramento da inovação Empresa G 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 O processo de inovação configura-se por um ciclo que envolve seguintes etapas: 

(i) Pesquisa; (ii) Desenvolvimento, contempla ciclos de avaliação e ajustes; (iii) 

Fabricação; (iv) Comercialização; (v) Avaliação; e (vi) Ajustes. A última etapa demonstra 

sua preocupação com o aprendizado baseado em experiências, sua elevada e contínua 

interação com o ambiente externo também amplia a capacidade de aprendizado e confere 

uma visão além das fronteiras e experiências da própria organização. Todos os projetos 

possuem gates de avaliação em sua execução. A Figura 32 representa as etapas 

supracitadas. 

 

Figura 26 – Processo de Inovação Empresa G 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Adicionalmente, evidencia-se a existência dos times de P&D tecnológica que 

respondem por projetos organizados temporalmente por um Roadmap tecnológico com 

visão de longo, médio e curto prazo estabelecido estrategicamente para todos os centros 

de P&D da empresa. A P&D, portanto, é realizada em diferentes centros e por grupos 

específicos distribuídos globalmente que abrangem a pesquisa básica, aplicada e/ou 

desenvolvimento experimental voltados, principalmente para o desenvolvimento de 
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novas tecnologias com foco mercadológico. Todos os centros de P&D são integrados por 

um plano de vendas, desenvolvimentos, fabricação e logística.  

 A empresa realiza inovação aberta, principalmente P&D colaborativa e parcerias 

estratégicas para a busca de oportunidades e identificação de necessidades dos 

consumidores. A P&D colaborativa ocorre entre os laboratórios/centros de P&D das 

unidades alocadas em diferentes locais do Brasil e outros países, como também com 

institutos de pesquisa e universidades, ou seja, colaborações não competitivas. Já as 

parcerias em marketing e identificação de oportunidades são feitas, principalmente com 

organizações de outros setores de atuação. 

 

• Empresa H 

 A Empresa H é uma empresa de grande porte do setor de cosméticos. Nos aspectos 

gerais da inovação na empresa, destaca-se o empenho para antecipação de tendências e 

criação de novos produtos buscando por desenvolvimentos de produtos com qualidade e 

baixo custo. Como as demais empresas do setor, também se compromete com o 

atendimento às demandas do mercado.  

 Na empresa existe um núcleo exclusivo para o gerenciamento de diretrizes, 

atividades e processos de inovação. Esse também viabilizada a inovação aberta na 

empresa por meio de desafios submetidos ao público externo, conduzidos pela 

metodologia Design Thinking, bem como coordenam programas que visam o 

envolvimento e incentivo dos colaboradores para geração e compartilhamento de novas 

ideias.  Os outputs dos programas de geração de novas ideias interno e externo são 

avaliados por meio do funil de ideias que prioriza e seleciona as melhores ideias com base 

em critérios predefinidos, estas são levadas posteriormente para avaliação e seleção pela 

Diretoria. Além disso, o núcleo gerencia treinamentos internos sobre temas relacionados 

à inovação e também as ações de valorização e reconhecimento dos colaboradores cujas 

ideias foram implementadas. 

 Esse núcleo que pertence ao escopo da gestão da inovação a empresa possui uma 

área dedicada a inovações de produto que engloba a área de P&D e outra com foco em 

inovação de processos que busca excelência operacional por meio de inovação e melhoria 

contínua. A área responsável por inovações de produto possui como alicerce a 

governança, atribuições e responsabilidades e alocação de projetos. O último é orientado 

por uma matriz de alocação de projetos. 
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 O processo de desenvolvimento de novos produtos segue 4 (quatro) macro 

processos, como exposto na Figura 33, e é realizado a nível local e global: (i) Ideação, 

compreende a geração de ideias e insights (ii) Conceituação, é realizado o refinamento e 

transformação de ideias em conceitos de novos produtos; (iii) Experimentação, etapa na 

qual são reduzidas as incertezas; e (iv) Implementação, transformação de conceitos em 

novos produtos.  

 

Figura 27 - Processo de inovação Empresa H 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Como um input do processo, tem-se a área de inteligência de mercado que é 

responsável pela identificação de oportunidades, necessidades e preferências dos clientes, 

como também pelo funil de inovação que avalia e seleciona as ideias submetidas pelos 

colaboradores e público externo. 

 A empresa realiza atividades de pesquisa e desenvolvimento internamente e 

possui um de seus centros de P&D alocado no Brasil. A P&D é orientada para o 

desenvolvimento de novos produtos, as inovações de processos são conduzidas por uma 

área de excelência operacional. 

 O processo de P&D da empresa é representado pela Figura 34 e inicia-se pela 

Ideação, que envolve as áreas de marketing, Costumer Product Development (CPD) e 

Inteligência de Mercado e Insights (IMI), em que parte do time global está alocado na 

sede Brasil. A segunda, conhecida como “Descoberta”, envolve a aprovação do portfólio 

global de produtos a serem desenvolvidos nos próximos dois anos com revisão anual. A 

terceira, denominada Conceituação, compreende o refinamento da ideia por meio de 

testes por fragrância, por embalagem e modo de aplicação, considerando aspectos como 

venda, custo e margem do produto. E por fim, o Desenvolvimento que é a aprovação do 

projeto de fato e o Lançamento, caracterizado pelo lançamento do novo produto no 

mercado. 

 

Figura 28 - Processo de P&D Empresa H 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 
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 Esse processo de desenvolvimento de novos produtos e de P&D levam em 

consideração o pipeline de projetos, o planejamento de portfólio, gates de avaliação e 

indicadores de acompanhamento e de resultado. Além disso, os desenvolvimentos locais 

são alinhados aos desenvolvimentos e estratégia global. 

 

• Empresa I 

 A Empresa I é uma empresa global de grande porte, automotiva e de mobilidade 

localizada em 5 (cinco) continentes, possui diferentes centros de P&D, incluindo um 

alocado no Brasil. No planejamento estratégico são analisadas oportunidades e tendências 

do mercado para estabelecer quais produtos serão mantidos, alterados e incluídos no 

portfólio. Além disso, a empresa define quais desenvolvimentos serão realizados em 

determinados países e centros de desenvolvimentos. 

 Os desenvolvimentos seguem o Plano de Desenvolvimentos definido de forma 

estratégica e global. Anualmente é feito pelo Centro de Design e Desenvolvimento o 

levantamento de ideias e/ou projetos com potencial de sucesso para serem incluídos nesse 

planejamento a partir de uma extensa análise de mercado e tendências, seguido pelo 

detalhamento técnico, definição de plano para coleta de informações e resultados 

esperados que estejam alinhados ao negócio e promovam o desenvolvimento de produtos 

bem-sucedidos. Cada projeto possui um documento com as especificações necessárias 

para dar início ao desenvolvimento. 

 A empresa possui Centros de Desenvolvimento de Produtos instalados em 

diferentes países que realizam análises de tendência de mercado e necessidades do 

consumidor para planejar inovações e tecnologias que podem ser agregadas ao produto 

definido no Plano de Desenvolvimento. Integrando esses centros a empresa possui um 

sistema de gerenciamento global de desenvolvimento de produtos aplicado tanto para 

desenvolver novos produtos, como para a melhoria de produtos que já inseridos no 

mercado. 

 Tais análises agregam o conceito do produto, posteriormente é realizado um 

protótipo virtual que inclui diferentes módulos do produto e reduz os custos com testes 

do protótipo físico esse permite testes funcionais e avaliação estética, realizadas as 

melhorias e finalizada a proposta, um protótipo físico é construído, quando validado é 

iniciada a produção em larga escala para, por fim, lançamento do produto no mercado. 

Dessa forma, o processo de desenvolvimento de novos produtos é simplificado pelo 

processo representado pela Figura 35. 
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Figura 29 - Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos Empresa I 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 A P&D é realizada nos Centros de Desenvolvimento, no entanto, no processo 

produtivo alguns módulos do produto são terceirizados. Para esses casos, a empresa 

possui um processo de avaliação que visa garantir a capacidade técnica e produtiva de 

cada fornecedor. 

 Para melhoria de produtos existentes, a empresa engaja seus colaboradores a 

submeterem ideias por meio de uma plataforma ou ainda realiza desafios em um portal 

da organização, as ideias são avaliadas e selecionadas, sendo os proponentes 

reconhecidos e premiados. Os colaboradores também podem apresentar propostas de 

projetos a seus líderes que avaliam e para as ideias com maior valor agregado ao consumir 

é definido um plano de trabalho que é direcionado a execução por uma das três áreas de 

atuação da empresa em termos de inovação: mobilidade, produto ou tecnologia. Além 

disso, a empresa conta com a metodologia Design Thinking e espaços de estímulo a 

criatividade. 

 A empresa realiza parcerias com institutos de ciência e tecnologia, universidades 

e startups para a troca de conhecimento. Além disso, possui um programa que visa 

acelerar o desenvolvimento de startups com propostas inovadores para o setor. 

 

• Empresa J 

 A Empresa J é uma indústria química de grande porte cujo portfólio é organizado 

em 5 (cinco) segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções 

Funcionais, Soluções para Agricultura e Petróleo e Gás. Em sua estrutura organizacional 

existe uma área dedicada à gestão da inovação e suas estratégias de inovação tem foco 

principal no cliente. A empresa conta com laboratórios e centros de experimentação 

próprios nos quais realiza P&D básica, aplicada e de desenvolvimento. 

 A empresa possui uma plataforma de gestão de ideias, na qual todas as unidades 

de negócio têm acesso. Após a submissão da ideia na plataforma, as ideias com potencial 
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de sucesso seguem o processo apresentado na Figura 36. O proponente conta com 

técnicos e especialistas para estruturar e refinar a ideia para posterior avaliação por um 

comitê técnico. As ideias aprovadas são avaliadas em função da existência de patentes 

registradas e em aspectos jurídicos, posteriormente são destinados recursos conforme 

prévia análise, assim é realizada a contratação de fornecedores para execução da ideia e 

seus resultados são submetidos às lideranças e avaliados para decisão final de 

implementação. Para resultados finais não satisfatórios o responsável pela ideia pode 

realizar novos testes ou o projeto ser arquivado até que seja viável ou esteja satisfatório 

para virar um projeto. Cabe destacar que pessoas externas podem acessar e submeter 

ideias na plataforma, esses casos são assegurados por termos de confidencialidade. 

 De forma complementar à plataforma, a empresa realiza desafios internos para o 

estímulo à geração de ideias que abrange todas as áreas e níveis hierárquicos, com 

exceção da alta liderança. A iniciativa conta com premiações e reconhecimento.  

 

Figura 30 – Processo de Geração de Ideias Empresa J 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Além dos inputs internos de ideias para o processo de inovação, a empresa realiza 

estudos de antecipação de tendências e mercado para identificar oportunidades, por meio 

de duas áreas globais de vigilância tecnológica destinadas, principalmente, à identificação 

de novas fronteiras científicas e à prospecção tecnológica. 

 O processo de inovação é baseado na metodologia Stage Gate, assim a cada etapa 

concluída os projetos são avaliados a partir de critérios predefinidos. O processo 

estrutura-se em 5 (cinco) etapas, conforme Figura 37: Levantamento de ideias e 

Identificação de Oportunidades, iniciam-se estudos sobre a exploração da ideia como a 

viabilidade técnica e mercado alvo; Business Case, na qual são realizadas pesquisas de 

mercado e a análise de viabilidade econômica; Fase de Laboratório, composta por análises 

técnicas aprofundadas e desenvolvimento em laboratório; Projeto Piloto, iniciam-se a fase 

de testes que incluem avaliações técnicas e de mercado; e Lançamento, o 

desenvolvimento é comercializado. A área de desenvolvimento trabalha de forma 
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integrada às áreas de Marketing e Vendas para ter mais aderência no lançamento no 

mercado, isto confere maior competitividade à empresa.  

 O processo de lançamento inicia-se junto com a etapa de Business Case do 

processo de inovação a partir das análises de Health Checks que busca avaliar a “saúde” 

do projeto por meio de indicadores e representar em uma quadro de forma visual e 

simplificada, mediante a resultados positivos é delineada a estratégia de lançamento do 

desenvolvimento que orienta sua preparação e execução, dado que o produto foi lançado 

no mercado a área avalia seu desempenho e realiza ajustes no projeto ou em sua estratégia, 

caso necessário. 

 

Figura 31 - Processo de inovação Empresa J 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas.  

  

 O gerenciamento dos desenvolvimentos ao longo do tempo é realizado por um 

Roadmap Tecnológico, já a priorização de projetos é analisada por uma Matriz de 

Hierarquia dos Projetos na qual são considerados critérios como: Complexidade de 

execução da ideia, Riscos e Recursos (viabilidade econômica, tempo de implementação 

etc.). A empresa possui também uma ferramenta interna para monitoramento de patentes. 

 Na empresa, existe o monitoramento e compartilhamento global de boas práticas, 

no qual são registradas internamento as iniciativas e melhorias nos processos que 

obtiveram bons resultados para conhecimento de todas as unidades da empresa alocadas 

em diferentes países.  

 A empresa projetos em parcerias por cooperação com universidades, institutos de 

pesquisa, parceiros industriais, não concorrentes, e companhias start-up. Além disso 

possui um Hub de inovação orientado à start-ups e uma incubadora que conta com 

metodologias de aceleração, coaching e mentoring, parceiras e investimentos.  

  

5.2 Resultados e discussão 

  

 Para a construção de um framework sobre as diferentes abordagens de gestão da 

inovação das empresas em estudo, faz-se necessária primeiramente a compreensão das 
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abordagens individuais. Em seguida estas são analisadas em função de suas características 

principais e confrontadas com a literatura. 

 

5.2.1 Análise da Gestão da Inovação nas empresas 

  

 De posse do levantamento de informações sobre as organizações em estudo e da 

literatura de referência, para explicitar as diferentes abordagens de gestão da inovação 

encontradas nas empresas em estudo foram construídos diagramas tendo como ênfase a 

P&D, o Processo de Inovação e o processo de NPD. Para termos de simplificação as 

estruturas apresentam-se de forma linear, no entanto é sabido que para todos os casos 

existem fluxos de conhecimento e informação. Além disso, cabe destacar que as 

representações são interpretações dos autores diante das informações fornecidas obtidas 

de cada empresa dentro do espaço de tempo do estudo, sendo na prática estruturas 

mutáveis ao longo do tempo. 

 As representações em geral apresentam em sua estrutura as diferentes fontes de 

inputs de ideias e oportunidades, os processos de inovação, NPD e P&D que podem ser 

considerados de forma integrada ou separada, os métodos/processos/ferramentas que 

apoiam os processos transformadores ou ainda a gestão da inovação como um todo e, por 

fim, no ambiente externo para além da capacidade de gerenciamento da gestão da 

inovação são apresentados os principais fatores externos que a influenciam. 

  Considerando que as organizações são consolidadas no mercado e referência no 

âmbito inovação, a proposta é mapear a estrutura lógica da gestão da inovação de forma 

simplificada, para uma análise da influência ou impacto da P&D nessas estruturas, 

considerando o contexto da organização. Dessa forma, tais análises não objetivam julgar 

a qualidade ou maturidade da gestão da inovação de cada empresa, mas sim representar 

as diferentes perspectivas existentes para posterior análise.  

  

• Empresa A  

 Na empresa a gestão da inovação é responsável por capacitações, 

desenvolvimento de facilitadores internos, interface com os clientes, participação no 

ecossistema de inovação, análise e depósito de patentes, iniciativas de digitalização, 

promoção da cultura de inovação e captação de recursos para a inovação. Destaca-se a 

participação em um ecossistema de inovação, engajamento de vários níveis 

organizacionais para a inovação. 
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 A empresa possui como principais inputs do processo de inovação ideias e 

oportunidades identificadas com a sugestão dos colaborados, as solicitações e 

necessidades identificadas pelos clientes e os atores que compõem o ecossistema que a 

empresa está inserida. A pesquisa e desenvolvimento atende às demandas dos novos 

desenvolvimentos tecnológicos e de produtos, integrando o processo institucional de 

inovação. Suportando e direcionado esses processos está o Planejamento Estratégico 

global que é desdobrado para todas as unidades do negócio, alinhado a ele está o Roadmap 

tecnológico que planeja os desenvolvimentos ao longo do tempo, além disso contribuindo 

para a especificação e delineamento do produto os requisitos dos clientes são fortemente 

considerados no processo. 

 Após a execução do processo de inovação, dado o produto inserido no mercado a 

empresa avalia a possibilidade de oferta de serviços complementares tal como instalação, 

suporte, manutenção etc. Essa atividade realiza também o pós-venda no qual são geradas 

informações e conhecimento sobre a usabilidade e oportunidades de aperfeiçoamento do 

produto e melhoria do processo. A Figura 38 apresenta a representação construída com 

base nas informações obtidas em entrevista com avaliadores, como também 

disponibilizadas ao público pela empresa. 

  

Figura 32 - Representação da Gestão da Inovação Empresa A 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 A atividade principal da empresa não depende diretamente dos novos 

desenvolvimentos ou resultados da inovação, não havendo um prazo definido pelo 

mercado para lançamento e permitindo um tempo maior de maturação da inovação, 

observa-se uma dinâmica influenciada e direcionada principalmente pelo Roadmap 

tecnológico, onde as capacidades e limitações de recursos são supridas com parcerias e 

por P&D colaborativa. Em termos de inovação, a empresa pode ser interpretada como 
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puxada pelo mercado, considerando que os novos desenvolvimentos, em geral, buscam 

atender a demandas específicas do mercado ou responder às iniciativas dos concorrentes. 

 Além disso, dado que as decisões que permeiam as rotinas e estratégias da gestão 

da inovação são centralizadas na alta liderança que também avalia se os projetos de P&D, 

inovação e novos produtos devem ser descontinuados, em função de seus resultados 

intermediários, junto às partes interessadas. Dado o longo período de tempo exigido para 

o desenvolvimento de novos produtos no setor de atuação da empresa juntamente com a 

necessidade de alocação de altos recursos financeiros os desenvolvimentos são 

desdobramentos do Planejamento Estratégico e de demandas dos clientes. 

  

• Empresa B  

 A empresa apresenta três frentes bem definidas para a inovação e pouco integradas 

em seus processos e atividades, para melhorias e inovações incrementais o processo segue 

o modelo de geração e implementação de novas ideias, inovações com alto grau 

tecnológico são direcionadas pela metodologia de Gestão de P&D. Por último, ideias que 

possam gerar novos modelos de negócios, empreendimentos e startups são conduzidas 

conforme o último processo representado na Figura 39. Para os três casos é possível e 

incentivada a participação dos colaboradores como input de ideias, projetos ou iniciativas.  

 Sua estrutura de gestão da inovação é descentralizada nas áreas, possuindo estas 

autonomia e recursos para o desenvolvimento de inovações incrementais. Para projetos 

de novos produtos que demandem mais recursos as lideranças são incluídas ao processo. 

A participação dos colaboradores é um aspecto relevante em sua gestão da inovação, a 

empresa engaja todos os colabores a participarem com a geração de ideias e 

desenvolvimento de iniciativas. 
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Figura 33 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa B 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Configurada como holding, a empresa é fortemente influenciada pela estratégia e 

direcionamento da sede, localizada além das fronteiras continentais o que reflete 

diferenças culturais e comportamentais entre as unidades. Além disso, devido à 

característica do mercado regulado no qual atua, as influências políticas, legais e 

ambientais são aspectos fortemente considerados em todos os processos da organização, 

como em sua gestão da inovação. 

 Em termos de P&D a empresa realiza internamente e de forma colaborativa P&D 

para inovações e melhorias de processo, incluindo melhoria da saúde e segurança do 

trabalho. Considerando as inovações de produto, a empresa comumente realiza a 

terceirização da P&D, como evidenciado na metodologia para desenvolvimentos 

tecnológicos. 

 Apesar da busca constante por melhorias e um alto investimento em digitalização 

e inovação, entende-se que a P&D exerce pouca influência na abordagem de Gestão da 

Inovação da organização, principalmente considerando os fatores inerentes ao mercado 

regulado. Além disso, a execução das atividades-chave ou competitividade da empresa 

não depende diretamente do desenvolvimento de novos produtos. 

 

• Empresa C  

 A gestão da inovação na Empresa C, possui como característica predominante a 

inovação aberta que incluí startups, centros de pesquisa, hubs de inovação etc. A mesma 
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está inserida em um ecossistema de inovação que contribui para o input de ideias ao 

processo de inovação, parcerias, P&D colaborativa, ganhos de conhecimento e no 

monitoramento do mercado. Uma característica relevante da empresa é sua atuação junto 

às comunidades da Amazônia, constituindo outro ator relevante em seu ecossistema para 

inovação. A participação dos colaboradores para a geração e proposição de ideias também 

é considerada em sua estrutura de inovação aberta. 

 Sua gestão da inovação é alinhada ao Planejamento Estratégico e possui como 

principal input de ideias o monitoramento do mercado e tendências. Dessa forma, em 

geral, a tomada de decisão quanto aos desenvolvimentos de novos produtos é centralizada 

nas lideranças e desdobrado para a organização por meio do Mapa Estratégico. Tais 

decisões são baseadas primariamente nas análises de mercado. 

 

Figura 34 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa C 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 É possível identificar na empresa um processo de inovação consolidado e alinhado 

à P&D, como evidenciado na Figura 40. No processo, observa-se forte influência da P&D, 

o funil tecnológico seleciona as melhores ideias e oportunidades a serem exploradas 

dentro de critérios predefinidos, em consequência na gestão da inovação como um todo. 

Na empresa a P&D é um input do processo de inovação, principalmente, com novas 

fórmulas e novos insumos produtivos demandados para os novos produtos previstos. 

 A empresa possui os impulsos para a inovação tanto do mercado quanto dos 

desenvolvimentos tecnológicos, existe uma preocupação com a manutenção da parcela 

do mercado e responda aos lançamentos pela concorrência como também o pioneirismo 

no lançamento de produtos ao mercado. 
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 Como uma característica do setor a influência sociocultural é relevante dado a 

necessidade de abrangência dos produtos ao público consumidor e aderência no mercado. 

Um dos pilares de sua gestão da inovação é a sustentabilidade, dessa forma fatores 

ambientais exercem forte influência. 

  

• Empresa D 

 A gestão da inovação na empresa atua em duas frentes: projetos gerados a partir 

da coleta e análise de ideias submetidas pelos colaboradores com baixo nível tecnológico 

e a partir do monitoramento de oportunidades tecnológicas e de mercado traduzidas em 

projetos e processos estratégicos para a organização. Nessa última, encontram-se as 

atividades de P&D, no entanto, como identificado na empresa, estas são terceirizadas ou 

obtidas a partir de parcerias. Os projetos de base tecnológica são planejados e 

direcionados por um roadmap tecnológico. 

 Embora a empresa possua processos mapeados como apresentado na Figura 41, 

esses estão em fase de implementação na organização, dessa forma os novos produtos 

ainda são desenvolvidos de maneira informal. Os colaboradores participam ativamente 

na geração de ideias, mas a seleção de ideias com potencial de sucesso e a tomada de 

decisão quanto ao aporte de recursos e execução de iniciativas é centralizada na alta 

liderança. Em termos de inovação de produto seus desenvolvimentos possuem baixa grau 

de inovação e potencial disruptivo. 

 

Figura 35 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa D 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 
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 Como uma empresa nacional, não possui influências ou necessidade de responder 

a estratégias e orientações de sedes localizadas em outros países. Dada as características 

do setor de construção civil as influências socioculturais não foram consideradas 

relevantes, no entanto o fator ambiental é fortemente considerado em seus 

desenvolvimentos, como também a sustentabilidade é um dos pilares da inovação na 

empresa. 

 A empresa está focada primariamente em desenvolvimentos que culminem no 

aumento da satisfação de seus clientes e melhorias em seus processos para redução de 

custos de produção. Observa-se, assim, uma baixa influência da P&D na Gestão da 

Inovação da empresa, principalmente, em decorrência da abordagem adotada de 

terceirização ou parcerias para realização de P&D. A visão holística e estratégica 

predomina na estruturação e coordenação da gestão da inovação. 

• Empresa E 

Um aspecto forte da gestão da inovação da Empresa E é o foco e participação dos 

consumidores e no lançamento de novos produtos. Seu planejamento estratégico tem 

como foco principal a inovação. Na empresa o processo de desenvolvimento de novos 

produtos e o monitoramento dos resultados são gerenciados e operacionalizados pelas 

áreas de P&D, uma característica de destaque em sua gestão da inovação, conforme 

evidenciado na Figura 42. No entanto, suas iniciativas são desdobradas do Mapa 

Estratégico da organização e a tomada de decisão realizada principalmente pela alta 

liderança. 

 

Figura 36 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa E 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

A empresa realizada P&D colaborativa com universidades e centros de pesquisa, 

como também seus desenvolvimentos de novos produtos são realizados em quase sua 
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totalidade em conjunto com consumidores. A unidade alocada no Brasil exporta P&D 

para a sede e demais unidades globais, dessa forma possui autonomia em seus 

desenvolvimentos em relação à influência da Holding em termos de inovação. A empresa 

também importa P&D de seus centros globais e realiza o trabalho de adaptar os 

desenvolvimentos para a cultura do país, bem como promover significativas melhorias. 

Em função disso a influência externa sociocultural foi considerada como um aspecto 

relevante.  

Além disso, as influencias ambientais, econômicas e tecnológicas são relevantes 

dado, principalmente, as características do setor de atuação, assim também foram 

consideradas da representação. Acredita-se que outro fator externo relevante sobre a 

gestão da inovação é a influência são das necessidades e demandas dos consumidores, 

visto que são o foco de todos os desenvolvimentos.  

 

• Empresa F 

 A principal característica da gestão da inovação na Empresa F é o pioneirismo 

tecnológico. Nesse sentido, os desenvolvimentos de novos produtos são desdobramentos 

de suas descobertas, ou seja, buscam-se aplicações para as soluções desenvolvidas e ainda 

inexistentes no mercado. Nesta etapa, o processo de desenvolvimento as áreas de P&D e 

Marketing trabalham de forma integrada. 

 O principal input de oportunidades é o estudo de megatendências que a empresa 

contrata de um fornecedor especializado. Como ilustrado pela Figura 43, dentro da 

empresa, a geração de ideias, identificação de oportunidades e o processo de inovação 

são centralizados na área de P&D, o que lhe confere autonomia e flexibilidade para 

explorar novas tendências e avanços científicos. A gestão da inovação na empresa busca 

aplicações para as descobertas dos centros de P&D, para isso, a participação dos clientes 

no desenvolvimento é limitada ao entendimento de suas necessidades e consulta sobre 

preferências. 
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Figura 37 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa F 

 
 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 A empresa realiza P&D básica, aplicada e de desenvolvimento tecnológico e 

configura-se como empurrada pela tecnologia, sendo impulso majoritário para a 

inovação.  Os resultados das áreas e atividades de P&D na empresa permitem a entrada 

recorrente em novos mercados e exploração de aplicações para os novos 

desenvolvimentos científicos e/ou tecnológicos.  

 Sua gestão da inovação é a fortemente influenciada pela P&D, os avanços e 

resultados dos esforços de P&D condicionam mudanças de forma sistêmica para atender 

e potencializar os resultados das novas descobertas, aplicações e estratégias. 

 

• Empresa G 

 Possui uma estrutura de gestão da inovação amplamente baseada nos centros de 

P&D locais e influenciada pela capacidade dos centros de P&D globalizados. 

Confidencialidade das informações e dados são características fortes, assim a P&D 

comumente atua internamente de forma fechada e assim como o processo de inovação. 

Na empresa, o processo de inovação é centralizado em seus centros globalizados de P&D. 

A Figura 44 busca apresentar os principais processos mapeados dentro do escopo da 

gestão da inovação cuja atuação é realizada no Brasil. 

 A empresa alcança competitividade por meio de ruptura tecnológica e avanços de 

tecnologias dominantes, trabalham no ciclo de vida da tecnologia explorando-a 

comercialmente por um período de tempo após sua introdução no mercado. Dessa forma, 

pode-se considerar seu impulso para inovação como empurrado pela tecnologia. 
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Figura 38 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa G 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 O Planejamento Estratégico Global possui forte influência sobre a gestão da 

inovação e a P&D. As influências externas possuem grande relevância no contexto da 

gestão da inovação na empresa, principalmente as econômicas, socioculturais e 

tecnológicas. 

 No âmbito da gestão da inovação, acredita-se que a P&D exerce forte influência, 

visto que a estruturação dos Centros e Institutos de P&D, construindo um conjunto de 

processos específicos e exclusivos para a geração de inovações em produtos, 

relacionamento com mercado e processos é o foco da inovação na empresa. Essa 

característica do modelo de atuação da empresa combinada com a atuação a fabricação e 

comercialização geram altos resultados em mercado e inovação.   

 

• Empresa H 

 Na Empresa H, os lançamentos, em geral, tendem a ser diferenciações ou 

inovações incrementais em produtos já lançados no passado. O principal foco da empresa, 

sendo este desdobrado também para sua abordagem de gestão da inovação, é o 

atendimento às demandas do mercado e resposta aos lançamentos pela concorrência. 

Eventualmente, há produtos que apresentam alto grau de novidade, seja para o mercado, 

desenvolvimentos tecnológicos ou inovações de processos produtivos. Entende-se, 

portanto, que a empresa se configura principalmente como puxada pelo mercado. 
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 No âmbito de desenvolvimento de produtos, a empresa possui dois processos de 

desenvolvimento, conforme Figura 45: (i) um processo voltado a inovações com baixo 

grau tecnológico, onde os colaborados participam proativamente na geração de ideias; e 

(ii) outro com foco em desenvolvimentos que demandam P&D, sendo esses direcionados 

pelas oportunidades identificadas a partir do monitoramento do mercado.  

   

Figura 39 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa H 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Dentre os fatores externos que influenciam a gestão da inovação da empresa 

destacam-se: a dinâmica do mercado como os lançamentos realizados pelos concorrentes, 

a influências das estratégias e diretrizes da unidade sede da empresa, adicionamento 

destacam-se as necessidades dos clientes, aspectos socioculturais de cada região de 

atuação da empresa e econômicos.  

 

• Empresa I 

A gestão da inovação na empresa possui foco no atendimento às demandas do 

mercado e Design dos produtos e experiência do usuário. Ao mesmo tempo que buscam 

atender as demandas do mercado, realizam pesquisas visando pioneirismo no lançamento 

de novos produtos e diferenciação por meio de design, no entanto, dada a complexidade 

dos produtos ofertados e as características do mercado automotivo, os novos 

desenvolvimentos são de longo prazo. Quando realizadas, as inovações são mantidas no 

mercado por um longo período de tempo por meio de melhorias, inovações incrementais 
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e modificações para acompanhar as tendências de mercado. Nesse sentido, acredita-se 

que a empresa possui como impulso para a inovação o mercado que condiciona as 

estratégias e gestão da inovação e, consequentemente, as atividades de P&D. 

 

 

Figura 40 - Representação da Gestão da Inovação da Empresa H 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

Para os novos desenvolvimentos a P&D é realizada internamente e quando 

necessário existe a terceirização visando aquisição de novas tecnologias. Os 

desenvolvimentos de novos produtos, tal como seu processo de inovação são 

centralizados nos centros de P&D globalizados e seguem o Plano de Desenvolvimento 

definido pela matriz de forma alinhada ao Planejamento Estratégico, sendo este 

desdobrado para os centros de desenvolvimentos globais. A Figura 46 explicita os 

principais processos que incluem essa dinâmica.  

Em relação às influências externas, destacam-se as questões legais, 

principalmente orientadas à requisitos mínimos de segurança, influências econômicas, 

ambientais e tecnológicas. Cabe destacar que, em geral, a empresa não diferencia seus 

desenvolvimentos por região ou questões culturais, pode haver descontinuação da 

comercialização do produto, no entanto, não existem desenvolvimentos direcionados ao 

atendimento de uma demanda cultural ou regional específica, logo não foram 
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identificadas fortes influências socioculturais na gestão da inovação. Outro aspecto de 

forte influência são as exigências e estratégias da Holding mundial que define um plano 

de novos desenvolvimentos para todos os centros de P&D da empresa e seu planejamento 

estratégico global.  

 

• Empresa J 

 A gestão da inovação na Empresa J, possui como característica predominante a 

capacidade de desenvolvimento e interface com clientes para atender às demandas do 

mercado de forma rápida, como também possui uma estrutura de P&D interna e 

colaborativa que busca pioneirismo tecnológico e/ou de produtos. A gestão da inovação 

operacional e tática é descentralizada, coordena diferentes frentes de inovação e unidades 

de negócios. No aspecto estratégico e coorporativo, é genérica, centralizada e flexível, 

propondo direcionadores básicos para a inovação de forma alinhada ao Planejamento 

Estratégico e ao monitoramento do mercado e antecipação de tendências.  

A empresa atribuí a suas áreas, incluindo a P&D, alto nível de autonomia e 

flexibilidade para gerenciar seus processos e para novos desenvolvimentos e iniciativas 

de inovação. A empresa possui uma estrutura de inovação aberta, está inserida em um 

ecossistema de inovação que contribui para o input de ideias ao processo de inovação, 

parcerias, P&D colaborativa, ganhos de conhecimento e no monitoramento do mercado. 

É possível identificar na empresa um processo de inovação mapeado e alinhado à P&D. 

No entanto, como a mesma possui diferentes frentes e unidades de negócios com 

autonomia e flexibilidade em seus processos, isso pode refletir em alterações no processo 

de inovação. 

 Na geração de ideias os colaboradores participam, basicamente, na sugestão de 

melhorias nos processos por meio de um sistema interno. Para inovações no segmento de 

insumos, que não corresponde à maior parte dos desenvolvimentos, a empresa possui um 

programa de incentivo para desenvolvimento de iniciativas pelos colaboradores. No 

entanto, nos desenvolvimentos tecnológicos, em geral, a participação dos colaboradores 

é centralizada em áreas técnicas de P&D, inovação e marketing. 

A empresa pode ser considerada puxada pelo mercado para unidades e frentes de 

inovação cujos objetivos são voltados à manutenção da parcela de mercado e atendimento 

às demandas dos clientes, os esforços orientados ao mercado na organização são 

predominantes. No entanto, a empresa pode ser considerada empurrada pela tecnologia 

também, visto que possui unidades e frentes do negócio cujo foco principal é o 
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pioneirismo científico e tecnológico, que visa e oportuniza entrada em novos mercados, 

lançamento de novos produtos etc. Adotando uma visão simplificada, o processo de 

inovação é realizado de forma integrada com as atividades de marketing e possui 5 (cinco) 

etapas principais, como expõe a Figura 47. 

  

Figura 41 - Representação Gestão da Inovação Empresa J 

 

 Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 

 

 Como uma característica do setor químico a influência ambiental é relevante, 

principalmente dado que a empresa tem priorizado o desenvolvimento de produtos 

sustentáveis. Sendo uma característica forte da empresa sua relação e interação com 

clientes, os fatores socioculturais tornam-se um aspecto importante nas decisões da gestão 

da inovação. Fatores legais também exercem forte influência na empresa.  

  

5.2.2 Codificação e análise das interações  

   

 Para o entendimento de forma sistêmica das abordagens de P&D, processo de 

inovação e gestão da inovação foi destacadas os aspectos principais desses conceitos e 

consolidados, em síntese, em um quadro para possibilitar a comparação entre as diferentes 

abordagens. Dessa forma, o Apêndice E apresenta, em relação aos processos de inovação, 

o principal impulso para inovação nas empresas, as fontes de ideias e identificação de 
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oportunidades, as metodologias que orientam o processo e as ferramentas, métodos e 

processos que apoiam tais metodologias durante o desenvolvimento de novos produtos. 

 Em relação aos processos de NPD, as empresas industriais estudadas comumente 

consideram o processo de inovação juntamente com o processo de desenvolvimento de 

novos produtos, mas distinguem processos de desenvolvimentos que incluem tecnologia 

ou P&D e processos de desenvolvimentos com baixo grau tecnológico, inovações 

incrementais ou melhorias.  

 Considerando o grupo analisado a metodologia Stage Gate apresentou grande 

aderência das empresas para orientação dos processos de inovação. Dentre os diferentes 

ferramentas e métodos de apoio, nota-se a relevância atribuída à utilização de Roadmaps 

Tecnológico e de Produto para alinhamento e coordenação dos desenvolvimentos ao 

longo do tempo e o método Design Thinking para geração de novas ideias e conceitos. 

 Analisando as empresas foi possível identificar o principal impulso para a 

inovação, dentre os dois principais evidenciados na literatura: puxado pelo mercado ou 

empurrada pela tecnologia. Observa-se que ainda a existência de abordagens nas quais os 

dois impulsos exercem igual importância.  

 Considerando os principais inputs para a inovação identificados nas empresas, 

destacam-se: monitoramento do mercado, colaboradores, consumidores, fornecedores, 

análise de tendências, pesquisa básica (ciência) e participação em redes. 

Em relação às abordagens de P&D, o Quadro 15 destaca a estrutura e as atividades. 

Observa-se que as empresas analisadas cuja atividade principal baseia-se no 

desenvolvimento de novos produtos possuem P&D interna, podendo essa ser colaborativa 

ou fechada.  
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Quadro 15 - Síntese dos Processos de inovação e desenvolvimento de novos produtos e/ou tecnologias das empresas em estudo 

 Processo de Inovação Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

Empresa Impulso Input de ideias Metodologias Processos/ferramentas de apoio Estrutura principal  Atividades de P&D 

A 
Puxada pelo 

mercado 
Redes de inovação, 

colaboradores e clientes 

Processo de NPD 

e Stage Gat 

Roadmap Tecnológico; Design 

Thinking; e Mapa de Geração de 

valor 

P&D interna e externa 

(colaborativa) 
P&D desenvolvimento 

experimental 

B 
Puxada pelo 

mercado 
Colaboradores e 

monitoramento do mercado 
Processo de NPD 

Design Thinking; Creative 

Problem Solving; e PDCA. 
P&D externa 

(terceirizada) 
Fornecedor 

C 
Puxada pelo 

mercado 
Inovação aberta Stage Gate 

Análise PESTEL; Gestão de 

Pipeline, Projetos e Portfólio 

P&D interna e externa 

(colaborativa) 

P&D básica, aplicada e de 

desenvolvimento 

experimental 

D 
Puxada pelo 

mercado 

Colaboradores, fornecedores 

e monitoramento do 

mercado 

Processo de NPD 
Design Thinking; Roadmap 

Tecnológico 

P&D externa 

(terceirizada) 
Fornecedor 

E 

Puxada pelo 

mercado e 

empurrada pela 

tecnologia 

Consumidores e 

monitoramento do mercado 
Double Diamond 

Design Thinking; Planejamento 

do portfólio; e Pipeline de 

Produtos 

P&D interna e 

colaborativa 

P&D aplicada e de 

desenvolvimento 

experimental 

F 
Empurrada pela 

tecnologia 
Departamento de P&D e 

estudo de megatendências 
Stage Gate 

Roadmap Tecnológico, Roadmap 

de Produtos e Pipeline de 

Produtos. 

P&D interna 
P&D básica, aplicada e de 

desenvolvimento 

experimental 

G 
Empurrada pela 

tecnologia 

Monitoramento do mercado 

e Departamento de inovação 

e P&D 

Stage Gate 
Roadmap Tecnológico; e Design 

Thinking. 
P&D interna 

P&D aplicada e P&D 

desenvolvimento 

experimental 

H 
Puxada pelo 

mercado 

Concorrentes, consumidores 

e monitoramento do 

mercado 

Stage Gate Pipeline de Projetos P&D interna 
P&D desenvolvimento 

experimental 

I 
Puxada pelo 

mercado  
Estudo de tendências e 

monitoramento do mercado 
Processo de NPD 

Plano de Desenvolvimento de 

Produtos; Design Thinking, 

P&D interna e externa 

(colaborativa e 

terceirizada) 

P&D aplicada e de 

desenvolvimento 

experimental 

J 

Puxada pelo 

mercado e 

empurrada pela 

tecnologia 

Colaboradores e prospecção 

tecnológica e de novas 

fronteiras científicas 

Stage Gate 
Matriz de Hierarquia dos Projetos; 

e Roadmap Tecnológico 
P&D interna e externa 

(colaborativa) 

P&D básica, aplicada e de 

desenvolvimento 

experimental 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas.
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 A P&D nas empresas A, C, H e I, a P&D é considerada como fonte de 

conhecimento interno, novas tecnologias e insumos do processo produtivo alimentando, 

possivelmente, em diferentes momentos o processo de NPD ou inovação. Para as 

empresas B e D, a P&D é uma etapa do processo de inovações, sendo essa realizada por 

um fornecedor o que dificulta o ganho de conhecimento interno proveniente de suas 

atividades, mas favorece a rapidez, diversificação e facilidade de condução dos processos 

de novos desenvolvimentos. Já para as empresas E, F, G e J a P&D exerce um papel de 

destaque dada a estratégia destas de pioneirismo tecnológico ou científico. 

 Para a análise da gestão da inovação, de forma similar, foi construído um quadro 

comparativo destacando as principais configurações identificadas nas 10 (dez) empresas 

analisadas, conforme Quadro 16. A leitura inicia pela identificação do setor de atuação e 

principais atividades das empresas, como também as principais características e estrutura 

de gestão da inovação nelas evidenciada. Foram destacadas também as principais 

influências externas em função dos 7 (sete) fatores encontrados na literatura, a influência 

tecnológica não exposta na tabela comparativa, pois todas possuem esse fator como 

relevante.  

 Observam-se estruturas centralizadas e descentralizadas de gestão da inovação nas 

empresas analisadas, tais como: (i) centralizada nas áreas de P&D, (ii) centralizadas na 

alta liderança, lideranças desdobram iniciativas de inovação para a organização e centros 

de inovação e P&D comumente pelo mapa ou planejamento estratégico, (iii) 

descentralizada nas áreas da organização, sendo viabilizado recursos e autonomia para 

iniciativas de inovação pelas áreas; ou (iv) descentralizadas com base em uma estrutura 

sólida de inovação aberta. 

 Além disso, o quadro apresenta que a abordagem de gestão da inovação pode 

variar em função de seu foco principal, essas variações podem ser influenciadas pelas 

estratégias de pioneirismo de produto ou tecnológico, busca por atendimento da demanda 

dos clientes, pela satisfação dos clientes, diferenciação por design, entre outros. 

Características relacionadas ao impulso para a inovação puxada pelo mercado ou 

empurrado pela tecnologia. 

 Das empresas analisadas com estratégias de inovação com foco em pioneirismo e 

cujas pesquisas para os desenvolvimentos novos produtos estão no limiar das fronteiras 

científicas e tecnológicas a maioria apresenta uma condução dos processos de 

desenvolvimento e da gestão da inovação centralizada em áreas de P&D ou equivalentes. 

Como evidenciado nas empresas E, F e G. Embora, as empresas E e G possuam 
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programas ou desafios para a inclusão de seus colaborados na geração de ideias, em geral, 

são direcionados para inovações de processos ou melhorias em produtos existentes. 

 As Empresas C e H que atuam no mesmo setor, apresentaram estruturas e 

estratégias de P&D e gestão da inovação diferentes. No mercado de cosméticos os novos 

lançamentos tendem a ser caracterizados como variações (novas coleções) de uma ou 

mais linhas de produtos existentes. Embora ambas sejam fortemente influenciadas pelo 

mercado consumidor, a Empresa H caracteriza-se por atividades de inovação 

centralizadas em sua P&D interna, já a Empresa C apresenta uma estrutura da inovação 

aberta que inclui a P&D colaborativa, sendo a P&D demandada pela gestão da inovação.  

 Do mesmo modo, as empresas F e J ambas do setor químico, possuem estruturas 

de gestão da inovação divergentes, a empresa F atua com a P&D interna e uma gestão da 

inovação centralizada nas áreas tecnológicas e de inovação, em contra partida a empresa 

J atua com uma modelo gestão da inovação que suporta uma estrutura de inovação aberta. 

Ambas com fortes resultados em inovação e estratégias de pioneirismo científico e 

tecnológico.  

 É interessante destacar também o alinhamento da gestão da inovação com o 

Planejamento Estratégico organizacional enfatizado pelos avaliadores e nos documentos 

analisado em cerca de 9 (nove) das 10 (dez) empresas analisadas, este dado demonstra a 

importância atribuída a inovação pelas lideranças nas empresas. Por outro lado, em 

empresas multinacionais o direcionamento estratégico definido pela unidade estratégica 

global e desdobrado para as demais unidades pode ser um fator limitador da inovação 

dependendo do relacionamento, flexibilidade e grau de autonomia conferido às unidades, 

como unidades fabris e centros de desenvolvimento da organização. 
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Quadro 16 - Visão Geral da Gestão da Inovação das Empresas em estudo 

Empresa 
Setor de 

atuação 
Atividade Principal 

Principais características da gestão da 

inovação  
Estrutura de gestão da inovação 

Influências 

externas 

A Petróleo e Gás Serviços e Produtos 

Desenvolvimentos tecnológicos de longo prazo 

em função de demandas por soluções do 

mercado. 

As tomadas de decisão são dadas pelas lideranças da 

empresa desdobradas das estratégias. Área de gestão da 

inovação é responsável pelas iniciativas de inovação e 

por disseminar a cultura de inovação nas áreas. 

Legais, 

tecnológicas e 

ambientais 

B Energia 
Geração e distribuição 

de energia 

Cultura de inovação forte, participação de todos 

os colaboradores no processo de inovação. Foco 

na melhoria dos processos e redução de custos. 

Gestão da inovação descentralizada, a empresa possui 

uma pequena área de inovação e mentores em 

diferentes áreas que são colaboradores capacitados. 

Políticas, 

ambientais, legais 

e econômicas 

C 

Produtos de uso 

Pessoal e de 

Limpeza 

Fabricação de 

cosméticos 

Foco no atendimento às demandas do mercado 

com baixo impacto ambiental, desenvolvimentos 

em cocriação com consumidores e colaboradores 

externos.  

Gestão da inovação descentralizada e com atuação em 

redes. Áreas de marketing e tecnologia orientam os 

novos desenvolvimentos. Estrutura de inovação aberta 

consolidada e atuação em rede. 

Ambientais, 

socioculturais e 

econômicas 

D 
Construção e 

Engenharia 
Construção civil 

Foco no atendimento às demandas do mercado, 

satisfação dos clientes, novas experiências e 

sustentabilidade ambiental. 

A empresa possui um departamento de inovação, áreas 

estratégicas possuem metas para inovação. Estrutura de 

gestão da inovação e processos em fase de 

implementação. 

Ambientais e 

econômicas 

E 
Utilidades 

Domésticas 

Fabricação de 

eletrodomésticos 

Foco no consumidor forte relevância em 

desenvolvimentos em cocriação e na busca por 

pioneirismo tecnológico. 

Gestão da inovação centralizada nas áreas de P&D que 

são responsáveis pela identificação de oportunidades e 

gestão do processo de inovação. Inovações desdobradas 

das estratégias estabelecidas pela alta liderança. 

Ambientais, 

tecnológicas, 

socioculturais e 

econômicas 

F 
Indústria 

Química 

Soluções para consumo 

e negócios 

Foco no pioneirismo científico e tecnológico, 

busca extensiva por ruptura nos padrões de 

competitividade do mercado. 

Gestão da inovação centralizada nas áreas de P&D que 

são responsáveis pelas rotinas de inovação. 

Tecnológicas, 

socioculturais e 

econômicas. 

G Tecnológico 
Fabricação de 

Dispositivos eletrônicos 

Foco no atendimento às demandas do mercado 

por inovações incrementais e em pioneirismo 

tecnológico. 

Gestão da inovação centralizada nas áreas de P&D e 

times de inovação que são responsáveis pela 

identificação de oportunidades e gestão do processo de 

inovação. 

Tecnológicas, 

socioculturais e 

econômicas. 

H 

Produtos de uso 

Pessoal e de 

Limpeza 

Fabricação de 

cosméticos 

Foco no atendimento às demandas do mercado e 

resposta à concorrência. 

A empresa possui uma área dedicada exclusivamente à 

inovação de processos, para inovações de produto as 

lideranças possuem metas associadas, em especial o 

time de P&D. 

Socioculturais, 

econômicas e 

mercado 

I 
Indústria 

automobilística 

Fabricação de 

automóveis e utilitários 

Foco no atendimento às demandas do mercado e 

Design dos produtos e experiência do usuário. 

Gestão da inovação centralizada principalmente nas 

lideranças dos Centros de Desenvolvimento de 

Produtos e orientada pelo planejamento global. 

Legais, 

tecnológicas e 

econômicas 

J 
Indústria 

Química 

Fabricação de 

pigmentos, catalisadores 

e revestimentos 

Foco no atendimento às demandas do mercado, 

como no pioneirismo científico e tecnológico e 

na geração de aplicações ao consumidor. Cultura 

de inovação forte. 

Departamento dedicado à gestão da inovação na 

empresa que dissemina a cultura de inovação para as 

áreas. Estrutura de inovação aberta consolidada. 

Tecnológicas, 

socioculturais, 

ambientais e 

econômicas 

Fonte:  Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas.
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5.2.2.1 Categorias centrais 

 

• Direcionamento top-down e bottom-up da P&D 

A literatura sobre gestão da inovação evidencia uma visão tradicional na qual 

prevalecem suas decisões e estratégias que são desdobradas para os processos 

pertencentes a seu escopo, como sendo um gerenciamento sistêmico que orienta as 

atividades inovativas. Escopo no qual encontra-se a P&D, no contexto da inovação, como 

uma das capacidades de inovação de uma organização.  

No entanto, a partir dos estudos realizadas nas empresas identificou-se outras 

estruturas para P&D, como também diferentes relacionamentos entre P&D e gestão da 

inovação. Por exemplo, abordagens nas quais as áreas de P&D são responsáveis pela 

gestão da inovação, ou ainda organizações cujas atividades de P&D estão no escopo da 

gestão da inovação, mas desempenham um papel fundamental para a competitividade da 

empresa no mercado de forma que a eficiência, rapidez e flexibilidade de suas descobertas 

e desenvolvimentos podem mudar os direcionamentos estratégicos da gestão da inovação 

ou da organização como um todo.  

Entende-se que a gestão da inovação, por vezes, desempenha um papel de 

gerenciamento sistêmico que busca organizar e alinhar as atividades em seu escopo para 

potencializar os resultados da organização, mas que está sujeita a adaptação e mudanças 

propostas pelas áreas ou centros de P&D. Em outros casos, pode ser entendida também 

como consequência das atividades de P&D que dado seus resultados bem-sucedidos, fez-

se necessário um gerenciamento mais estruturado da inovação. Nesses contextos, 

destacam-se as influências oriundas dos níveis operacionais da inovação, contidas no 

conjunto de rotinas da gestão da inovação.  

Dessa forma, a análise das dez organizações no âmbito da inovação explicitou a 

existência de relacionamentos entre a gestão da inovação e a P&D que para fins desta 

dissertação são denominados como “top-down” (de cima para baixo) e “bottom-up” (de 

baixo para cima), conforme ilustrado simplificadamente pela Figura 48. A figura ilustra 

em linha cheia a relação top-down que é tradicionalmente conhecida na literatura e em 

empresas nas quais a gestão da inovação é vista enquanto provedora de uma visão 

estratégica e sistêmica. Como evidenciado, indo em outro sentido, em linha pontilhada é 

apresentada uma possível relação bottom-up entre a P&D e a gestão da inovação, na qual 
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as práticas, habilidades e competências em P&D influenciam e retroalimentam as 

decisões estratégicas e abordagens de gestão da inovação. 

 

Figura 42 - Explicitação das categorias 

 
Fonte: Elaboração própria. 

   

 Dessa forma, o termo top-down representa a gestão da inovação direcionando e 

condicionando as atividades de P&D por meio de suas estratégias, recursos e rotinas. 

Nessas estruturas, a P&D é entendida como uma das atividades dos processos de 

transformação ou fornecedora de conhecimento e tecnologia, sendo, geralmente, 

demandada pelo desdobramento estratégias de gestão da inovação ou pelas atividades 

pertencentes a seu escopo.  

 Entende-se como “bottom-up” casos nos quais existe um fluxo de feedback e 

influências proveniente da P&D para toda a gestão da inovação, habilitada por uma 

estrutura de P&D cuja autonomia para tomada de decisões e desenvolvimento de 

iniciativas próprias, bem como sua eficiência e flexibilidade permitem a prospecção e 

identificação de oportunidades, novos modelos de negócio, avanços científicos e 

tecnológicos. Assim, a medida que são obtidos resultados bem-sucedidos pela P&D ao 

longo do tempo, essa passa a impactar e, possivelmente, exigir que a organização repense 

ou reestruture sua abordagem de gestão da inovação para se adequar e acompanhar as 

mudanças impostas por seus avanços. 

 Explicitando tais abordagens para as empresas analisadas, observou-se que 

empresas cujas atividades P&D são realizadas por fornecedores, em geral, apresentaram 

pouca influência da P&D sobre a gestão da inovação, dado que são atividades contratadas 

para atender a demandas específicas oriundas da gestão da inovação, do mercado ou para 

melhoria dos processos/produtos. Além disso, nesses casos, o conhecimento gerado pelas 

atividades, normalmente, não é absorvido pela organização, de forma que tais aspectos 

conferem à P&D baixa flexibilidade e autonomia para novos desenvolvimentos.  
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 Outro aspecto relevante identificado na análise foram as influências das estruturas 

organizacionais nessas abordagens. Empresas cujas decisões estratégicas são 

centralizadas na alta liderança, principalmente, as que possuem uma estrutura restrita de 

comunicação que suporta o fluxo de informação e conhecimento somente para níveis 

hierárquicos ou unidades organizacionais específicas, atribuem baixa autonomia à P&D, 

apresentando uma influência limitada da P&D sobre a gestão da inovação. 

 Assim como, empresas fortemente orientadas ao atendimento das demandas do 

mercado e à resposta aos lançamentos pela concorrência atribuem funções específicas e 

predefinidas a seus centros de P&D, comumente, demandadas pelas lideranças em 

resposta à análise de mercado. Nas empresas analisadas, esse contexto reflete uma baixa 

autonomia e flexibilidade às atividades de P&D, por vezes em função da necessidade de 

total disponibilidade para atender de forma resposta rápida ao mercado. 

 No escopo analisado, em empresas cuja dinâmica do mercado e concorrência são 

fatores críticos para o bom desempenho da organização, os desenvolvimentos de novos 

produtos são planejados para lançamento em um período específico e definido, dado que 

a prazo é um fator crucial para a adesão do produto no mercado. Assim, existe uma 

limitação dos riscos inerentes à inovação, de forma que o processo de inovação pode ser 

comprometido e preterido a conceitos já aceitos e estabelecidos em função da necessidade 

de atender ao período estabelecido para os lançamentos. Observou-se, em decorrência, 

uma influência maior da P&D em empresas cuja dinâmica da inovação seja empurrada 

pela tecnologia. 

 Por outro lado, empresas empurradas pela tecnologia em que a gestão da inovação 

é centralizada nas áreas ou centros de P&D, apresentam por vezes baixa participação dos 

colaboradores no processo de geração de ideias ou de participação no processo de 

inovação devido ao alto nível de conhecimento técnico conferido aos desenvolvimentos. 

Esse contexto, no entanto, confere alta autonomia e flexibilidade aos centros e às 

atividades de P&D.  

Há empresas em que o processo de inovação é centralizado e gerenciado pela 

P&D, no entanto as decisões em relação aos novos desenvolvimentos são definidas pela 

alta liderança, tendo os centros de P&D um escopo específico para ser cumprido no longo 

ou médio prazo. Observou-se que essa estrutura confere baixa autonomia e flexibilidade 

à P&D, ainda que a inovação seja centralizada em suas áreas. 

Tais estruturas de gestão da inovação e modelos de coordenação da P&D foram 

sumarizadas em função das conclusões obtidas após a análise de cada empresa, conforme 
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apresenta o Quadro 17. Cabe destacar que são modelos mutáveis ao longo do tempo, que 

as organizações se reestruturam como organismos vivos, dessa forma as análises tomaram 

como base as informações obtidas no período de tempo específico do estudo. Esse 

levantamento teve como objetivo identificar uma possível lógica de relacionamento entre 

os conceitos Estrutura de Gestão da Inovação e Coordenação da P&D. 

 

Quadro 17 – Relacionamento gestão da inovação e P&D 

Empresa Estrutura de Gestão da Inovação Coordenação da P&D 

A 

Em termos de inovação de produto é 

centralizada na tomada de decisão pela alta 

liderança e nas demandas e requisitos dos 

clientes. 

Demandada pelos requisitos dos clientes e 

direcionada pelas estratégias de organização. 

B 

Descentralizada para geração de ideias e 

iniciativas para inovações incrementais, 

lideranças participam do processo de 

tomada de decisão para casos em que são 

demandados altos recursos 

Contratada para atender as demandas da 

gestão da inovação em termos de inovação 

de produtos. 

C 

Descentralizada, estrutura de inovação 

aberta consolidada. Gestão da inovação 

como coordenadora em prol da otimização 

de resultados. 

Demandada em função das tendências do 

mercado, lançamentos pela concorrência e 

preferência dos consumidores. Iniciativas 

desdobradas do Mapa Estratégico definido 

pela alta liderança. 

D 

Descentralizada para geração de ideias, 

centralizada na tomada de decisão pela alta 

liderança 

Contratada para atender as demandas da 

gestão da inovação em termos de inovação 

de produtos. 

E 

Centralizada nos centros de P&D e 

desenvolvimentos geralmente em 

cocriação com consumidores. 

Demandada em função das preferências dos 

consumidores e tendências do mercado. 

Iniciativas desdobradas do Mapa Estratégico 

definido pela alta liderança. 

F e G Centralizada nos centros de P&D. 
Alta autonomia para tomada de decisão e 

flexibilidade. 

H e I 
Centralizada nos centros de P&D e alta 

liderança. 

Demandada em função das tendências do 

mercado, lançamentos pela concorrência e 

preferência dos consumidores. 

J 

Descentralizada, estrutura de inovação 

aberta consolidada e diversas iniciativas 

em diferentes setores para inovação. 

Gestão da inovação como coordenadora 

em prol da otimização de resultados. 

Alta autonomia para tomada de decisão e 

flexibilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa documental e entrevistas. 
 

 A partir das convergências e divergências encontradas a respeito das estruturas de 

gestão da inovação e coordenação da P&D nas organizações, observou-se agrupamentos 

possíveis de serem analisados, considerando duas perspectivas para cada conceito. Para 

a Estrutura de gestão da inovação, entende-se que de forma simplificada esta pode ser 

centralizada em grupos específicos da organização como nas lideranças, nos centros de 

P&D ou nas áreas de inovação, como também pode ser disseminada ou coordenar rotinas 

de inovação em diferentes áreas da organização, sendo descentralizada. Já em relação à 

coordenação da P&D foram identificadas abordagens de P&D sendo demandada, 
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possivelmente, pelo mercado, lideranças ou áreas específicas da organização, bem como 

outro extremo que seriam abordagens nas quais os centros ou áreas de P&D possuem 

autonomia e flexibilidade para iniciativas próprias e tomada de decisões. 

Dessa forma, a Figura 49 ilustra o relacionamento entre as perspectivas definidas 

para as Estruturas de gestão da inovação e para a Coordenação da P&D. Esse 

relacionamento foi explicitado considerando as empresas estudadas de forma a relacionar 

às perspectivas nelas observadas de forma mais representativa. Por fim, considerando as 

definições supracitadas das categorias bottom-up ou top-down, essas foram representadas 

em cores em função das características esperadas e a perspectivas apresentadas. 

 

Figura 43 – Explicitação das empresas por categorias 

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Para as empresas F, G e J, as práticas e resultados da P&D influenciam fortemente 

seu posicionamento estratégico e impactam de forma sistêmica toda a estrutura de gestão 

da inovação. As três empresas possuem como características comuns serem empurradas 

pela tecnologia e a estratégia de pioneirismo tecnológico ou de produtos para aumento do 

market share ou entrada em entrada em novos mercados.  

 

• Estruturas de integração da P&D com a inovação 

 A partir do levantamento das diferentes configurações de P&D, enquanto interna 

e externa e suas variações, e do entendimento das estruturas de P&D dentro da gestão da 

inovação e como estas se relacionam com os processos de inovação nas empresas 

estudadas, uma outra forma de categorização foi desdobrada. Assim, a análise das 

empresas e entrevistas permitiu a identificação de características comuns em relação à 

interação entre a P&D e os processos de inovação.  
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Nas empresas A, C e J, identificou-se que a P&D pertencente ao processo de 

inovação, constituindo uma ou mais etapas dentro do mapeamento possivelmente em 

diferentes momentos do processo. Nas empresas B e D, que para inovações de produto 

possuem as atividades de P&D terceirizadas, entende-se a P&D como um input do 

processo de inovação, alimentando o processo de inovação com desenvolvimentos 

realizados por fornecedores, tais entradas podem ocorrem em diferentes momentos ou 

etapas dos processos. Por fim, para as empresas E, F, G, H e I, observou-se que o processo 

de inovação é realizado de forma centralizada nos centros ou áreas de P&D, sendo esse 

executado e gerenciado pela P&D. O Quadro 18 apresenta uma síntese dessas 

constatações. 

 

Quadro 18 – Estruturas de P&D no processo de inovação 

Empresas 
Estrutura principal de 

P&D 
Interação da P&D e inovação 

A, C e J P&D colaborativa. Constitui etapa(s) do processo de inovação 

B e D P&D terceirizada. Input do processo de inovação 

E P&D colaborativa. Processo de inovação centralizado nos centros de P&D. 

F, G, H e I P&D fechada. Processo de inovação centralizado nos centros de P&D. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Em decorrência, emergiu uma segunda categoria, desdobrada em 3 (três) 

estruturas principais para a relação da P&D com o processo de inovação. Com base nas 

empresas analisadas, foram explicitadas: (i) P&D enquanto etapa(s) do processo de 

inovação; (ii) P&D enquanto input do processo de inovação; e (iii) P&D abrangendo o 

processo de inovação.  

   

 

5.2.3 Abordagens de Gestão da inovação  

 

Considerando as categorias centrais identificadas, é possível esboçar abordagens 

de gestão da inovação nas empresas analisadas nas perspectivas top-down e bottom-up, 

relacionando-as com as estruturas de P&D no escopo da inovação. Dessa forma, 5 (cinco) 

abordagens foram identificadas, 3 (três) estruturas possíveis para relacionamentos top-

down e 2 (duas) estruturas para relacionamentos bottom-up. As representações foram 

construídas com base no modelo agregado apresentado na Figura 18. 
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a. Abordagens Top-down 

 

• P&D enquanto etapa(s) do processo de inovação 

 Para as estruturas de gestão da inovação cuja P&D constitui as etapas do processo 

de inovação e o relacionamento entre estes conceitos é top-down. Tal estrutura demanda 

a existência de P&D interna, podendo esta ser fechada ou colaborativa. Cabe destacar que 

esta estrutura foi a principal abordagem identificada da literatura, conforme evidenciado 

pela Figura 18.  

 Para essa abordagem, nas empresas foram identificadas configurações que 

incluem P&D colaborativa, identificada na Empresa A, e inovação aberta, Empresa B. 

Para explicitar as estruturas pertencentes a abordagem, as Figuras 50 e 51 apresentam 

representações da gestão da inovação de forma agregada. 

 

Figura 44 – Abordagem de Gestão da Inovação e P&D Empresa A 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 45 - Abordagem de Gestão da Inovação e P&D Empresa C 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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• P&D abrangendo e gerenciando o processo de inovação 

 Estruturas de gestão da inovação nas quais o processo de inovação é centralizado 

nos centros de P&D e o relacionamento entre estes conceitos é top-down. Tal como a 

anterior, essa estrutura demanda a existência de P&D interna, podendo esta ser fechada 

ou colaborativa.  

 Para essa abordagem, nas empresas foram identificadas configurações que 

incluem P&D fechada, identificada nas Empresas H e I, e P&D colaborativa, Empresa E. 

Para explicitar as estruturas pertencentes a abordagem, as Figuras 52 e 53 apresentam 

representações da gestão da inovação de forma agregada. 

 

Figura 46 - Abordagem de Gestão da Inovação e P&D Empresas H e I 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 47 - Abordagem de Gestão da Inovação e P&D Empresa E 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

• P&D enquanto input do processo de inovação 

 Estruturas de gestão da inovação cuja P&D pode ser entendida como um input do 

processo de inovação e o relacionamento entre estes conceitos é top-down. Essa estrutura 

considera a existência de P&D externa terceirizada, como evidenciado na Figura 54 e 
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identificado nas Empresas B e D em termos de inovação de produto como definido no 

foco do estudo. 

 

Figura 48 - Abordagem de Gestão da Inovação e P&D Empresas B e D 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

b. Abordagens Bottom-up 

 

• P&D enquanto etapa(s) do processo de inovação 

 Para as estruturas de gestão da inovação cuja P&D constitui as etapas do processo 

de inovação e o relacionamento entre estes conceitos é bottom-up. Tal estrutura demanda 

a existência de P&D interna, podendo esta ser fechada ou colaborativa. Para essa 

abordagem, nas empresas foi identificada uma configuração que inclui P&D interna e 

colaborativa, como também uma gestão da inovação que comporta uma estrutura de 

inovação aberta, identificada na Empresa J. A Figura 55 explicita essa estrutura 

pertencente à abordagem de gestão da inovação analisada. 

 

Figura 49 - Abordagem de Gestão da Inovação e P&D Empresa J 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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• P&D abrangendo e gerenciando o processo de inovação 

 Abordagem na qual o processo de inovação, pertencente a estrutura de gestão da 

inovação, é centralizado nos centros de P&D e o relacionamento entre gestão da inovação 

e P&D é bottom-up. Tal estrutura demanda a existência de P&D interna. Para essa 

abordagem, nas empresas foi identificada uma configuração que inclui P&D interna, 

identificada nas Empresas F e G. A Figura 56 apresenta a abordagem de gestão da 

inovação analisada. 

 

Figura 50 - Abordagem de Gestão da Inovação e P&D Empresas F e G 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.2.4 Quadro Conceitual da influência da pesquisa e desenvolvimento no processo de 

Gestão da Inovação 

 

O quadro conceitual do relacionamento da P&D na gestão da inovação objetiva 

consolidar e explicitar o conhecimento adquirido ao longo da aplicação da DSR. O quadro 

apresenta uma evolução em termos de conceitos da proposta construída com base na 

literatura explicitada no framework teórico apresentado na Figura 20, restringindo-se 

também ao escopo da gestão da inovação.  

Sua construção considerou as categorias centrais extraídas das análises das 

empresas, bem como conceitos evidenciados pelo contexto das mesmas. O 

relacionamento entre a gestão da inovação e P&D é evidenciado destacando as categorias 

top-down e bottom-up, identificadas no estudo. As estruturas de P&D são apresentadas 

no contexto de atividades e processos de P&D com foco em inovação e foram 

identificadas na perspectiva de inovação de produtos, em decorrência são explicitadas 

dentro do escopo da gestão da inovação.  
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A Figura 57 apresenta o quadro conceitual resultante do estudo. Ressalta-se que é 

sabido que a gestão da inovação considera em seu escopo uma gama de capacidades, 

recursos e rotinas, no entanto de forma alinhada ao foco do estudo e suas delimitações, 

foram explicitadas as estruturas e configurações que permeiam as influências da P&D na 

gestão da inovação.  

Outro aspecto relevante são os fatores externos que podem ser tanto fonte de 

inputs de ideias como influências, dependendo do contexto analisado. Assim, foram 

explicitadas as influências encontradas na literatura e validadas nas entrevistas e análise 

documental, de forma que as entrevistas permitiram a identificação da influência 

“mercado” não evidenciada na literatura. Esta considera a influência da dinâmica do 

mercado na gestão da inovação que inclui, principalmente, os lançamentos e ações da 

concorrência e mudanças nas necessidades e expectativas dos consumidores. 

 
Figura 51 – Quadro conceitual do relacionamento da P&D na gestão da inovação 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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As 5 (cinco) abordagens identificadas com o cruzamento das categorias centrais 

foram representadas de forma conectada aos diferentes conceitos estudados em dois 

frameworks. Segundo Jabareen (2009), um framework pode ser entendido como uma 

representação interpretativa da realidade que visa identificar e explicar padrões de 

relacionamentos entre conceitos que juntos fornecem a compreensão de um fenômeno. 

Essa estrutura pode ser desenvolvida ou construída de forma qualitativa.   

As representações foram divididas destacando as diferenças das categorias Top-

Down e Bottom-up, conforme ilustradas pelas Figuras 58 e 59. Ressalta-se que as 

representações se limitam e visam explorar as realidades encontradas nas empresas 

estudadas, de forma intuitiva e genérica. Portanto, não são relacionamentos exaustivos, 

mas podem ser aplicáveis a empresas que possuem características semelhantes. 

A estrutura dos frameworks representa um modelo ancorado em fatos e pode ser 

entendida a partir de 4 (quatro) conceitos principais: (i) abordagens ou categorias Top-

Down e Bottom-up; (ii) o direcionamento da P&D dentro da organização; (iii) as relações 

entre P&D, Processo de Inovação e NPD considerando principalmente a forma como as 

organizações coordenam as atividades de P&D no escopo da gestão da inovação; e (iv) 

os objetivos esperados para cada combinação representada, considerando somente 

inovações de produto.  

 

Figura 52 - Framework abordagem Top-Down 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A análise das empresas cujo relacionamento entre a gestão da inovação e a P&D 

é top-down evidenciou dois direcionamentos principais para as atividades de P&D: a 

P&D sendo demandada pelas estratégias organizacionais, na qual as atividades de P&D 

atendem às demandas oriundas dos desdobramentos do Planejamento Estratégico 

organizacional ou às tomada de decisões estratégicas dadas pela alta liderança; e a P&D 

demandada pelo processos de inovação ou pelo processo de desenvolvimento de novos 

produtos, sendo a P&D uma fornecedora (interna ou externa) de conhecimento e 

tecnologia para as atividades inovativas. 

No estudo, o direcionamento da P&D sendo demandada diretamente pelas 

estratégias organizacionais foi identificado em empresas nas quais as áreas e centros de 

P&D gerenciam e abrangem os processos de inovação e NPD. Considerando-se as 

estruturas nas quais a P&D é demandada pelos processos de inovação e/ou NPD, duas 

formas de organização da P&D foram encontradas a P&D pertencendo ao escopo do 

processo de inovação e ao processo de NPD e a P&D sendo fornecedora 

(contratada/terceirizada) desses processos. 

Para esses casos, os principais objetivos esperados pelas inovações de produto são 

pioneirismo de produto, atendimento às demandas do mercado e resposta às ações da 

concorrência, com exceção da estrutura na qual a P&D é terceirizada, nela o pioneirismo 

de produto não foi identificado como um objetivo principal ou de destaque. 

 

Figura 53 - Framework abordagem Bottom-up 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Para as empresas cujo relacionamento entre a gestão da inovação e a P&D é 

bottom-up, identificou-se dois direcionamentos para as atividades de P&D: a P&D 

gerenciando os processos de inovação e/ou os processos de desenvolvimento de novos 

produtos, sendo as áreas ou centros de P&D responsáveis tanto por estudos de ciência 

básica e desenvolvimentos sem aplicação inicial de mercado, como pelas atividades 

inovativas; e a P&D influenciando as estratégias organizacionais, nesse contexto as 

descobertas e inovações provenientes da P&D geram resultados e efeitos no ambiente 

interno e externo que influenciam a gestão da inovação, e possivelmente o Planejamento 

Estratégico e tomada de decisões estratégicas da organização. 

No estudo, os direcionamentos nos quais a P&D gerencia e abrange os processos 

de inovação e NPD e influencia as estratégias organizacionais diretamente foram 

identificados em estruturas de gestão da inovação nas quais os processos de inovação e 

NPD pertencem ao escopo ou são de responsabilidade das áreas e centros de P&D. No 

entanto, também se identificou a possibilidade de estruturas nas quais a P&D influencia 

diretamente as estratégias organizacionais, sendo esta pertencente ao escopo do processo 

de inovação e ao processo de NPD, no entanto, com uma configuração de P&D 

colaborativa, compartilhando conhecimentos e tecnologias para além das fronteiras 

organizacionais. Para esses dois casos, os principais objetivos esperados pelas inovações 

de produto identificados foram pioneirismo de produto e tecnológico e a buscar por 

atender às demandas do mercado.   

 

5.2.4.1 Potencialidades do modelo para casos de uso 

 

O modelo resultante oportuniza maiores direcionamentos para a tomada de 

decisão por parte das empresas. O quadro conceitual expõe a variação das fontes de ideias 

e da análise de influências externas em função da abordagem identificada nas empresas, 

associando-o aos frameworks também são oportunizadas maiores análises. Por exemplo, 

para empresas cujas áreas de P&D possuem alta autonomia e flexibilidade e um 

relacionamento bottom-up com a gestão da inovação, em geral, são priorizados como 

input de ideias estudos de tendências, análise e acompanhamento dos avanços da ciência 

e de patentes e a atuação em rede com a inovação aberta. Fazendo um paralelo com o 

framework da estrutura bottom-up, entende-se que tais inputs são mais utilizados por 

empresas cujas objetivos são pioneirismo tecnológico e de produto. 
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Analisando os frameworks, individualmente, é possível adotar uma leitura da 

direita para a esquerda, de forma que empresas que buscam um dos objetivos da estrutura 

top-down ou bottom-up possam adaptar suas estruturas de inovação/P&D para melhor 

atendê-los. Tal leitura contribui, por exemplo, para maiores reflexões sobre a decisão de 

terceirização ou primarização da P&D, o diagrama da abordagem top-down evidencia que 

não foram identificadas empresas com P&D terceirizada cujos objetivos para inovação 

fossem orientados ao pioneirismo. Além disso, o entendimento do relacionamento entre 

a gestão da inovação e a P&D pelas lideranças das empresas permite avaliar se a estrutura 

de comunicação é adequada, permitindo alinhamento suficiente para tomada de decisão, 

seja para abordagens top-down quanto bottom-up. 
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6 CONCLUSÕES 

  

6.1 Considerações gerais 

 

Esta dissertação é oriunda de reflexões geradas a partir do conhecimento e 

experiência da autora com diferentes dinâmicas, ambientes e configurações 

organizacionais observadas em campo, em especial, no âmbito da gestão da inovação. 

Tais reflexões culminaram na compreensão da existência de distintas abordagens de 

gestão da inovação e na percepção da dinâmica complexa que as constroem e as 

reconfiguram nas organizações, em decorrência de diferentes fatores, dentre eles, como 

abordado neste estudo, a P&D.  

Em decorrência, este trabalho explora a identificação de diferentes abordagens de 

P&D, por meio das práticas adotadas e sua consequência na gestão da inovação, em 

organizações de base tecnológica que desenvolvem novos produtos/serviços. Entende-se 

que essas configurações possíveis de gestão da inovação propicie um maior 

esclarecimento para melhor direcionamento de esforços por parte das empresas em 

função de suas estratégias e recursos. Além disso, acredita-se que o melhor entendimento 

das diferentes configurações de gestão da inovação desperte uma análise crítica nas 

empresas se suas estruturas e abordagens de gestão da inovação são condizentes com os 

resultados e objetivos esperados ou são reflexos de uma estrutura estabelecida no longo 

prazo em função dos recursos e demandas do médio e curto prazo. 

De forma complementar, esta dissertação expandiu a discussão na literatura sobre 

o relacionamento entre a pesquisa e desenvolvimento e abordagens de gestão da inovação. 

Como também iniciou novos questionamentos a respeito da possibilidade de mapear 

padrões de abordagens de gestão da inovação adotadas nas organizações. 

Ressalta-se que o estudo de empresas de referência em inovação de setores e/ou 

modelos de gestão da inovação diferentes, apesar de não possibilitar uma análise 

segmentada por setor ou a generalização de resultados, favoreceu o entendimento inicial 

de diferentes abordagens possíveis de gestão da inovação nas empresas. Isto tornou 

possível a explicitação de similaridades e divergências a partir de uma visão sistêmica 

dos modelos de gestão da inovação em setores pouco relacionados cujos públicos-alvo, 

dinâmica de atuação ou lógicas de competição e mercado são distintas. 
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6.2 Contribuições principais 

 

Em relação ao alcance dos objetivos específicos, considera-se que foram atendidos 

em sua totalidade. O objetivo específico teórico-conceitual proposto como “sintetizar a 

literatura sobre P&D e gestão da inovação” foi atendido pela síntese da literatura 

sustentada pela metodologia RSL.  

O segundo objetivo específico teórico-conceitual “relacionar P&D e gestão da 

inovação em um modelo conceitual genérico”, foi atingido com base no conhecimento 

adquirido pela revisão bibliográfica que resultou em um mapa conceitual sintetizando e 

relacionando os principais conceitos identificados (ver Figura 17) e pela explicitação da 

relação entre os conceitos P&D e gestão da inovação em um framework teórico, conforme 

exposto na Figura 20.  

Para atender ao primeiro objetivo específico empírico-prático, foram analisadas 

10 (dez) empresas de reconhecido alto desempenho em inovação, por meio de pesquisa 

documental e entrevistas. A escolha priorizou empresas de grande porte e de diferentes 

setores e/ou estruturas de gestão da inovação, seleção que favoreceu o vasto entendimento 

de abordagens possíveis de gestão da inovação em setores pouco relacionados cujos 

públicos-alvo, dinâmica de atuação ou lógicas de competição e mercado são distintas. O 

quantitativo de empresas selecionado também permitiu a autora analisar os processos de 

inovação e P&D de forma individualizada e obter uma interpretação holística da gestão 

da inovação de cada empresa.  

Para atender ao objetivo específico empírico-prático de adaptar o modelo 

conceitual teórico às configurações organizacionais analisadas, a identificação de 

diferentes características e processos de inovação e P&D nas empresas, oportunizou a 

interpretação de suas estruturas de gestão da inovação em diagramas, com base no 

framework teórico. Ao todo, 10 (dez) diagramas foram construídos um para cada empresa 

objeto de estudo.  

Objetivando compatibilizar as diferentes abordagens sobre Gestão da Inovação 

em uma única estrutura conceitual, conforme requerido pelo quarto objetivo específico 

empírico-prático, as características dos processos de P&D, Inovação, bem das estruturas 

de Gestão da Inovação das organizações em estudo foram detalhadas em quadros 

comparativos. As análises comparativas culminaram na identificação de duas categorias 

centrais sobre P&D e gestão da inovação, assim a integração das categorias foi 

desdobrada em diferentes abordagens de gestão da inovação. Essas foram representadas 
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com base no modelo conceitual teórico construído, contrapondo a teoria com as 

configurações organizacionais analisadas.  

  Conforme supracitado, foram identificadas duas categorias centrais com base na 

literatura e no estudo em organizações, especificamente, no entendimento da gestão da 

inovação partindo dos processos de P&D e inovação das empresas. Assim, uma categoria 

explicita a existência de duas configurações possíveis de influência entre a gestão da 

inovação e os processos de P&D pertencentes a seu escopo. A segunda categoria, 

apresenta estruturas genéricas de P&D na gestão da inovação mapeadas. 

A primeira categoria apresenta dois direcionamentos possíveis para o 

relacionamento entre a gestão da inovação e a P&D: uma influência top-down da gestão 

da inovação demandando e condicionando as atividades de P&D; e uma influência 

bottom-up indo no sentido contrário, retroalimentando a gestão da inovação em termos 

de conhecimento e informação e propondo mudanças ou reestruturando a abordagem de 

gerenciamento e tomada de decisão estratégica da inovação em decorrência da P&D. A 

segunda categoria apresenta três configurações de P&D identificadas nas empresas no 

escopo da gestão da inovação. A combinação das duas categorias, resultou em 5 (cinco) 

abordagens possíveis de gestão da inovação. A fim de consolidar os conceitos, categorias 

e abordagens de gestão da inovação identificadas ao longo desta dissertação foi 

construído um quadro conceitual que inclui conceitos relevantes comumente 

apresentados nas empresas segmentados conforme suas estruturas de P&D.  

Por fim, tal como prevê o método para operacionalizar a metodologia DSR, os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos estudos teórico e prático culminaram em um 

artefato, isto é, um modelo para representar o relacionamento entre a P&D e gestão da 

inovação, sendo este composto por dois frameworks específicos. Os frameworks elucidam 

um modelo baseado em abordagens possíveis e praticáveis em empresas de alto 

desempenho em inovação. Estes possuem estruturas semelhantes, mas separados em 

função das categorias centrais top-down e bottom-up, tal divisão reforça a importância 

das duas perspectivas, como também de suas diferenças.  

Dessa forma, ainda que a literatura indique claramente uma subordinação da P&D 

à gestão da inovação, como evidenciado no framework teórico, tanto em termos 

operacionais e estratégicos, quanto da própria estrutura das organizações, o modelo 

conceitual indica que a P&D é potencialmente capaz de “retroalimentar” a gestão da 

inovação via as capacidades de inovação (innovation capabilities). Isso se daria por meio 

de fluxos e feedbacks das saídas, das informações, dos conhecimentos e dos aprendizados 
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gerados a partir da condução das atividades de P&D e do processo de inovação ao longo 

do tempo.  

 Além dos resultados obtidos pelo modelo, cabe destacar a importância dos 

procedimentos metodológicos que os viabilizaram. Nesse sentido, como uma 

contribuição relevante do estudo, ressalta-se a integração das abordagens metodológicas 

da Revisão Sistemática da Literatura e da Theory Generations Method à metodologia 

Design Science Research. A aplicação da revisão sistemática da literatura culminou em 

documentos que contribuíram efetivamente para o desenvolvimento do estudo, como 

também para sua síntese e representação dos resultados por meio de um mapa conceitual 

e um framework teórico. A base teórica oportunizada pelo método de geração de teorias 

possibilitou a realização de comparações entre os principais conceitos do estudo e a 

identificação de categorias centrais, conferindo a possibilidade de criação de artefatos 

orientados ao desenvolvimento de teorias emergentes do processo de integração da 

ciência do artificial e da ciência natural. 

Em linhas gerais, conclui-se que o estudo atendeu tanto aos objetivos específicos, 

bem como alcançou o objetivo geral estabelecido de identificar diferentes abordagens 

adotadas para a gestão da inovação decorrentes de variações na condução de processos 

de pesquisa e desenvolvimento. Ademais, avalia-se ainda que o estudo superou em 

pormenores os resultados esperados, apresentando produtos intermediários, como o 

framework conceitual obtido pela aplicação da metodologia Revisão Sistemática da 

Literatura. Outro produto intermediário conferido pelo trabalho são as 10 (dez) estruturas 

de gestão da inovação mapeadas com base na coleta e associação de informações obtidas 

sobre as empresas. 

 

6.3 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Considerando que para este estudo optou-se pela análise de empresas de setores e 

modelos de gestão da inovação diferentes, para trabalhos futuros sugere-se o 

entendimento das similaridades e divergências de abordagens de gestão da inovação em 

empresas do mesmo setor de atuação. Acredita-se que tal segmentação contribuirá para o 

fortalecimento de indicações e características sinalizadas neste trabalho. 

Para trabalhos futuros, orienta-se também a inclusão da perspectiva e conceitos de 

inovação aberta e ecossistemas de inovação à representação da gestão da inovação obtida 

com base na literatura, o framework teórico. Tendo em vista que tal linha de pesquisa não 
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foi abordada em maior profundidade dado o foco e limitação de tempo desta dissertação, 

mas representa uma abordagem importante do arcabouço teórico que permeia a gestão da 

inovação. 

 Admite-se que as categorias centrais top-down e bottom-up constituem uma 

descoberta do estudo que pode abrir precedentes para investigações e desdobramentos 

futuros. Cabe destacar que na literatura analisada não foram encontrados estudos que 

abordassem o relacionamento entre gestão da inovação e P&D considerando essas duas 

perspectivas analisadas nesta dissertação. Visto isso, oportunidades de maiores 

investigações nessa temática emergem desta pesquisa. 

 Ressalta-se que as empresas analisadas comumente apresentam processos de 

desenvolvimento de novos produtos estruturados, mapeados e disseminados na 

organização, por outro lado os processos ou abordagens de P&D ou gestão da P&D em 

geral não são claramente explicitados. É importante notar que o mapeamento do processo 

de P&D foi uma lacuna observada também na literatura analisada. Em decorrência, para 

trabalhos futuros a investigação e entendimento dessa lacuna poderá contribuir para a 

literatura.  

Um aspecto que cabe destacar foi a relevância da construção da pesquisa 

bibliométrica dada pelos mapas de cocitação (análise por similaridades), visto que 

contribuiu para a obtenção de uma visão geral das linhas teóricas mais recorrentes ou 

representativas na literatura para o tema Gestão da Inovação, permitindo analisar um 

conjunto amplo de documentos de forma holística, como também conferiu maior robustez 

a Revisão Sistemática da Literatura. No entanto, entende-se que existe oportunidade para 

maiores investigações para os resultados obtidos pelos mapas. 
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GLOSSÁRIO 

 

Análise PESTEL: Método de análise de negócios sob uma perspectiva   

   macroeconômica que considera os aspectos: político, econômico,  

   social, tecnológico, ambiental e legal (SONG et al., 2017). 

 

Design Thinking: Modelo mental de aprendizado que parte de um conjunto de  

   princípios para buscar a solução de problemas, exploração  e  

   desenvolvimento de ideias. Seu processo, geralmente, baseia-se em 

   ciclos interativos de insights, geração de ideias, prototipagem e  

   experimentação (LIEDTKA, 2015). 

 

Insights:  Compreensão ou solução de um problema pela súbita captação  

   mental dos elementos e relações adequados (OXFORD, 2020). 

 

PDCA:   Modelo de melhoria contínua, baseado em um ciclo de aprendizado 

   constituído pelas etapas Planejar, Fazer, Verificar e Agir   

   (CARDOSO et al, 2009). 

 

Pipeline:   Mapeamento em etapas das atividades que contemplam a execução 

   de um processo específico, entende-se como um filtro onde existem 

   priorizações ao longo de sua execução. Termo muito utilizado para 

   explicitar o ciclo ou funil de vendas de uma organização, mas  

   também é utilizado para atividades como: desenvolvimento de  

   produtos, projetos etc. (MATSUDA et al., 2016). 

 

Roadmap:  Técnica que visa estabelecer conexões entre recursos tecnológicos 

   e objetivos organizacionais, considerando diferentes perspectivas  

   de negócio e mercado, como  também o horizonte temporal. Tais  

   conexões são explicitadas em única representação visual e seu uso 

   permite a estruturação de estratégias de inovação e planejamento  

   de desenvolvimento de produtos e tecnologias (NARCIZO et al.,  

   2018).  
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Stage Gate:  Metodologia de condução de projetos de desenvolvimento  de  

   produtos que orienta desde a ideia até o lançamento no mercado,  

   consiste na divisão da execução de um projeto complexo em fases 

   que incluem pontos de decisão e, nesses pontos é avaliada a  

   qualidade da execução das fases em relação aos seus resultados  

   esperados. Essa estruturação reduz os riscos e esforços   

   equivocados (MELLO et al., 2012). 

 

Startup:  Uma instituição projetada para criar novos produtos e serviços sob 

   condições de extrema incerteza (RIES 2011, p.8, apud MÜLLER; 

   THORING, 2012). 
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APÊNDICE A – Dicionário vosviewer 

 

Dicionário Vosviewer 

Termo Traduzido para 

automobile manufacture automotive industry 

automobile industry automotive industry 

business development business 

business performance business 

business modeling business model 

business models business model 

data envelopment analysis data 

financial data processing data 

survey data data 

electronics industry electronic industry 

exploration and exploitation exploitation 

financial performance finance 

firm growth growth 

innovations innovation 

innovation capabilities innovation capability 

innovations management innovation management 

management of innovation innovation management 

management of innovation innovation management 

innovation policies innovation policy 

inovative performance inovation performance 

intellectual property rights intellectual property 

patents intellectual property 

patent intellectual property 

patents and inventions intellectual property 

international trade internationalization 

internationalisation internationalization 

investiments investment 

knowledge creations knowledge creation 

knowledge sharing knowledge transfer 

knowledge-sharing knowledge transfer 

management practices management 

management science management 

managerial implications management 

industrial management management 

strategic management management 

managers manager 

networks network 

complex networks network 

new product introductions new product 

new product success new product 

coorporation organizations 

coorporations organizations 

family firms organizations 

firms organizations 

industrial enterprise organizations 

manufacturing companies organizations 

manufacturing firms organizations 

manufacturing industries organizations 

multi-national corporations organizations 

performance assessment performance 

portfolio managements portfolio management 

project portfolio management portfolio management 
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new product development product development 

new product development (npd) product development 

new product development process product development 

new products development product development 

new products development (npd) product development 

npd product development 

npd projects product development 

product design product development 

products development product development 

product life cycles product life cycle 

industrial research research and development 

R&D research and development 

risk assessment risk management 

strategic planning management 

firm size size 

small and medium-sized enterprise smes 

globalization corporate  strategy 

sustainable development sustainability 

technological development technology development 

technological innovation technology innovation 

technology managements technology management 

technology roadmapping technology roadmap 

technology roadmaps technology roadmap 

uncertainty analysis uncertainty 

sme smes 

social networking (online) network 

research and development management research and development 

r&d management research and development 

development process research and development 

engineering research research and development 

innovation performance performance 

innovative performance performance 

industrial performance performance 

firm performance performance 

organizational learning learning 

theoretical models Termo desconsiderado na análise 

theoretical study Termo desconsiderado na análise 

empirical analysis Termo desconsiderado na análise 

empirical evidence Termo desconsiderado na análise 

empirical investigation Termo desconsiderado na análise 

empirical studies Termo desconsiderado na análise 

brazil Termo desconsiderado na análise 

spain Termo desconsiderado na análise 

design/methodology/approach Termo desconsiderado na análise 

literature review Termo desconsiderado na análise 

literature reviews Termo desconsiderado na análise 

regression analysis Termo desconsiderado na análise 

research questions Termo desconsiderado na análise 

social networking (online) Termo desconsiderado na análise 

china Termo desconsiderado na análise 

india Termo desconsiderado na análise 

japan Termo desconsiderado na análise 

korea Termo desconsiderado na análise 

case study Termo desconsiderado na análise 

survey Termo desconsiderado na análise 

surveys Termo desconsiderado na análise 
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APÊNDICE B – Clusterização vosviewer 

APÊNDICE B1. Cluster 1 

Cluster 1 (Vermelho) 

Palavras-chave (28) ocorrência 

Research and development 595 

Management 154 

Innovation management 92 

Technology transfer 64 

Smes 57 

Decision making 55 

Economics 54 

Technology 54 

Technology development 54 

Human resource management 41 

Design 36 

Internationalization 35 

Sustainability 32 

Innovation process 31 

Societies and institutions 28 

Business 25 

Planning 21 

Innovation policy 19 

Emerging markets 18 

Manufacturing 18 

Entrepreneurship 17 

Business model 16 

Innovation capability 16 

Technological forecasting 16 

Technology roadmap 16 

Commercialization 15 

Developing countries 15 

Technology adoption 13 

 

APÊNDICE B2. Cluster 2 

Cluster 2 (Verde) 

Palavras-chave (25) ocorrência 

Innovation 487 

Performance 150 

Open innovation 132 

Intellectual property 107 

Knowledge management 97 

Absorptive capacity 55 

Knowledge transfer 41 

Collaboration 40 

Knowledge 32 

Learning 32 

Biotechnology 25 

Exploitation 25 

Network 23 

Pharmaceutical industry 22 

Engineering 21 

Innovativeness 20 

Productivity 19 

Knowledge creation 18 

Exploration 17 
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External knowledge 17 

R&d cooperation 17 

Communication 15 

Cooperation 15 

Ambidexterity 14 

Efficiency 14 

 

APÊNDICE B3. Cluster 3 

Cluster 3 (Azul) 

Palavras-chave (20) ocorrência 

Competition 91 

Organizations 78 

Manufacture 67 

Project management 66 

Investments 64 

Manager 51 

Data 40 

Technology management 33 

Competitive advantage 32 

Risk management 32 

Life cycle 30 

Automotive industry 29 

Profitability 26 

Portfolio management 25 

Dynamic capabilities 23 

Supply chains 23 

Uncertainty 15 

Benchmarking 13 

Product life cycle 13 

Supply chain management 13 

 

APÊNDICE B4. Cluster 4 

Cluster 4 (Roxo) 

Palavras-chave (10) ocorrência 

Product development 312 

Industry 148 

Commerce 109 

Research 91 

Marketing 48 

New product 46 

Sales 44 

Integration 36 

Customer satisfaction 13 

New product performance 13 

 

APÊNDICE B5. Cluster 5 

Cluster 5 (amarelo) 

Palavras-chave (16) ocorrência 

Product innovation 66 

Technology innovation 44 

Information management 38 

Finance 30 

R&d collaboration 30 

Information technology 28 
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Innovation strategy 26 

Outsourcing 26 

Process innovation 26 

Radical innovation 25 

Knowledge based systems 24 

Mergers and acquisitions 19 

Size 19 

Industrial engineering 16 

Incremental innovation 14 

Theoretical framework 14 
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APÊNDICE C – Levantamento da literatura 

 

Autor(es) Título Ano Revista Citações 

Gassmann O., 

Enkel E., 

Chesbrough 

H. 

The future of open innovation 2010 
R and D 

Management 
604 

Un C.A., 

Cuervo-

Cazurra A., 

Asakawa K. 

R&D collaborations and product innovation 2010 

Journal of 

Product 

Innovation 

Management 

214 

Hoang H., 

Rothaermel 

F.T. 

Leveraging internal and external experience: 

Exploration, exploitation, and R&D Project 

performance 

2010 

Strategic 

Management 

Journal 

198 

Artz K.W., 

Norman P.M., 

Hatfield D.E., 

Cardinal L.B. 

A longitudinal study of the impact of R&D, 

patents, and product innovation on firm 

performance 

2010 

Journal of 

Product 

Innovation 

Management 

189 

Berchicci L. 

Towards an open R&D system: Internal R&D 

investment, external knowledge acquisition 

and innovative performance 

2013 
Research 

Policy 
177 

Massis A., 

Frattini F., 

Lichtenthaler 

U. 

Research on Technological Innovation in 

Family Firms: Present Debates and Future 

Directions 

2013 

Family 

Business 

Review 

172 

Kleis L., 

Chwelos P., 

Ramirez R.V., 

Cockburn I. 

Information technology and intangible output: 

The impact of IT investment on innovation 

productivity 

2012 

Information 

Systems 

Research 

160 

Füller J., 

Hutter K., 

Faullant R. 

Why co-creation experience matters? Creative 

experience and its impact on the quantity and 

quality of creative contributions 

2011 
R and D 

Management 
137 
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Rübsaamen C. 
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development cooperation across new product 
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2010 
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Bogers M. 
The open innovation paradox: Knowledge 
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2012 
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Raymond L., 

St-Pierre J. 
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2010 Technovation 106 

Du J., Leten 
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2014 
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98 
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APÊNDICE D – Clusters Co-citação 

APÊNDICE D1. Cluster 1 

 

Fonte: CitNet Explorer (2019). 
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APÊNDICE D2. Cluster 2 

 

Fonte: CitNet Explorer (2019). 
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APÊNDICE D3. Cluster 3 

 

Fonte: CitNet Explorer (2019). 
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APÊNDICE D4. Cluster 4 

 

Fonte: CitNet Explorer (2019). 
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APÊNDICE D5. Cluster 5 

 

Fonte: CitNet Explorer (2019). 
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APÊNDICE D6. Cluster 6 

 

Fonte: CitNet Explorer (2019). 
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APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista  

Empresa em estudo: Data: 

Setor de atuação da empresa:  

Atividade principal:  

TEMA PERGUNTAS RESPOSTAS 

P&D 

1. Como é estruturada a P&D na 

empresa?  

 Fechada 

 Colaborativa 

 Terceirizada 

Outro: 

2. Se colaborativo, quais tipos de 

colaboração? 

 Centros de pesquisa 

 Universidades 

 Empresas 

 Fornecedores 

 Clientes  

Outros: 

Processos 

de 

Inovação/ 

NPD 

3. Como é estruturado o processo de 

inovação? 

 

4. Como ocorre a integração da P&D e o 

processo de Inovação? 

 

5. Qual o principal impulso do processo 

de inovação? 

 Puxado pelo mercado 

 Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

6. Os colaboradores participam do 

processo de geração de ideias? 

 

7. Existe terceirização ou intermediários 

da inovação no processo? 

 

8. Principais métodos e ferramentas de 

suporte do processo de inovação? 

 

Gestão da 

Inovação 

9. Quais os principais fatores ou 

influências externas consideradas no 

processo de inovação e gestão da 

inovação da empresa? 

 Políticas 

 Socioculturais 

 Ambientais 

 Econômicas 

 Tecnológicas 

 Legais 

Outro: 

10. Quais as principais características da 

gestão da inovação da empresa? 

 

11. Como é a estrutura de Gestão da 

Inovação na organização (centralizada, 

disseminada nas áreas, outros)? 
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APÊNDICE F – Formulário de Entrevista Empresa A 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA A 

Setor de atuação da empresa Petróleo e Gás 

Atividade principal Serviços e Produtos 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 19/08/2020 Respondente 2 - Data: 22/09/2020 

P&D 

1. Como é estruturada a P&D 

na empresa? 

(  ) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

(  ) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro:  

2. Se colaborativo, quais tipos 

de colaboração? 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(x) Clientes  

Outros: 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(x) Empresas - incluindo startups 

(x) Fornecedores 

(x) Clientes  

Outros: Fundação de amparo à pesquisa do estado 

Processos de 

Inovação e 

NPD 

3. Como é estruturado o 

processo de inovação? 

Processo de inovação: Ideia, Recursos, Pesquisa, 

Patentes, Design, Desenvolvimento, Implementação, 

Vendas e Serviços.  

Processo de inovação: Ideia, Recursos, Pesquisa, Patentes, 

Design,  Desenvolvimento, Implementação, Vendas e 

Serviços. Possui uma estrutura de inovação aberta. 

4. Como ocorre a integração da 

P&D e o processo de 

Inovação? 

A P&D pode puxar o processo de inovação com 

desenvolvimento sob demanda de clientes (mercado). 

A área de inovação é recente na empresa, enquanto a 

área de P&D é consolidada. A empresa tende a 

reconfigurar sua gestão da inovação para uma área de 

Inovação com visão estratégica e sistêmica e a P&D 

operacional. 

A P&D trabalha de forma integrada às áreas de inovação, 

sendo uma das etapas do processo de inovação para a execução 

de projetos complexos de engenharia. 

5. Qual o principal impulso do 

processo de inovação? 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

6. Os colaboradores participam 

do processo de geração de 

ideias? 

Sim. Processo institucional para captação de ideias. Sim, por meio de práticas estruturadas e desafios internos para 

engajamento. 

7. Existe terceirização ou 

intermediários da inovação 

no processo? 

Não, interno. Não, em geral, as etapas do processo de inovação são 

realizadas internamente. 
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8. Principais métodos e 

ferramentas de suporte do 

processo de inovação? 

Programa de estímulo a ideias suportado com Design 

Thinking etc., captação de recursos de fontes externas 

para inovação e mentoria pelo time de inovação. 

Roadmap Tecnológico; Design Thinking; Mapa de Geração de 

valor; e Desafio interno para geração de novas ideias. 

Gestão da 

Inovação 

9. Quais os principais fatores 

ou influências externas 

consideradas no processo de 

inovação e gestão da 

inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(x) Econômicas 

(  ) Tecnológicas 

(x) Legais 

Outro:  

(x) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(x) Legais 

Outro:  

10. Quais as principais 

características da gestão da 

inovação da empresa? 

Gestão da inovação como um direcionador para as 

demais áreas, seguindo o roadmap tecnológico e 

estratégias organizacionais. Gestão de ideias, 

facilitadores do processo. Foco no atendimento da 

demanda dos clientes e resposta aos lançamentos pela 

concorrência. 

Na empresa a gestão da inovação é responsável por capacitar 

colaboradores, criar facilitadores internos, ações orientadas a 

fomentar inovações na organização, interface com os clientes, 

participação no ecossistema de inovação, análise e depósito de 

patentes, iniciativas de digitalização, promoção da cultura de 

inovação e captação de recursos para a inovação. Destaca-se a 

participação em um ecossistema de inovação, engajamento de 

vários níveis organizacionais para a inovação. 

11. Como é a estrutura de Gestão 

da Inovação na organização 

(centralizada, disseminada 

nas áreas, outros)?  

Os recursos para o desenvolvimento de iniciativas 

para inovação são disponibilizados por área, sendo a 

área de gestão da inovação coordenadora destas 

iniciativas e mentora de seus proponentes. 

Disseminada nas áreas por meio de facilitadores internos e 

previamente capacitados, no entanto a tomada de decisão para 

o desenvolvimento de novos produtos e alocação de recursos 

é dada pelas lideranças e desdobradas para as áreas, 

principalmente em função do tempo de desenvolvimento e 

recursos que demandam os novos produtos para o setor.  
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APÊNDICE G – Formulário de Entrevista Empresa B 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA B 

Setor de atuação da empresa Energia 

Atividade principal Geração e distribuição de energia 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 17/08/2020 Respondente 2 - Data: 

P&D 

1. Como é estruturada a 

P&D na empresa?  

(  ) Fechada 

(  ) Colaborativa 

(x) Terceirizada 

Outro: 

(  ) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

2. Se colaborativa, quais 

tipos de colaboração? 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

Processos 

de 

Inovação 

e NPD 

3. Como é estruturado o 

processo de inovação? 

Processo de gestão de P&D: Identificação de demandas e 

oportunidades; Elaboração do projeto; Contratação; Gerenciamento; 

Encerramento; e Pós-projeto. 

Processo de geração de novas ideias: Ideia;  Ideias sendo convertidas 

em iniciativas; Iniciativas com Business case aprovados; Iniciativa 

implementada; e Ganhos capturados. 

Identificação de demandas e oportunidades; 

Elaboração do projeto; Contratação; Gerenciamento 

(monitoramento e controle); Encerramento; e Pós 

projeto. Efetivamente realizado, forte 

aproveitamento interno de oportunidades 

identificadas. Estimulam a participação interna e 

também contam com a participação de especialistas. 

4. Como ocorre a integração 

da P&D e o processo de 

Inovação? 

Na empresa existe um processo específico para gerenciamento da 

P&D, em geral suas atividades são realizadas por um fornecedor e a 

empresa gerencia o processo por indicadores de controle e avaliação 

das entregas. A P&D quando necessária é demandada pelo processo 

de inovação, alimentando o processo com seus resultados. 

A P&D possui autonomia para a realização de 

iniciativas em termos de digitalização, 

automatização, redução de acidentes e aumento da 

saúde e segurança no trabalho, melhoria de produtos 

e melhoria nos processos, mas também é 

demandado pelo processo de inovação. 

5. Qual o principal impulso 

do processo de inovação? 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(x) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

6. Os colaboradores 

participam do processo de 

geração de ideias? 

A participação dos colaboradores na geração de ideias é um aspecto 

forte da cultura da inovação da empresa, para isso existem programas 

de incentivo e reconhecimento e plataformas de submissão e avaliação 

Participação forte dos colaboradores na geração de 

ideias, por meio de projetos, oficinas, editais e 

programas de estímulo para estruturação de ideias 
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de ideias. Todos os colaboradores são convidados e engajados a 

participar do processo, em decorrência a empresa apresenta alto 

percentual de participação e retornos expressivos em melhorias de 

processos e redução de custos provenientes da exploração de ideias 

com potencial de sucesso oriundas desses programas.  

em projetos, startups ou iniciativas de melhoria para 

a empresa. Possibilidade de mudança de área de 

atuação do funcionário para dedicação exclusiva no 

desenvolvimento de startups. 

7. Existe terceirização ou 

intermediários da 

inovação no processo? 

As atividades de P&D são terceirizadas na empresa. Não é uma característica forte do processo de 

inovação. 

8. Principais métodos e 

ferramentas de suporte do 

processo de inovação? 

Ferramenta interna de levantamento e seleção de ideias; Design 

Thinking; Creative Problem Solving; e PDCA. 

Design Thinking; Creative Problem Solving; PDCA 

e Brainstorm. 

Gestão da 

Inovação 

9. Quais os principais fatores 

ou influências externas 

consideradas no processo 

de inovação e gestão da 

inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(  ) Tecnológicas 

(x) Legais 

Outro: 

(  ) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(  ) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(x) Legais 

Outro: 

10. Quais as principais 

características da gestão 

da inovação da empresa? 

A empresa é caracterizada por uma cultura da inovação consolidada e 

disseminada em todas as áreas e níveis da organização. Em geral, suas 

inovações possuem foco na melhoria de processos, ganhos de 

eficiência operacional e redução de custos. Dadas as características do 

setor regulado existe uma limitação em termos de ruptura de mercado 

e baixa flexibilidade para desenvolvimentos relacionados a atividade 

principal da empresa. No entanto a mesma possui iniciativas 

crescentes em novos negócios para o setor não regulado, mas que 

representam uma pequena proporção de suas atividades. 

Engajamento e oportunidades para os colaboradores 

desenvolverem iniciativas próprias em termos de 

inovação. Proatividade e autônima para busca de 

novas soluções pelos colaboradores e a empresa 

como um todo. Busca constante por melhorias, 

inovações, novas soluções, identificação de novas 

oportunidades e entrada em novos mercados. 

Cultura de inovação forte e disseminada. 

11. Como é a estrutura de 

Gestão da Inovação na 

organização (centralizada, 

disseminada nas áreas, 

outros)?  

Sua estrutura de gestão da inovação é descentralizada principalmente 

no âmbito de geração de novas ideias e implementação de inovações 

incrementais, a disseminação da cultura de inovação ocorre 

principalmente por mentores em inovação que são colaboradores 

previamente capacitados das diferentes áreas da empresa. As áreas 

possuem autonomia e recursos para inovações incrementais, no 

entanto a tomada de decisão para alocação de maiores recursos é 

realizada com a participação do comitê de inovação, áreas envolvidas 

e lideranças com base nas estratégias da empresa. 

Descentralizada nas áreas de forma estruturada para 

melhor desempenho e otimização de resultados e 

em termos de conhecimento. Compartilhamento de 

espaço de trabalho para incentivo à colaboração, 

proatividade e troca de conhecimento. Espaços de 

trabalho voltados à criatividade. Estrutura orientada 

para o fortalecimento da cultura de inovação. 

Incentivo à autonomia e satisfação dos 

colaboradores. 



164 

 

APÊNDICE H – Formulário de Entrevista Empresa C 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA C 

Setor de atuação da empresa Produtos de uso Pessoal e de Limpeza 

Atividade principal Fabricação de cosméticos 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 07/09/2020 Respondente 2 - Data: 22/09/2020 

P&D 

1. Como é estruturada a P&D na 

empresa? 

(  ) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

(  ) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

2. Se colaborativo, quais tipos 

de colaboração? 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(x) Empresas  

(x) Fornecedores 

(x) Clientes  

Outros: Comunidades da região amazônica. 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(x) Empresas – incluindo startups 

(x) Fornecedores 

(x) Clientes  

Outros: 

Processos 

de 

Inovação e 

NPD 

3. Como é estruturado o 

processo de inovação? 

Processos de Inovação: Conceituação, Briefing, Protótipo, 

Validação, Disponibilização e Execução de Lançamento. 

Processos de Inovação: Conceituação, Briefing, 

Protótipo, Validação, Disponibilização e Execução de 

Lançamento. 

4. Como ocorre a integração da 

P&D e o processo de 

Inovação? 

A empresa inicia o processo de P&D com base na estratégia 

de mercado, assim a P&D é demandada pelo processo de 

inovação em função das necessidades dos consumidores, 

tendências de mercado e lançamentos pela concorrência. 

P&D clássico baseado no roadmap de produto. P&D 

orientada ao desenvolvimento de novos produtos e a 

gestão da inovação possui outras frentes além da inovação 

de produto, como inovação de processos, novos modelos 

de negócios, incentivo a startups etc. Tomada de decisão 

para a P&D vem desdobrada do nível estratégico da 

organização. 

5. Qual o principal impulso do 

processo de inovação? 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(x) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

6. Os colaboradores participam 

do processo de geração de 

ideias? 

Os colaboradores participam do processo, a empresa possui 

uma estrutura forte de inovação aberta. 

Os colaboradores participam no processo e programas de 

geração de ideias. 

7. Existe terceirização ou 

intermediários da inovação no 

processo? 

Sim, quando necessário. A empresa trabalha por meio de 

inovação aberta, assim conta com colaborações e parcerias. 

Sim, quando necessário. Comumente, as tecnologias ou 

processos terceirizados posteriormente são absorvidos 

pela empresa. 
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8. Principais métodos e 

ferramentas de suporte do 

processo de inovação? 

Análise PESTEL; Gestão de Pipeline, Projetos e Portfólio Análise PESTEL; Gestão de Pipeline, Projetos e 

Portfólio; Estruturação do Mapa estratégico considerando 

os aspectos de inovação. 

Gestão da 

Inovação 

9. Quais os principais fatores ou 

influências externas 

consideradas no processo de 

inovação e gestão da inovação 

da empresa? 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(x) Econômicas 

(  ) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro: 

(x) Políticas 

(x) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(x) Legais 

Outro: Sendo as mais relevantes influências ambientais, 

socioculturais e econômicas. 

10. Quais as principais 

características da gestão da 

inovação da empresa? 

Alta flexibilidade em termos de inovação, a empresa 

apresenta grandes resultados em inovações de mercado, 

produtos e processos. Estrutura de inovação aberta 

consolidada. Sua P&D atua em 3 instâncias: Tecnologias para 

sustentabilidade, tecnologias para cosméticos e para melhoria 

do bem estar e relações interpessoais. Outro aspecto forte são 

os desenvolvimentos em cocriação com consumidores e 

colaboradores externos. 

Engajamento das lideranças para a inovação e 

desdobramento para todos os níveis organizacionais. 

Integração forte com o ambiente externo, universidades, 

empresas entre outros. Atuação em redes de conhecimento 

externo, ecossistema de inovação. Captação de recursos 

por editais. 

11. Como é a estrutura de Gestão 

da Inovação na organização 

(centralizada, disseminada 

nas áreas, outros)?  

As decisões para tomada de decisão em relação aos 

desenvolvimentos tecnológicos e inovação são realizadas 

pelas lideranças com foco no mercado. As áreas diretamente 

envolvidas com inovação possuem metas para a inovação. 

Disseminada nas áreas, com autonomia para propor e 

executar iniciativas, embora seja gerenciada por um setor 

específico. 
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APÊNDICE I – Formulário de Entrevista Empresa D 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA D 

Setor de atuação da empresa Construção e Engenharia 

Atividade principal Construção civil 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 10/09/2020 Respondente 1 - Data: 21/09/2020 

P&D 

12. Como é estruturada a P&D na 

empresa? 

(  ) Fechada 

(  ) Colaborativa 

(x) Terceirizada 

Outro: 

(  ) Fechada 

(  ) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: Terceirizada ou colaborativa com fornecedores 

13. Se colaborativo, quais tipos de 

colaboração? 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(x) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

Processos de 

Inovação e 

NPD 

14. Como é estruturado o processo de 

inovação? 

Processo de inovação sendo estruturado dentro da 

organização, ainda em fase inicial. A empresa 

participa ativamente da geração e proposição de 

ideias e soluções que são desenvolvidas por 

fornecedores. Buscam atender demandas pontuais 

e específicas, não foi identificada uma gestão do 

conhecimento ou estrutura que permita o fluxo de 

informações nesse processo de inovação informal. 

Em geral, as ideias e e/ou iniciativas 

implementadas buscam melhoria nos processos 

e/ou redução de custos de produção. 

Processo de inovação mapeado, mas não estruturado ou 

executado conforme planejamento. Processo de inovação em 

implementação, ainda não institucionalizado. 

Processo de inovação em planejamento: Monitoramento do 

mercado, Identificação de tendências e novas tecnologias, 

Elaboração do projeto, Contratação e Implementação. 

15. Como ocorre a integração da P&D 

e o processo de Inovação? 

As atividades de P&D são terceirizadas. Na 

empresa o processo de inovação possui foco 

majoritariamente na etapa de geração de ideias.  

P&D demandada pela inovação, como um input do processo 

de inovação, como uma etapa (quando necessário) do 

processo. 

16. Qual o principal impulso do 

processo de inovação? 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

17. Os colaboradores participam do 

processo de geração de ideias? 

Sim, os colaboradores das áreas relacionadas à 

inovação. Pouco engajamento ou incentivo para a 

Programa para geração de ideias pelos colaboradores: 

Maratona de ideias - Gamificação, Reconhecimento. 
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proposição de ideias pelas áreas operacionais da 

organização. 

Lideranças tomam as decisões em relação às novas iniciativas 

para inovação. 

18. Existe terceirização ou 

intermediários da inovação no 

processo? 

Terceirização da P&D. Etapas de desenvolvimento e produção de novos produtos 

com fornecedores. 

19. Principais métodos e ferramentas 

de suporte do processo de 

inovação? 

Design Thinking, programa interno de estímulo à 

geração de ideias. 

Design Thinking; e Plataformas de Realidade virtual. 

Gestão da 

Inovação 

20. Quais os principais fatores ou 

influências externas consideradas 

no processo de inovação e gestão 

da inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas/Financeira 

(  ) Tecnológicas 

(x) Legais/Jurídica 

Outro: Econômicas/Financeira é a principal 

(  ) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(x) Econômicas 

(  ) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro:  

21. Quais as principais características 

da gestão da inovação da 

empresa? 

A empresa busca diversificar seus setores de 

atuação, por meio principalmente da criação de 

startups. A gestão da inovação na empresa é 

orientada basicamente para estratégias de mercado. 

Não possuem um processo de inovação ou de 

desenvolvimento claramente definidos, tal como as 

políticas e estrutura de gestão da inovação. 

Processos informais, iniciativas ainda sem grandes 

resultados, orientados para inovações incrementais e 

melhorias nos processos. Baixo grau de inovação 

tecnológica ou disruptiva. Foco principal na satisfação do 

consumidor e marketing, por vezes, na redução de custos 

operacionais e melhoria nos processos. 

22. Como é a estrutura de Gestão da 

Inovação na organização 

(centralizada, disseminada nas 

áreas, outros)?  

Centralizada nas áreas relacionadas à inovação. 

Tomada de decisão centralizada na alta liderança. 

Centralizado nas lideranças, participação dos colaboradores 

somente na geração de ideias, seleção e priorização das 

ideias pelas lideranças. Tomada de decisão centralizada na 

alta liderança. 
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APÊNDICE J – Formulário de Entrevista Empresa E 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA E 

Setor de atuação da empresa Utilidades Domésticas 

Atividade principal Fabricação de eletrodomésticos 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 31/08/2020 Respondente 2 - Data: 22/09/2020 

P&D 

1. Como é estruturada a P&D na 

empresa? 

(x) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

(  ) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

2. Se colaborativo, quais tipos de 

colaboração? 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros:  

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(x) Empresas, incluindo startups 

(x) Fornecedores 

(x) Clientes  

Outros: 

Processos de 

Inovação e 

NPD 

3. Como é estruturado o processo de 

inovação? 

Processo de inovação com P&D: Identificar necessidades 

dos consumidores, Transformar em requisitos funcionais, 

Transformar em requisitos de engenharia, 

Desenvolvimento do produto, Definir fornecedores e 

produção, Produção em larga escala e Vendas. 

Processo de inovação com P&D: Identificar 

necessidades dos consumidores, Transformar em 

requisitos funcionais, Transformar em requisitos de 

engenharia, Desenvolvimento do produto, Definir 

fornecedores e produção, Produção em larga escala e 

Vendas. 

4. Como ocorre a integração da P&D 

e o processo de Inovação? 

O processo de inovação é centralizado nas áreas de P&D 

que são responsáveis por todo o processo de forma 

integrada ao Marketing. 

A P&D operacionaliza o processo de inovação. O 

processo de inovação é centralizado nas áreas de 

P&D que são responsáveis pela execução do processo 

de inovação. Iniciativas para a P&D desdobradas do 

Mapa Estratégico da organização. 

5. Qual o principal impulso do 

processo de inovação? 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(x) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

6. Os colaboradores participam do 

processo de geração de ideias? 

Colaboradores das áreas de P&D e consumidores. Os colaboradores participam na geração de ideias, por 

meio de práticas e programas de incentivo e 

reconhecimento. 
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7. Existe terceirização ou 

intermediários da inovação no 

processo? 

O processo de inovação é realizado nos centros de P&D 

da empresa e conta com a participação dos consumidores 

em diferentes etapas do processo.  

Não, o processo de inovação, em geral, é realizado 

internamente.  

8. Principais métodos e ferramentas 

de suporte do processo de 

inovação? 

Design Thinking; Planejamento do portfólio; Pipeline de 

Produtos e Laboratórios de usabilidade para cocriação e 

experimentação com consumidores. 

Design Thinking; Planejamento do portfólio; Pipeline 

de Produtos. 

Gestão da 

Inovação 

9. Quais os principais fatores ou 

influências externas consideradas 

no processo de inovação e gestão 

da inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(  ) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro: Mercado 

(x) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(x) Legais 

Outro: Sendo os principais ambientais, econômicas e 

tecnológicas.  

10. Quais as principais características 

da gestão da inovação da 

empresa? 

Foco no entendimento das necessidades dos 

consumidores. Aspectos socioculturais fortes em seus 

desenvolvimentos e inovações de produto, a unidade 

alocada no Brasil comumente importa os 

desenvolvimentos dos centros de P&D globais da empresa 

adaptando-os de acordo com a cultura e necessidades 

locais e gerando inovações incrementais. 

Processo de inovação clássico, P&D colaborativa 

principalmente entre os centros de P&D globais da 

empresa.  

11. Como é a estrutura de Gestão da 

Inovação na organização 

(centralizada, disseminada nas 

áreas, outros)?  

Para inovações de produto a gestão da inovação é 

centralizada nas áreas de P&D, no entanto seus 

desenvolvimentos são realizados em cocriação com os 

consumidores. 

Projetos para inovação desdobrados do Mapa 

Estratégico da empresa, tomada de decisão em geral 

realizada pelas lideranças. 
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APÊNDICE L – Formulário de Entrevista Empresa F 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA F 

Setor de atuação da empresa Indústria Química 

Atividade principal Soluções para consumo e negócios 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 07/09/2020 Respondente 2 - Data: 17/08/2020 

P&D 

1. O processo de P&D é fechado, 

colaborativo ou terceirizado?  

(x) Fechado 

(  ) Colaborativo 

(  ) Terceirizado 

Outro:  

(x) Fechado 

(  ) Colaborativo 

(  ) Terceirizado 

Outro: 

2. Se colaborativo, quais tipos de 

colaboração? 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

Processos 

de 

Inovação e 

NPD 

3. Como é estruturado o processo de 

inovação? 

Sua metodologia classifica as inovações em 3 classes: 

Classe 3 – inovações incrementais (novas aplicações nos 

mercados atuais); Classe 4 – inovações em mercados 

adjacentes (novas aplicações em novos mercados atuais); 

e Classe 5 – projetos disruptivos. Projetos de Classe 5 

decorrem principalmente de 4 centros de P&D 

internacionais. No Brasil, os desenvolvimentos são 

orientados para as classes 3 e 4. 

Processo de inovação: Ideação, Conceituação, 

Viabilidade, Desenvolvimento, Produção em larga 

escala, Lançamento e Pós-Lançamento. Metodologia 

Stage Gate, na qual cada Gate possui critérios para 

serem analisados e resultados mínimos obrigatórios. 

4. Como ocorre a integração da P&D e 

o processo de Inovação? 

Processo de inovação centralizado nos centros de P&D. Processo de inovação centralizado nos centros de 

P&D. 

5. Qual o principal impulso do processo 

de inovação? 

(  ) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(  ) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

6. Os colaboradores participam do 

processo de geração de ideias? 

Sim, somente os colaboradores pertencentes aos centros 

de P&D da organização. 

Somente pesquisadores e colaboradores dos centros de 

P&D. 

7. Existe terceirização ou 

intermediários da inovação no 

processo? 

Não possuem. Não 
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8. Principais métodos e ferramentas de 

suporte do processo de inovação? 

Roadmap Tecnológico, Roadmap de Produtos, Pipeline 

de Produtos e Fórum interno tecnológico. 

Roadmap Tecnológico, Roadmap de Produtos, 

Pipeline de Produtos, Voice of the Customer (VoC) e 

Point of Sale (POS). 

 Gestão da 

Inovação 

9. Quais os principais fatores ou 

influências externas consideradas no 

processo de inovação e gestão da 

inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro: 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro: 

10. Quais as principais características da 

gestão da inovação da empresa? 

Intensa atividade de desenvolvimento de novas 

plataformas tecnológicas, ruptura nos padrões de 

competitividade, com novos produtos ou melhorias 

significativas é a forte característica da gestão da inovação 

da organização. 

Foco no pioneirismo científico e tecnológico e no 

desdobramento de descobertas e desenvolvimentos em 

aplicações para o consumidor que permitam, 

principalmente, entrada em novos mercados. 

11. Como é a estrutura de Gestão da 

Inovação na organização 

(centralizada, disseminada nas áreas, 

outros)?  

Gestão da inovação centralizada nos centros de P&D 

locais e globalizados.  

Centralizada nos centros de P&D. 
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APÊNDICE M – Formulário de Entrevista Empresa G 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA G 

Setor de atuação da empresa Tecnológico 

Atividade principal Fabricação de Dispositivos eletrônicos 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 07/09/2020 

P&D 

12. O processo de P&D é fechado, colaborativo ou 

terceirizado?  

(x) Fechado 

(  ) Colaborativo 

(  ) Terceirizado 

Outro: Fechado e colaborativo com centros de tecnologia por meio de acordos de sigilo 

para estudos que extrapolam as fronteiras de conhecimento da organização. 

13. Se colaborativo, quais tipos de colaboração? 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

Processos de 

Inovação e NPD 

14. Como é estruturado o processo de inovação? 

Metodologia Stage Gate. Processo de inovação: Análise de mercado, Identificação de 

novas oportunidades, Construção de planos de ação, Pesquisa, Desenvolvimento, 

Fabricação, Comercialização, Avaliação e Ajustes. 

15. Como ocorre a integração da P&D e o processo de 

Inovação? 

Processo de inovação centralizado nos centros de P&D. 

16. Qual o principal impulso do processo de inovação? 

(  ) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

17. Os colaboradores participam do processo de geração 

de ideias? 

Sim, contudo limitado principalmente aos colaboradores pertencentes aos centros de 

P&D da organização. 

18. Existe terceirização ou intermediários da inovação no 

processo? 

Apenas quando necessária a aquisição de tecnologia ou conhecimento que extrapolam 

as fronteiras da organização. 

19. Principais métodos e ferramentas de suporte do 

processo de inovação? 

Roadmap Tecnológico; e Design Thinking. 
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Gestão da 

Inovação 

20. Quais os principais fatores ou influências externas 

consideradas no processo de inovação e gestão da 

inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro: 

21. Quais as características de destaque da gestão da 

inovação na empresa? 

Amplamente baseada nos centros de P&D, gestão da inovação influenciada pela 

capacidade dos centros de P&D globalizados. Confidencialidade das informações e 

dados são características fortes.  Segurança no processo de inovação, competitividade 

pela ruptura tecnológica, avanço de tecnologias dominantes, trabalham no ciclo de vida 

da tecnologia explorando comercialmente por um período de tempo. 

22. A estrutura de Gestão da Inovação é centralizada em 

áreas específicas ou descentralizada sendo 

considerada por todas as áreas da organização? 

Gestão da inovação centralizada nos centros de P&D locais e globalizados.  
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APÊNDICE N – Formulário de Entrevista Empresa H 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA H 

Setor de atuação da empresa Produtos de uso Pessoal e de Limpeza 

Atividade principal Fabricação de cosméticos 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 07/09/2020 Respondente 2 - Data: 10/09/2020 

P&D 

12. Como é estruturada a P&D na 

empresa? 

(x) Fechada 

(  ) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

(x) Fechada 

(  ) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: 

13. Se colaborativo, quais tipos de 

colaboração? 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

Processos de 

Inovação e 

NPD 

14. Como é estruturado o processo de 

inovação? 

Processo de inovação com P&D: Ideação, 

Descoberta, Conceituação, Desenvolvimento e 

Lançamento. 

Processo de inovação incremental: Ideação, 

Conceituação, Experimentação e 

Implementação. 

Inovações de produtos orientadas principalmente para o 

desenvolvimento de novas misturas de componentes e novas 

embalagens. Processo possui etapas definidas, mas embora seja 

estruturada não pode ser considerado um processo formal. 

Processo de inovação e P&D são dependentes das decisões 

coorporativas.  

15. Como ocorre a integração da P&D 

e o processo de Inovação? 

A P&D básica e de novos produtos e 

desenvolvimentos tecnológicos é realizada 

preponderantemente pelos centros globais da 

organização, sendo os resultados 

compartilhados para as demais unidades. 

Na unidade alocada no Brasil, as inovações de produtos 

orientadas principalmente para o desenvolvimento de novas 

misturas de componentes e novas embalagens. A geração de 

conceitos de produto possui foco em embalagens e na 

composição e características do material visando as formas de 

distribuição. Foco no Marketing, principalmente, na adaptação 

sociocultural dos desenvolvimentos realizados pelas unidades 

alocadas no exterior. P&D como prestadora de serviços para o 

processo de inovação com pouca autonomia. 

16. Qual o principal impulso do 

processo de inovação? 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 
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17. Os colaboradores participam do 

processo de geração de ideias? 

Para inovações de produto somente as áreas de 

P&D. 

Não, em geral, é centralizada nas áreas de P&D, principalmente 

devido ao nível de conhecimento técnico envolvido no processo 

de desenvolvimento. Os clientes participam de forma menos 

18. Existe terceirização ou 

intermediários da inovação no 

processo? 

Não, processo de inovação de novos produtos 

fechado e realizado nos centros globais. 

P&D básica quando necessária e em estudos de mercado 

pontuais e específicos. 

19. Principais métodos e ferramentas 

de suporte do processo de 

inovação? 

Pipeline de Projetos Pipeline de Projetos 

Gestão da 

Inovação 

20. Quais os principais fatores ou 

influências externas consideradas 

no processo de inovação e gestão 

da inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(  ) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro: Mercado 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(  ) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro: Mercado 

21. Quais as principais características 

da gestão da inovação da 

empresa? 

Foco no atendimento e resposta as demandas 

do mercado. Aspectos socioculturais fortes em 

seus desenvolvimentos e inovações de produto. 

Gestão da inovação centralizada nos níveis altos da estrutura. 

Gestão da inovação orientada a tendências de mercado, resposta 

aos lançamentos pela concorrência e demandas dos 

consumidores, possui elevada preocupação na agilidade do 

processo de inovação para atender ao mercado e para ter ganhos 

em competitividade. 

22. Como é a estrutura de Gestão da 

Inovação na organização 

(centralizada, disseminada nas 

áreas, outros)?  

Para inovações de produto a gestão da 

inovação é centralizada nas lideranças e áreas 

de P&D. 

Gestão da inovação centralizada nos níveis altos hierárquicos da 

organização. Desenvolvimentos centralizados nas áreas de P&D. 
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APÊNDICE O – Formulário de Entrevista Empresa I 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA I 

Setor de atuação da empresa Indústria automobilística 

Atividade principal Fabricação de automóveis e utilitários 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 26/08/2020 

P&D 

23. Como é estruturada a P&D na empresa? 

(x) Fechada 

(  ) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro: P&D interna e integrada entre diferentes os centros globalizados. 

24. Se colaborativo, quais tipos de colaboração? 

(  ) Centros de pesquisa  

(  ) Universidades  

(  ) Empresas  

(  ) Fornecedores 

(  ) Clientes  

Outros: 

Processos de 

Inovação e NPD 

25. Como é estruturado o processo de inovação? 

Processo de inovação estruturado em nove etapas: Monitoramento do mercado e 

tendências; Levantamento de ideias e projetos; Detalhamento técnico; Coleta de 

informações; Conceituação; Protótipo virtual; Protótipo físico; Desenvolvimento em larga 

escala; e Lançamento 

26. Como ocorre a integração da P&D e o 

processo de Inovação? 

P&D demandada pela inovação, como um input do processo de inovação. 

27. Qual o principal impulso do processo de 

inovação? 

(x) Puxado pelo mercado 

(  ) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

28. Os colaboradores participam do processo de 

geração de ideias? 

Não. 

29. Existe terceirização ou intermediários da 

inovação no processo? 

Etapas de desenvolvimento e produção de novos produtos com fornecedores. 

30. Principais métodos e ferramentas de suporte do 

processo de inovação? 

Plano de Desenvolvimento de Novos Produtos; e Design Thinking. 
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Gestão da Inovação 

31. Quais os principais fatores ou influências 

externas consideradas no processo de inovação 

e gestão da inovação da empresa? 

(  ) Políticas 

(  ) Socioculturais 

(  ) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(x) Legais 

Outro:  

32. Quais as principais características da gestão da 

inovação da empresa? 

Foco no atendimento às demandas do mercado e resposta aos lançamentos pela liderança. 

Diferenciação orientada ao design dos produtos e experiência do usuário. Novos produtos 

são desenvolvimentos oriundos de P&D de longo prazo, dessa forma inovações são 

sustentadas por um longo período de tempo por inovações incrementais. 

33. Como é a estrutura de Gestão da Inovação na 

organização (centralizada, disseminada nas 

áreas, outros)?  

Centralizado nas lideranças e nos centros de P&D. Tomada de decisão centralizada na alta 

liderança. 
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APÊNDICE P – Formulário de Entrevista Empresa J 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS - EMPRESA J 

Setor de atuação da empresa Indústria Química 

Atividade principal Fabricação de pigmentos, catalisadores e revestimentos 

TEMA PERGUNTAS Respondente 1 - Data: 08/10/2020 Respondente 2 - Data: 09/10/2020 

P&D 

1. Como é estruturada a 

P&D na empresa? 

(  ) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro:  

(x) Fechada 

(x) Colaborativa 

(  ) Terceirizada 

Outro:  

2. Se colaborativo, quais 

tipos de colaboração? 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(x) Empresas – incluindo startups 

(  ) Fornecedores 

(x) Clientes  

Outros: 

(x) Centros de pesquisa  

(x) Universidades  

(x) Empresas – incluindo startups 

(x) Fornecedores 

(x) Clientes  

Outros: 

Processos de 

Inovação e 

NPD 

3. Como é estruturado o 

processo de inovação? 

Processo mapeado pela empresa: Levantamento de ideias e 

Identificação de Oportunidades; Business Case; Fase de 

Laboratório; Projeto Piloto; e Lançamento. 

Área de Marketing integrada ao processo de inovação e 

P&D. Desenvolvimentos de longo prazo, tempo médio de 

fluxos de inovação de 10 anos. 

Cada unidade de negócio da empresa tem um perfil de 

inovação diferente. Em linhas gerais, os processos de 

inovação são baseados em coleta de requisitos, 

entendimento dos clientes, trabalhar próximo ao cliente, 

conceber alternativas de soluções, prototipagem, testar, 

validar com os clientes, para posteriormente levar ao 

mercado. Possuem estreita relação com os clientes em todo 

o processo de inovação. Os processos de inovação são 

realizados de forma colaborativa e existem esforços 

conjuntos com start-ups. 

4. Como ocorre a integração 

da P&D e o processo de 

Inovação? 

Fazem desde a P&D básica até a de desenvolvimento 

tecnológico. A P&D puxa a inovação na empresa, 

pioneirismo de produto, matéria-prima e tecnológico.  

Em termos de processo, a inovação engloba a P&D, embora 

seja fortemente influenciada por ela ou, em alguns casos, a 

P&D que inicia o processo de inovação a partir de suas 

descobertas. 

Em linhas gerais, a P&D trabalha como insumo dos 

processos de inovação. P&D direcionada para buscar 

soluções, novos conceitos, alternativas ou materiais dentro 

dos processos de desenvolvimento de novos produtos. P&D 

básica independente orientada à prospecção de insumos, 

novas aplicações etc. 

5. Qual o principal impulso 

do processo de inovação? 

(  ) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 

Outro: 

(x) Puxado pelo mercado 

(x) Empurrado pela tecnologia 
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Outro: A empresa possui as duas vertentes. Os processos de 

inovação são caracterizados principalmente como puxados 

pelo mercado para manutenção da parcela de mercado e 

atendimento às demandas dos clientes, com forte interação 

com os clientes ao longo de todo o processo. Porém também 

possuem áreas e processos de inovação empurrados pela 

tecnologia para pioneirismo tecnológico e de produto, com 

centros de P&D fortes e reconhecidamente inovadores. 

6. Os colaboradores 

participam do processo de 

geração de ideias? 

Sim, para melhorias e inovações incrementais. Para 

desenvolvimentos com alto nível científico e tecnológico a 

geração de ideias é centralizada nas áreas de P&D e 

inovação, e áreas relacionadas. 

Participam para geração e sugestão de ideias 

7. Existe terceirização ou 

intermediários da 

inovação no processo? 

Não, as etapas dos processos são realizadas internamente. Em geral, não. 

8. Principais métodos e 

ferramentas de suporte do 

processo de inovação? 

Desing Thinking, metodologias ágeis, Matriz de Hierarquia 

dos Projetos e Roadmap Tecnológico. 

Sistemas internos, plataformas internas para coleta de 

ideias, ferramentas de monitoramento de patentes, 

ferramenta para priorização de projetos de inovação e 

metodologia interna de lançamento de produto. 

Gestão da 

Inovação 

9. Quais os principais 

fatores ou influências 

externas consideradas no 

processo de inovação e 

gestão da inovação da 

empresa? 

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(  ) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro:  

(  ) Políticas 

(x) Socioculturais 

(x) Ambientais 

(x) Econômicas 

(x) Tecnológicas 

(  ) Legais 

Outro:  

10. Quais as principais 

características da gestão 

da inovação da empresa? 

Estrutura de inovação aberta e participação em ecossistema 

de inovação, trabalham com diferentes parceiros, startups 

etc. Captação, incubação e aceleração de startup para 

parcerias e cocrição. Laboratórios de teste, prototipagem, 

usabilidade e brainstorm. Foco no pioneirismo científico e 

tecnológico. Trabalham e inovam em vários segmentos de 

desenvolvimentos. Pilares da gestão da inovação 

digitalização e inovação. 

Gestão da inovação operacional e tática descentralizada, 

coordena diferentes frentes de inovação e unidades de 

negócios de forma descentralizada. Na empresa, as áreas 

possuem alto nível de autonomia e flexibilidade para 

gerenciar seus processos, inclusive as iniciativas e 

processos de inovação. Uma das características fortes da 

gestão da inovação da empresa é sua interface com os 

clientes. 

11. Como é a estrutura de 

Gestão da Inovação na 

Funcionários participam basicamente na melhoria dos 

processos por meio de um sistema de levantamento de 

Gestão da inovação operacional e tática descentralizada. 

Existe uma gestão da inovação no aspecto estratégico e 
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organização (centralizada, 

disseminada nas áreas, 

outros)?  

sugestão. Para inovações no segmento de insumos a 

empresa possui programa de incentivo para 

desenvolvimento de iniciativas pelos colaboradores. 

Desenvolvimentos tecnológicos, em geral, são 

centralizados em áreas técnicas. 

coorporativo genérica, centralizada e flexível que propõe 

direcionadores básicos para a inovação, mas esta 

intencionalmente confere às áreas autonomia para novos 

desenvolvimentos e iniciativas de inovação, ainda que 

propicie sobreposições. 
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