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GESTÃO DA INOVAÇÃO EM UMA EMPRESA DE PRODUTOS DE BEM-ESTAR  

 
RESUMO 

 
O presente projeto aborda a gestão da inovação como fator decisivo na 

eficácia competitiva de uma empresa. Para a qualificação, apresenta-se tanto as 
atividades em andamento como as desenvolvidas, estruturadas em proposta de 
estudo, segundo as diretrizes do mestrado profissional, artigos e um produto. A 
proposta apresenta como problema a investigação a respeito da influência da 
inovação como fator competitivo, o qual exige uma gestão que incorpore a 
criatividade nos processos e produtos. O objetivo é analisar os fatores críticos de 
sucesso na gestão de inovação na empresa estudada. Para isso, foram 
consideradas as oito dimensões do diagnóstico da inovação - liderança, estratégia, 
relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo e funding, levantando 
aspectos relacionados aos cinco objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, 
confiabilidade, flexibilidade e custo e desta formar buscar respostas ao problema e 
objetivo supracitados. A metodologia de pesquisa é de natureza aplicada, de caráter 
exploratório, na categoria estudo de caso, com levantamento de dados bibliográficos 
e entrevista semiestruturada com análise quali-quantitativa. O artigo busca articular 
a inovação e objetivos de desempenho através dos dados da pesquisa.  Como 
produto, foi elaborada a sugestão de processos de gestão da inovação através de 
alternativas de ações para indução de melhorias na gestão da referida empresa, 
sobre a prática e indicadores de resultados de inovação, aferindo o estágio de 
maturidade e identificando pontos fortes e oportunidades de melhorias no sistema de 
gestão da inovação da empresa pesquisada.  

 
Palavras-chaves: Gestão da Inovação, Competitividade Inovativa, Transferência de 
Tecnologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MANAGEMENT OF INNOVATION IN A WELL-BEING COMPANY  
 

ABSTRACT 

 

 This project approaches the management of innovation as a decisive factor 
in the competitive efficiency of a company. For the qualification, both the ongoing and 
the developed activities, structured in a study proposal, are presented according to 
the guidelines of the professional master's degree, articles and a product. The 
proposal presents as a problem the investigation about the influence of innovation as 
a competitive factor, which requires a management that incorporates creativity in 
processes and products. The objective is to analyze the critical success factors in the 
management of innovation in the company studied. The eight dimensions of 
innovation diagnosis - leadership, strategy, relationship, culture, people, structure, 
process and funding - was considered, raising aspects related to the five 
performance objectives: quality, speed, reliability, flexibility and cost,to seek answers 
above-mentioned problem and objective. The research methodology is of an 
exploratory nature, in the case study category, with bibliographic data collection and 
semi-structured interview with qualitative-quantitative analysis. The article intends to 
articulate innovation and performance objectives through the research data. As a 
product, it will be elaborated the suggestion of innovation management processes 
through alternatives of actions to induce improvements in the management of said 
company, on the practice and indicators of innovation results, assessing the stage of 
maturity and identifying strengths and opportunities of improvements in the 
innovation management system of the researched company. 
 
Keywords: Innovation Management, Innovative Competitiveness, Technology 

Transfer 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

1.1 Introdução 

 

O Profnit, Programa de Pós Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação, é um programa em rede nacional 

de mestrado profissional com pontos focais em dezoito estados. Sua proposta 

é promover a publicação tanto de artigos acadêmicos como produtos 

tecnológicos. Para isso, parte-se de uma proposta de pesquisa que deu 

embasamento a duas ações, as quais têm como vertentes a produção 

acadêmica via a elaboração de um artigo científico e o desenvolvimento de um 

produto tecnológico, segundo as diretrizes do Programa Nacional. 

Assim sendo, o presente trabalho é estruturado por um manuscrito 

científico e um produto (manuscrito tecnológico):  

- O manuscrito científico intitulado “Gestão da Inovação em uma 

empresa de bem-estar” busca estabelecer uma ponte entre as oito dimensões 

propostas por Scherer e Carlomagno (2016) como ferramenta de diagnóstico 

do potencial inovador da empresa e a métrica via os objetivos de desempenho 

propostos por Slack, Chambers e Johnston (2008).  

- O produto é um manuscrito tecnológico intitulado “Implantação de 

Processos de Gestão da Inovação”, o qual, assim como o manuscrito científico, 

tem como base de dados a pesquisa de campo na empresa de bem-estar de 

pseudônimo Dimari, escolhida em função da sua relevância na inovação de 

produtos e conceito de marca, além da sua relevância econômica para a 

microrregião que está instalada, bem como para a macrorregião do Estado da 

Bahia.  

A pesquisa está aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (CEP/UESC), CAAE: 

07489819.1.0000.5526. 

  

1.2 Problema 

A Dimari é uma empresa que teve um foco inicial voltado para o 

crescimento do negócio, visando a prospecção de clientes, conhecimento 
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sobre o mercado e desenvolvimento de produtos, ficando em segundo plano a 

gestão, a estrutura organizacional e a inovação.  

Neste sentido, o problema central da presente pesquisa é avaliar se a 

gestão de inovação faz parte do processo produtivo da Dimari. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar os gargalos e os fatores críticos de sucesso na gestão de 

inovação na empresa de bem-estar. 

1.3.2 Objetivos específicos 

(a) Identificar o perfil da gestão da inovação na empresa de bem-estar 

(manuscrito científico); 

(b) Propor ações para a indução da gestão da inovação em um modelo 

para gerenciar as inovações na empresa de bem-estar que possa ser 

replicado, via a Elaboração de Sugestões de Processos de Gestão de Inovação 

(manuscrito tecnológico). 

 

1.4 Justificativa 

 

No mundo globalizado, as empresas precisam inovar seus produtos e 

serviços. Essa inovação é a criação de algo novo que gere valor, como 

também a reorganização (envolvendo os conceitos de inovação) dos processos 

produtivo, administrativo, ou distributivo com a finalidade de se manter 

competitiva, rentável e sustentável. Dessa forma, a inovação é um fator 

fundamental para o desenvolvimento e competitividade das empresas.  

O pensamento da sociedade da informação de Castell (2004) e o 

capitalismo flexível de Sennett (1999) instigam a reflexão sobre a mensuração 

dos ativos intangíveis. A valorização no mercado de capitais dos setores de 

serviço, financeiro e tecnologia apontam na direção que o balanço financeiro 

necessita urgentemente incluir a contabilidade do imaterial, que se explica e 

exemplifica quando empresas atingem valores no mercado de ações de 90% 

do seu valor patrimonial, ou quando empresas ainda que não apresentem 

lucros na perspectiva do conceito tradicional mantém alto e em crescimento o 

seu valor de mercado.   
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A pesquisa sobre inovação está diretamente relacionada com a ênfase 

do patrimônio da empresa, em particular o ativo imaterial das organizações. 

Essa dinâmica é relevante tanto para academia como para o empreendedor, o 

gestor, o governo, o investidor, o trabalhador. A inovação tem em si o valor da 

sua criação. A sua mensuração é um desafio. É um desafio porque não se 

melhora o que não se mede.  É um desafio ainda maior porque sem a 

inovação, ainda que de difícil mensuração, a empresa deixará de ser 

competitiva na sociedade da informação. Desta forma torna-se relevante 

identificar, estimular, inserir, provocar na empresa a inovação e geração de 

novas ideias, mas é preciso também que seja estruturada em uma perspectiva 

econômica e de resultado financeiro.  

A contabilidade determina valores de estoque, contas a receber e a 

pagar, mobiliário, o custo do dinheiro, mas não atende as novas exigências da 

sociedade que é o conhecimento da real riqueza das organizações (SVEIBY, 

1998) como o valor das patentes, da fidelidade e satisfação dos clientes - a 

lógica de goodwill (EDVINSSON; MALONE, 1998), da criatividade da cadeia 

produtiva, competência instalada. 

A estruturação econômico-financeira de uma empresa está totalmente 

construída nos dados registrados no passado, enquanto que na nova 

sociedade, que se destaca o imediatismo, a rapidez das novas tecnologias, e 

nuanças do comportamento dos consumidores, o que se valoriza é a 

capacidade da empresa competir no futuro próximo.  

Ainda que a Ciência Contábil esteja enfrentando o desafio de mensurar, 

o que se classificaria como tecnicamente imensurável (SVEIBY, 2001; 

EDVINSSON; MALONE, 1998; KAPLAN; NORTON, 2004), há situações que a 

não declaração deste ativo imaterial convém, como por exemplo: o indicador 

poderá apontar resultados que alertem a concorrência sobre segredos 

industriais ou problemas de estrutura tecnológica voltada para expansão dos 

negócios; a gerência poderá ignorar a informação considerando-a 

demasiadamente ampla e genérica; o receio dos dados sobre o ativo 

intangível, pois sua metodologia tem distintas vertentes com distintos modelos 

teóricos, o que dificulta a análise na tomada de decisão além de desencadear 

equívocos quando se compara resultados. 
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Nessa pesquisa o objeto de estudo é a gestão da inovação de uma 

empresa de bem estar, e que assim sendo poderá gerar valor agregado 

possivelmente não imaginado aos Stakeholders. 

Segundo Silva (2013), a indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos é uma das maiores investidoras em P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento) no Brasil. Além disso, segundo o anuário “Valor Inovação 

Brasil 2019”, publicado pelo Valor Econômico (2019), o ranking das 150 

empresas mais inovadoras do país apresenta a Natura em 2º lugar no geral e 

em 1º lugar na categoria de Cosméticos, higiene pessoal e limpeza pessoal, 

seguido pelo O Boticário que ficou em 2º lugar na mesma categoria e 10º no 

ranking geral. A Dimari não participa da pesquisa citada. 

Nesse contexto, as empresas de perfumaria, no Brasil, têm se 

destacado e são referência quando se analisa as estratégias de inovação e 

gestão. A Dimari é uma empresa de bem de consumo, cadastrada na 

Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 

A escolha da Dimari como objeto de estudo ocorreu devido ao fato de 

representar o setor de perfumaria e cosméticos e de ser uma empresa local, 

sediada na cidade de Ilhéus, com relevância nacional, tendo lojas em 24 

estados brasileiros, além de estar em plena expansão do mercado 

internacional. A empresa se destaca em uma região que possui carência de 

indústrias, apesar da existência de um polo industrial no município onde está 

localizada. 

A presença de setor produtivo no ramo da perfumaria e bem-estar no 

município impacta positivamente a empregabilidade da população, com 260 

funcionários, a arrecadação para o governo local e estadual e o 

desenvolvimento de subsistemas produtivos e distributivos que trabalham para 

a indústria. Destaca-se também a presença nesse setor produtivo de ações e 

intervenções empresariais que defendem e promovem o entendimento sobre 

sustentabilidade.   

  

1.5 Metodologia 

Esse trabalho é composto por duas ações: um manuscrito e um produto. 

A metodologia de pesquisa da primeira ação, o manuscrito, é de 

natureza aplicada, de caráter exploratório, na categoria estudo de caso, com 
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levantamento de dados bibliográficos e entrevista semiestruturada (Apêndices 

A e B) com análise quali-quantitativa.  

Essa pesquisa é de natureza aplicada, pois tem o intuito de produzir 

conhecimentos sobre o assunto para que possam ser aplicados na prática, e 

caracteriza-se como um estudo de caso realizado na empresa pesquisada, 

localizada no interior da Bahia com atuação no mercado desde 2002.  

A unidade de análise é a empresa Dimari e os participantes da pesquisa 

foram os fundadores da empresa, e gestores das áreas lideres via entrevistas 

semiestruturadas. 

A partir da análise dos dados empíricos foi elaborado um diagnóstico de 

maturidade da gestão da inovação na empresa estudada, norteado pelas oito 

dimensões propostas por Scherer e Carlomagno (2016) e aos objetivos de 

desempenho propostos por Slack et al (2008). 

A metodologia utilizada para a segunda ação, o produto (manuscrito 

científico), que é a Elaboração de Sugestões de Processos de Gestão da 

Inovação, foi a pesquisa-ação. Esta metodologia contempla a identificação do 

problema dentro de um contexto social e/ou institucional, a identificação da 

necessidade de mudança, o levantamento de possíveis soluções e, por fim, a 

intervenção ou ação propriamente considerada no sentido de aliar pesquisa e 

ação, simultaneamente (MITCHELL, et al 2009). 
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2. PRIMEIRA AÇÃO: MANUSCRITO  

2.1. GESTÃO DA INOVAÇÃO EM EMPRESA DE BEM ESTAR  

 

O manuscrito objetiva compreender as estratégias da gestão da 

inovação na empresa de bem estar Dimari, por meio de análise de indicadores, 

os quais proporcionarão identificar os gargalos e os fatores críticos de sucesso 

na gestão de inovação na empresa.  

O manuscrito foi submetido para publicação na Revista Pretexto, da 

Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura). 
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GESTÃO DA INOVAÇÃO EM EMPRESA DE BEM-ESTAR  

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o processo vigente de gestão da 
inovação em empresa de produtos de bem-estar a partir das dimensões do 
diagnóstico da inovação, levando em consideração o desempenho da empresa 
em relação à liderança, estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, 
processo e funding. Tal apresenta uma proposta de ações para indução de 
possíveis melhorias na gestão da inovação da referida empresa. A metodologia 
de pesquisa é de natureza aplicada, de caráter exploratório, na categoria 
estudo de caso, com levantamento de dados bibliográficos e entrevista 
semiestruturada com análise qualitativa. O trabalho articula a inovação e 
objetivos de desempenho através dos dados da pesquisa. Como resultados, 
trazemos a prática de inovação e indicadores de resultados de inovação, 
identificando pontos fortes e oportunidades de melhorias no sistema de gestão 
da inovação na empresa analisada. 

 

PALAVRAS CHAVE: Competitividade, Empreendedorismo, Inovação, 

Transferência de Tecnologia, Estudo de Caso 

 

 

MANAGEMENT OF INNOVATION IN A WELLNESS COMPANY  
 

ABSTRACT 

 

 
This study aims to evaluate the current innovation management process in a 
wellness products company from the dimensions of the innovation diagnosis, 
taking into account the company's performance in relation to leadership, 
strategy, relationship, culture, people, structure, process and funding. Such 
study aims at the elaboration of a proposal of actions to induce possible 
improvements in the innovation management of the referred company. The 
research methodology is of an applied nature, of an exploratory nature, in the 
case study category, with bibliographic data survey and semi-structured 
interview with qualitative analysis. The work articulates innovation and 
performance objectives through research data. As results, we bring innovation 
practice and innovation result indicators, identifying strengths and opportunities 
for improvements in the innovation management system in the analysed 
company. 
 
Keywords: Competitiveness, Entrepreneurship, Innovation, Technology 
Transfer, Case Study 
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1. INTRODUÇÃO  

O empreendedorismo é uma característica humana que mistura 

estrutura e paixão, planejamento e visão, as ferramentas e a sabedoria para 

usá-las, a estratégia e a energia para executá-la, o bom senso e a disposição 

para assumir riscos (TIDD; BESSAN, 2015). 

A inovação, de acordo com Drucker (1985), é a ferramenta específica 

dos empreendedores, o meio pelo qual exploram as mudanças como 

oportunidades para um negócio ou serviço diferente. Com esse espírito que, 

em 2002, nasceu a Dimari, no interior da Bahia. Os sócios da empresa 

resolveram criar uma indústria do ramo olfativo, focando inicialmente em 

aromatizantes de ambientes (linha de ambiência) e logo depois passaram a 

desenvolver fragrâncias exclusivas para empresas como o Hotel Copacabana 

Palace, H Stern, Arezzo, Colcci, entre outras. Em 2007, passaram a combinar 

as fragrâncias com produtos cosméticos de home care e body care (ZUINI; 

CEPELLOS, 2015). A escolha da empresa para esse estudo se deu pr ser uma 

empresa com relevância nacional, tendo lojas em todos os estados brasileiros, 

além de estar em plena expansão no mercado internacional. O trabalho tem 

como objetivos analisar os fatores críticos de sucesso na gestão de inovação 

na empresa pesquisada e diagnosticar o nível de maturidade da gestão da 

inovação na referida empresa. 

A metodologia utilizada foi um estudo de caso, com levantamento de 

dados bibliográfico e através de uma entrevista semiestruturada, análise quali-

quantitativa. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Sobre a Inovação 

A inovação contribui de várias maneiras com o crescimento das 

empresas no mercado competitivo. À luz do pensamento de Shumpeter (1988), 

em função da grande concorrência de mercado, as empresas se encontram 

constantemente em busca de inovações, embora, às vezes, não tenham 

consciência clara dessa busca. Tidd e Bessan (2015) sugerem uma forte 

correlação entre produtos inovadores e desempenho de mercado, pois novos 

produtos impulsionam o aumento na participação do mercado com aumento de 

lucratividade. De acordo com Negri (2018), inovação pode ser definida como a 
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introdução no mercado de produtos ou processos novos ou significativamente 

melhorados, enquanto Campos e Campos (2013) salientam que a gestão da 

inovação é um conjunto de atividades gerencias que tentam controlar o 

processo inovador. Aguiar e Dib (1999) buscam entender se a inovação 

possibilita o protagonismo do trabalhador, em estudos no sistema de franquias. 

Indicam que a inovação como ação humana pode, ainda que não 

necessariamente, favorecer a realização do profissional e do indivíduo no 

âmbito organizacional. Inovação por si só não é uma categoria que representa 

um diferencial competitivo. Isso ocorre porque o indivíduo é inserido em um 

ambiente turbulento, assumindo os riscos do negócio e de sua 

responsabilidade e necessidade permanente de surpreender diretoria, 

sociedade e consumidor.  

A discussão acadêmica, a demanda empresarial, o ordenamento jurídico 

e a busca por marcos de Estados que defendem e promovem sua propriedade 

intelectual, pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia 

demandam instrumento para recolher e interpretar dados sobre inovação. De 

acordo com Tigre (2006), estatísticas sobre inovação tecnológica se tornaram 

disponíveis somente a partir dos anos 60, quando foi elaborado o Manual 

Frascati por iniciativa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). O manual consolidou conceitos e definições sobre as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), permitindo a criação de 

sistemas de indicadores de esforço e desempenho tecnológico. Um dos 

exemplos de ações de transferência de tecnologia são os esforços de 

Figueiredo e Figueirêdo (2010), que se revertem em desenvolvimento 

econômico no sul da Bahia, através do sistema de agroindústria.   

Com o intuito de ampliar a abrangência do Manual Frascati, que se 

restringia a monitorar as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foi 

criado o Manual de Oslo, desenvolvido pela própria OCDE, que se tornou uma 

referência conceitual e metodológica por estabelecer estatísticas e métodos 

que pudessem ser comparáveis entre os países e assim estabelecer uma 

análise mais consistente, robusta e abrangente do processo de inovação. 

A inovação de um produto, serviço ou processo, tem sido tratada a partir 

de uma abordagem mais ampla e, em consequência, mais adequada a uma 

vasta gama de empresas, não se limitando apenas às mudanças radicais, mas 
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contemplando, também, mudanças incrementais. (MANUAL DE OSLO, 2007). 

Assim, a inovação pode ser entendida como “a implementação de um produto 

(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou de um processo 

novo ou significativamente melhorado”. (MANUAL DE OSLO; 2007; p. 57). De 

acordo com tal conceito, existem quatro tipos de inovação:  

 Inovação de produto. 

 Inovação de processo 

 Inovação de marketing 

 Inovação organizacional  

O Manual de Oslo amplia os indicadores quantitativos e qualitativos dos 

esforços e impactos das inovações, não encarando a inovação apenas como 

uma fonte de ideias, mas principalmente como um solucionador de problemas 

em qualquer etapa do processo produtivo. Assim, abandonou-se a forma linear 

de visualizar o processo de inovação, na qual a P&D é considerada a atividade 

inicial que precede a mudança tecnológica. Para Tigre (2006), a inovação 

passou a ser entendida como um processo simultâneo de mudanças 

envolvendo uma diversificada gama de atividades internas e externas à 

empresa.  

Zawislak, Nascimento e Graziadio (1998) entendem que a inovação tem 

duas viabilidades: a inovação incremental e inovação radical. Para os autores, 

a inovação incremental se caracteriza pelo aperfeiçoamento constante e a 

renovação dos produtos, serviços ou processos consolidados, enquanto a 

inovação radical pode ser definida como a criação de produto ou processo 

inédito. 

 

2.2. Gestão da Inovação 

O cenário empresarial é de extrema complexidade e tanto as suas 

probabilidades como alternativas são incertas.  

Uma das estratégias para se manter nesse desafio da competitividade é 

gerir as inovações nas empresas. Para isto, é necessário implantar métodos e 

ferramentas dentro da organização, sendo que o líder desse processo poderá 

encontrar e definir esses processos mais compatíveis com a estratégia adotada 

pela empresa.  
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A empresa poderá proceder rotinas com o objetivo de adquirir recursos 

necessários à inovação. Essas rotinas constituem-se na elaboração de uma 

estratégia apropriada de inovação e do seu gerenciamento, na utilização de 

mecanismos efetivos de implantação, no suporte organizacional, no contexto 

da inovação e na manutenção de uma efetiva comunicação externa com o 

mercado (TIDD; BESSANT, 2015). 

Uma estratégia de inovação bem-sucedida requer o entendimento do 

mercado, concorrentes, forças externas, entre outros. De acordo com Decourt, 

Neves e Baldner (2012), pesquisas apontam que organizações que inovam por 

impulso apresentam desempenho fraco. O desafio da tomada de decisão na 

inovação envolve o desconhecido, as possibilidades e oportunidades ligadas a 

algo novo. Não só no âmbito privado, mas também nas ações governamentais 

a temática tecnológica e de inovação são diferenciais competitivos. Nota-se, 

nesse sentido, que medidas governamentais que se distanciam do processo de 

inovação mantêm por um período curto a competitividade da população 

atingida. Observa-se, por exemplo, que, na análise de Queiroz, Soares e 

Caceres (2015) ainda que o Programa de Aquisição de Alimentos no município 

de Ibicaraí, na Bahia, tenha logrado resultados positivos como a rentabilidade, 

o diferencial tecnológico se manteve inalterado. 

A estratégia tecnológica é um subconjunto da estratégia competitiva 

geral (TIGRE, 2006). O autor apresenta cinco diferentes tipos de estratégias 

tecnológicas possíveis de serem implantadas em diferentes contextos:  

 

a) estratégia ofensiva;  

b) estratégia defensiva;  

c) estratégia imitativa;   

d) estratégia dependente; 

e) estratégias tradicional e oportunista. 

 

Nem sempre a adoção de uma estratégia é voluntária, já que a empresa 

opera diante de grandes restrições internas e externas que condicionam suas 

opções. Nesse contexto de restrições, enquanto Akker (2007) argumenta que 

um dos fatores para o êxito empresarial centra-se no portfólio de marcas, que é 

relevante para viabilizar a estratégia de negócios, Deccout, Neves e Baldner 
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(2012) defendem que essa estratégia deve ser empregada na elaboração de 

táticas objetivas e coesas para desenvolver uma marca de liderança. Dessa 

forma, o processo de inovação está inserido no desafio de oferecer variedade 

de produtos, serviços e processos para que a marca se diferencie aumentando 

sua competitividade. 

 

2.3. Indicadores de Desempenho 

A inovação tornou-se uma política fundamental para a sobrevivência 

empresarial. Nesse contexto, as empresas constataram que precisam de 

ferramentas específicas para diagnosticar se estão preparadas ou não para 

inovar e medir a eficácia de suas estratégias de inovação (BES; KOTLER, 

2011). 

Um sistema de gestão baseado em indicadores estabelece um 

mecanismo que gera visibilidade do desempenho das empresas e suas 

características de qualidade, tornando assim o ambiente de negócios mais 

seguro e controlado, de modo a atrair um número maior de investidores. 

(FERREIRA, et al., 2008) 

Tomando como referência Slack, Chambers e Jonhnston (2008), cinco 

são os objetivos de desempenho que se aplicam a todos os tipos de operações 

produtivas, sendo eles: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e 

custo. Esses objetivos precisam estar alinhados com a gestão estratégica da 

empresa e todos devem ser monitorados através de um ou mais indicadores 

quantitativos. Na Pesquisa Inovação Strategy & - Valor, 2019, se observa que 

as empresas que aumentaram o investimento em inovação contribuíram na 

redução de custos (GIL, 2019). 

A qualidade do produto ou serviço está relacionada a não cometer erros. 

E essa prerrogativa ativa outro objetivo de desempenho a confiabilidade no 

produto ou serviço por parte de consumidores, clientes, investidores. Produtos 

e serviços de qualidade significam alta satisfação do consumidor e das 

pessoas envolvidas na operação, bem como reduz custos quando minimizados 

os erros de operação (SLACK; CHAMBERS; JONHNSTON, 2008). 

Nesse âmbito, é necessário considerar a rapidez como um dos fatores 

para alcançar o desempenho eficaz nas empresas. a rapidez diz respeito ao 

tempo que os consumidores precisam esperar para receber seus produtos ou 
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serviços (SLACK; CHAMBERS; JONHNSTON, 2008). O principal benefício é 

que a entrega dos bens e serviços para os consumidores (externos) enriquece 

a oferta, além disso, ajuda a reduzir estoque e risco na operação interna.  

O terceiro objetivo de desempenho é a confiabilidade, alcançada quando 

se garante para os consumidores que receberão seus bens e produtos de 

acordo com o prometido. A confiabilidade na operação interna tem efeito 

similar. Os clientes internos julgarão o nível de confiabilidade entre as micro 

operações na entrega pontual de materiais e informações. A confiabilidade 

economiza tempo, dinheiro e gera estabilidade. 

A flexibilidade significa ser capaz de mudar a operação de alguma 

forma, seja através de como a operação é feita, o que é feito e quando é feita 

para que se possa atender às distintas demandas dos clientes e consumidores. 

Ainda segundo Slack, Chambers e Jonhnston (2008), são quatro tipos de 

exigência de mudança para satisfazer o consumidor: 

- flexibilidade de produto/serviço – produtos e serviços diferentes; 

- flexibilidade de composto (mix) – ampla variedade ou composto de 

produtos e serviços; 

- flexibilidade de volume – quantidades ou volumes diferentes de 

produtos e serviços; 

- flexibilidade de entrega – tempos de entregas diferentes. 

O quinto indicador de desempenho é o custo. Para as empresas que 

concorrem diretamente face ao preço do produto ou serviço o custo é o mais 

relevante. As empresas que apresentam diferenciais competitivos, como por 

exemplo, confiabilidade ou flexibilidade, o custo é estratégico para redução do 

custo de capital, rentabilidade e valorização da marca no mercado de capitais.   

Os principais custos envolvidos na produção são de funcionários, 

instalações, tecnologia e equipamentos e custo de materiais consumidos ou 

transformados na produção. 

 

2.4. Dimensões da Inovação 

Para ser gerenciada, a inovação nas empresas precisa ser medida e 

controlada (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016).  O desafio de medir a 

inovação tem sido abordado por especialistas com diferentes proposições. 



19 
 

 
 

De acordo com Campos e Campos (2013), alguns autores têm se 

dedicado a pontuar quais elementos organizacionais estão envolvidos na 

dinâmica da inovação, a fim de elencar as dimensões da inovação. Entre eles 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) apontam dez componentes que caracterizam o 

ambiente inovador das organizações: 1) visão e liderança para a inovação; 2) 

estrutura organizacional apropriada; 3) papéis chaves para a inovação na 

organização; 4) treinamento; 5) envolvimento das pessoas; 6) formação de 

equipe para inovação; 7) clima criativo; 8) foco externo; 9) comunicação 

multidirecional e multicanais e 10) capacidade de aprendizagem 

organizacional, representando o escopo da gestão da inovação nas 

organizações. Oliveira e Cândido (2008), por sua vez, construíram um modelo 

que aponta nove dimensões para a caracterização de empresa inovadora: 1) 

estratégia; 2) ambiente físico; 3) comunicação; 4) estrutura organizacional; 5) 

atuação em equipe; 6) pessoas; 7) inovação tecnológica; 8) aprendizagem 

organizacional e 9) meio ambiente, levantando como a inovação é influenciada 

por estes fatores organizacionais. 

As inovações decorrem principalmente de ações deliberadas, devendo 

as empresas fomentar um ambiente propício à inovação, onde o grande 

desafio está em configurar um ambiente organizacional que possibilite a 

repetição da inovação a partir de um processo contínuo, estruturado e 

gerenciável (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). Os autores propõem a 

utilização do octógono da inovação como uma ferramenta de diagnóstico do 

potencial inovador da empresa, bem como para a gestão de empresas 

inovadoras e dividiram a inovação em oito dimensões distintas, sendo elas:  

a) estratégia de inovação 
b) liderança para inovação 
c) cultura de inovação 
d) relacionamentos para inovação 
e) estrutura para inovação 
f) pessoas para inovação 
g) processo de inovação  
h) funding para a inovação  

 

Para esse trabalho foi escolhido como referência o modelo de Scherer e 

Carlomagno (2016), tendo como foco a gestão da inovação, seu diagnóstico e 

indicadores. Através da análise das oito dimensões avaliamos o nível de 
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maturidade da gestão da inovação na Dimari,identificamos pontos fortes e 

oportunidades de melhorias no sistema de gestão da inovação da referida 

empresa. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa é de natureza aplicada, de caráter 

exploratório, na categoria estudo de caso, com levantamento de dados 

bibliográficos e entrevista semiestruturada com análise qualitativa. Essa 

pesquisa é de natureza aplicada, pois tem o intuito de produzir conhecimentos 

sobre o assunto para que possam ser aplicados na prática, e caracteriza-se 

como um estudo de caso, realizado em uma empresa de bem-estar, localizada 

na Bahia com atuação no mercado desde 2002.  

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso foi, há muito tempo, 

classificado como o “primo pobre” entre os métodos da ciência social, mas 

apesar desse estereótipo, continua a ser utilizado de forma extensiva em 

pesquisas de teses e dissertações em diversas disciplinas e áreas, além de ser 

cada vez mais um lugar comum até em pesquisa de avaliação, supostamente 

ação de outros métodos. Um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo, especialmente quando os limites entre 

o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

O estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade em que se analisa, de forma aprofundada, determinando suas 

características pela circunstância da natureza e abrangência da unidade 

analisada e pelos suportes teóricos que servem de orientação em seu trabalho 

ao investigador (TRIVIÑOS,1987). 

No caso dessa pesquisa utilizamos o estudo de caso como estratégia 

para entender o ambiente organizacional em relação à gestão da inovação. 

Yin (2001) salienta que a decisão sobre a coleta de dados exerce grande 

impacto na qualidade da pesquisa, apresentando seis fontes de evidências de 

informações que podem ser utilizadas para a coleta de dados em um estudo de 

casos: documentos, registros em arquivos, entrevistas e observação. Dentre 

estas fontes de evidências, foram escolhidas para essa pesquisa a análise de 

documentos, observação direta, busca de patentes, revistas, mídia local e 

entrevistas com roteiro semiestruturado.  
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A relevância do estudo está na relação da abordagem teórica com os 

dados empíricos a serem coletados, tratando-se de uma pesquisa exploratória 

e descritiva, uma vez que se busca compreender o sistema de inovação na 

referida empresa e analisar a relação entre determinados esforços 

empreendidos por ela e os resultados de inovação. Será utilizada uma 

pesquisa qualitativa, permitindo investigar o campo empírico específico com a 

observação direta e aplicação de um a entrevista. 

A unidade de análise é a empresa Dimari e uma das unidades dos 

entrevistados foram fundadores da empresa, além de demais gestores da área 

previamente selecionados.  

Para as entrevistas foi escolhida uma pessoa líder de cada setor da 

empresa. O período das entrevistas foi de maio de 2019 a janeiro de 2020. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi feita também uma 

pesquisa documental, baseada na abordagem de Pradoanov e Freitas (2013), 

para os quais documento é qualquer registro que possa ser usado como fonte 

de informação, por meio de investigação que engloba: observação (crítica dos 

dados na obra); leitura (crítica da garantia, da interpretação e do valor interno 

da obra); reflexão (crítica do processo e do conteúdo da obra); crítica (juízo 

fundamentado sobre o valor do material utilizável para o trabalho científico). 

Dessa forma, procuramos evidências da gestão da inovação na referida 

empresa através de dados como quantidade de novos produtos, mix de 

produtos, penetração em novos mercados, quantidade de novos franqueados 

ou novas lojas ao longo do tempo, análise do faturamento ao longo do tempo e 

valor agregado dos produtos ao longo do tempo. 

Da análise dos dados empíricos, o diagnóstico de maturidade da gestão 

da inovação na empresa estudada será apresentado através de oito dimensões 

propostas por Scherer e Carlomagno (2016), como ferramenta de diagnóstico 

do potencial inovador da empresa, bem como para a gestão de empresas 

inovadoras: estratégia, relacionamento, cultura, pessoas, estrutura, processo, 

funding e liderança. Foi utilizada uma entrevista semiestruturada que levanta 

aspectos relacionados às oito dimensões citadas e aos objetivos de 

desempenho propostos por Slack, Chambers e Johnston (2008). 
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Para coleta dos dados foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturada com 38 perguntas que abordam os incentivos fiscais e 

captação de recurso para a inovação, sobre a gestão da inovação na empresa 

com base nas dimensões de Scherer e Carlomagno (2016), e para métrica os 

indicadores de desempenho propostos por Slack, Chambers e Johnston 

(2008), além do assessment de inovação composto por oito itens, com três 

perguntas referentes à cada dimensão analisada: estratégia, relacionamento, 

cultura, pessoas, estrutura, processo, funding e liderança, com um total de 24 

questões.  

Para esse trabalho foram entrevistados oito funcionários líderes da 

empresa Dimari.  Uma pessoa de cada setor da empresa foi escolhida para a 

entrevista, exigindo da mesma exercício de cargo estratégico na organização e 

a percepção dos resultados de ações de P&D, participando da liderança da 

empresa. O período das entrevistas ocorreu de maio de 2019 a janeiro de 2020 

A análise quantitativa dos dados foi feita através de um assessment de 

inovação proposto por Scherer e Carlomagno (2016), onde o entrevistado 

respondeu com notas de 0 a 5. O resultado final da análise dos dados é 

composto pela média das respostas referentes a cada dimensão.  

3.1. A Dimari 

A Dimari, cuja Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 

principal é fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal, tem 146 unidades (sendo 23 lojas próprias e 123 franqueadas) em 

2020, distribuídas em todos os estados brasileiros. A fábrica está localizada em 

uma cidade do nordeste brasileiro onde possui duas lojas, mas, em 2018, 

expandiu o seu escritório comercial para a cidade de São Paulo. A empresa 

teve um crescimento comercial de 30% em 2018 e de 10% de faturamento em 

2019, apresentando um mix de produtos com 482 itens no portfólio. Em 2020, 

emprega cerca de 260 funcionários. 

Em 2019, a empresa começou a sua expansão comercial, com 

distribuição de produtos, em Portugal e Espanha, tendo que se adequar a 

algumas exigências feitas por esses países quanto à composição de produtos 

e prazo de validade dos mesmos. 
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Os principais clientes da empresa analisada estão divididos entre 

franquias, cerca de 75%, e distribuidores e revendedores individuais, cerca de 

25%, sendo o número de 1.500 revendedores cadastrados até 2019. 

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC, 2017), mostra que no Brasil esse setor tem um 

faturamento anual em torno de US$ 14,5 bilhões, com um total de 2.718 

empresas regularizadas na ANVISA em 2017, sendo 295 localizadas na região 

nordeste do país. Nos últimos 10 anos, o setor apresentou um crescimento de 

8,2 %, tomando como referência o mercado consumidor brasileiro, sendo que 

em 2017 o crescimento foi de 3,2 %. Ainda segundo a ABIHPEC, o setor é o 2º 

setor industrial que mais investe em inovação. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise qualitativa  

A primeira parte dos resultados é composta pelas respostas à entrevista 

realizada na empresa aplicada aos funcionários considerados como líderes, 

aqui nomeados por letras de “A” até “J”. Nessa entrevista foi possível analisar a 

percepção quanto à gestão da inovação e os indicadores de desempenho 

propostos por Slack, Chambers e Johnston (2008) em relação à empresa 

observada. 

4.1.1. Incentivos fiscais e captação de recursos à inovação 

A maior parte dos entrevistados não soube informar sobre a utilização de 

benefícios fiscais e mecanismos de fomento utilizados pela empresa. Os 

entrevistados E e J afirmaram que não houve captação de recursos, além de 

informar o desconhecimento das possibilidades de incentivos fiscais ligados à 

inovação no mercado e principalmente na região. 

 

4.1.2. Gestão da Inovação 

Para o entrevistado A, a maior dificuldade apresentada para a 

implantação de uma gestão da inovação na empresa é o direcionamento 

estratégico. O crescimento inicial da empresa aconteceu sem planejamento 

estratégico. O mix de produtos começou a ser desenvolvido a partir da 

demanda dos clientes, sendo eles a primeira fonte de inovação da empresa. 
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Os entrevistados C e D acrescentam que falta a empresa entender a 

importância de investir em inovação e definir melhor o seu planejamento 

estratégico. 

O entrevistado E aponta a dificuldade em encontrar profissionais 

qualificados na região, apesar de nos últimos quatro anos ter melhorado com a 

formação de engenheiros de produção, da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC).  

Sem um processo definido para a inovação de um produto, surge a 

necessidade por parte da organização desse planejamento, de entender 

melhor o ciclo de vida dos produtos, analisar o faturamento e indicadores de 

desempenhos. 

O entrevistado A informa que a empresa abre um caminho para 

parcerias com centros de pesquisa e desenvolvimento da região como 

CEPLAC (Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira), 

universidades (Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade Estadual 

de Santa Cruz), onde pode ser negociada a transferência de tecnologia. 

De acordo com o entrevistado B, a empresa tem desenvolvido projetos 

de sustentabilidade, onde busca um posicionamento de marca, selos de 

certificação CO2 free e cruelty free. 

O entrevistado J informa que parcerias são feitas com instituições de 

pesquisas privadas, ligadas a fornecedores de matéria prima com fins 

comerciais. Considera a empresa analisada uma indústria de transformação, 

onde ativos são comprados e transformados nos produtos que são ofertados 

ao consumidor final, apresentando assim uma estratégia imitativa, quando a 

empresa não tem interesse em ser líder ou ter grandes lucros com a introdução 

da inovação (TIGRE, 2006).   

O entrevistado J aponta ainda que a principal dificuldade na implantação 

da Gestão da Inovação na empresa é a realidade financeira devido aos 

investimentos necessários para criar e manter um novo departamento. 

Não existe uma ferramenta ou metodologia única para a inovação. Cada 

setor busca a melhor ferramenta para o seu dia-a-dia.  O setor do entrevistado 

A utiliza a metodologia SCRUM (metodologia ágil para gestão e planejamento 

de projetos de software). O entrevistado H informa que estão desenvolvendo o 
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planejamento estratégico da empresa, criando o organograma, cronograma de 

atividades para direcionar os setores. 

O entrevistado E informa que o sistema de gestão da empresa tem muito 

domínio sobre o comportamento do consumidor das suas franquias, através de 

um sistema próprio. 

 

4.1.3. Ideias para a inovação 

O entrevistado A informa que as ideias para a inovação são 

normalmente apresentadas pela alta liderança e que se observa que a maioria 

dos colaboradores não se sente à vontade em apresentar ideias, apesar de 

alguns entrevistados considerarem a gestão da empresa como participativa e 

acessível.  

O entrevistado B diz que as franquias também trazem demandas e 

ideias e que são os termômetros em relação aos produtos. 

De acordo com o entrevistado G, quando uma ideia é apresentada, é 

feita uma análise de novidade e de viabilidade mercadológica. Caso essa 

análise seja positiva, o projeto avança. 

O entrevistado C informou que não existe um feedback para a ideia 

apresentada não é aceita ou desenvolvida. 

Segundo o entrevistado I, as ideias são discutidas em reuniões e 

aplicadas observando a relevância e alinhamento do negócio. 

Para o entrevistado J, é preciso organizar o caos. Os sócios da empresa 

funcionam como um filtro catalisador, fazendo uma organização das ideias. 

Até o momento, não há incentivo para as ideias apresentadas. 

 

4.1.4. Inovação efetivada 

A empresa está começando uma mudança de cultura na qual as 

necessidades da empresa saem de um padrão da análise sentimental, 

empírica, para uma necessidade de cultura de implementação de indicadores, 

informa o entrevistado A. Ainda segundo o entrevistado, o setor de projetos, 

que faz as primeiras pesquisas de desenvolvimento de aroma, formulação e 

rotulação dos produtos, em 2017 era ligado ao departamento de marketing, que 

a partir desse ano ficou com foco exclusivo em marketing e no setor comercial. 
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 Para o entrevistado C, a inauguração da nova fábrica, em 2018, foi um 

marco para a implementação de novos processos, novos projetos e uma nova 

forma de pensar.  

De acordo com o entrevistado A, os produtos que não são considerados 

como inovação para o mercado, são avaliados como inovação no portfólio da 

empresa, como o desenvolvimento e lançamento da Linha Capilar e produtos 

Faciais, e os dermocosméticos, que serão os novos lançamentos da empresa 

O entrevistado H informou que a empresa não tem uma sistemática para 

avaliar os resultados das inovações geradas. É algo que é preciso ser 

implementado. Existe o plano de metas para cada setor.  

Segundo o entrevistado I, a avaliação em relação às inovações é feita 

através de feedbacks e relatórios gerenciais. 

De acordo com o entrevistado J, as análises em relação às inovações 

efetivadas são empíricas, e existe a necessidade de análise de dados mais 

padronizados. 

Apesar de não terem documentos formais com referências se as 

inovações introduzidas aumentaram o número de produtos ofertados ao 

mercado, observa-se nos últimos anos a expansão dos números de lojas 

próprias e franquias em diversos estados brasileiros. O crescimento médio da 

empresa, desde a sua abertura é de 30% ao ano. 

A empresa precisa inovar em tono de 5 a 10% dos produtos por ano, 

uma média entre 30 a 50 novos produtos para não se tornar obsoleta. Precisa 

de processos e ferramentas novos. A cada dez anos não tem nada do que 

tinha antigamente. Informa o entrevistado J. É isso que se quer, que a empresa 

de ontem seja diferente da empresa de amanhã. 

 Em relação às patentes requeridas ou solicitadas, a maioria dos 

Entrevistados não soube informar. Para termos esses dados na pesquisa, 

fizemos uma busca por patentes através de ferramentas como ORBIT, INPI e 

ESPACET, utilizando palavras chaves como DIMARI, FAVERO, BURGOS e 

não localizamos nenhum resultado na busca (Quadro 1).  

 

QUADRO 1: Busca de patente na ferramenta Orbit 
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Fonte: Orbit (2019) 

4.1.5. Objetivo qualidade 

O impacto da inovação na qualidade dos produtos da empresa é 

observado pelo nível de exigência dos clientes. À medida que a empresa foi 

crescendo, cresceu também o nível de exigência desses clientes em relação 

aos produtos ofertados, informa o entrevistado A Dessa forma, a empresa se 

esforça também na exigência com os seus fornecedores, para que sejam 

entregues ativos com melhor qualidade, com ativos químicos, embalagens com 

melhores acabamentos e estruturas refinadas. Com o crescimento da empresa, 

ela tem acesso a melhores fornecedores, o que seus concorrentes de pequeno 

porte não conseguem.  

O entrevistado A informa que a empresa já é habilitada pela ANVISA a 

produzir produtos de grau dois, como bronzeadores, protetores solares, 

protetores solares infantis, gel antisséptico para as mãos, produtos para alisar 

os cabelos, produtos para alisar e tingir os cabelos, repelentes de insetos e 

repelentes de insetos infantis. 

Quanto à percepção pelos consumidores como uma empresa inovadora, 

o Entrevistado A informa que a empresa não se posiciona como uma marca 

inovadora, uma vez que no universo de produtos cosméticos e higiene pessoal, 

as empresas consideradas inovadoras são as que fazem pesquisas de 
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inovação disruptiva ou inovação tecnológica a título da formulação, que não é o 

caso da empresa pesquisada. 

Para o entrevistado E, o impacto da inovação está diretamente ligado à 

qualidade dos produtos. Nos últimos anos, o processo produtivo passou de 

manual para automatizado, tendo um ganho significativo na melhora dos 

produtos. 

O entrevistado F informou que os consumidores observam a qualidade 

dos produtos, e isso é observado principalmente através dos chamados do 

SAC, onde a quantidade de reclamação vem diminuindo. 

O grau de fidelização da empresa por parte dos clientes é grande. Eles 

percebem a evolução da qualidade dos produtos, informa o entrevistado J. 

Considera ainda que um dos grandes diferenciais da empresa é a capacidade 

de adaptação em relação aos desejos do cliente e que a mudança do artesanal 

para o industrial foi o marco da implementação da qualidade na organização. 

 

4.1.6. Objetivo rapidez 

 A análise do objetivo rapidez foi feita em relação à entrega dos produtos 

aos clientes (lojas e franquias). O prazo médio entre o pedido e a expedição 

tem sido de dois dias úteis. Com exceção de pedidos especiais em datas 

comemorativas como Dia das mães, pais e natal, que aumenta o prazo para a 

entrega, uma vez que a demanda de produtos é maior. 

O que prejudica esse indicador de rapidez é a logística. A maior parte da 

matéria prima e embalagens são importadas do exterior e o atraso dessa 

entrega e a falta de planejamento podem prejudicar a entrega dos produtos aos 

clientes.  

Outro ponto que dificulta a logística é a localização geográfica da fábrica, 

no Sul da Bahia. Como a empresa depende de transportadoras para a entrega 

dos seus produtos, a maioria delas mantém seus centros de distribuição no 

eixo Rio de Janeiro ou São Paulo. 

O entrevistado I avalia que a operação interna pode melhorar através da 

capacitação e treinamento de funcionários. O processo logístico de entrega 

impõe entraves relacionados à estrutura nacional de transporte terrestre, 

hidroviário e aéreo.  
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4.1.7. Objetivo confiabilidade 

 A produção da empresa tenta cumprir com os prazos de entrega e 

informações apesar de já ter sido um ponto desfavorável dentro da empresa, 

ela tem conseguido evoluir nesse aspecto.  

Como abordado anteriormente no objetivo de rapidez, a localização da 

fábrica é um ponto negativo para a logística de entrega de produtos. A 

comunicação interna é algo que vem sendo aprimorado através de reuniões 

diárias com os líderes dos setores, mas a difusão da mesma ainda é algo que 

precisa ser incrementado. 

O entrevistado I informa que há atrasos significativos nos prazos 

internos e de fornecedores. 

O entrevistado J informa que em 2020 serão feitos investimentos no 

setor de pedido e expedição e picking (separação e preparação de pedidos), 

sendo um ponto de melhoria o prazo de separação do pedido e o envio do 

mesmo. 

 

4.1.8. Objetivo Flexibilidade 

 A flexibilidade na operação, hoje, está ligada aos interesses comerciais 

da empresa, principalmente no que diz respeito a grandes eventos, onde a 

demanda chega com um curto prazo para ser atendido, segundo o entrevistado 

A, a maior dificuldade de flexibilidade na operação da empresa é em relação à 

capacidade produtiva das máquinas de produção dos produtos que em 2018 

ampliou a capacidade produtiva em 18 vezes, com reatores com maior 

capacidade.  

Pela dificuldade dessa flexibilização, muitas vezes, os projetos de 

clientes têm que ser alterados, sendo ofertados produtos já em estoque.  

A flexibilização ligada aos interesses comerciais, muitas vezes 

acarretam em um maior custo para a empresa que para atender demandas não 

programadas gera custos de emergência, informa o entrevistado H. 

No que diz respeito à flexibilidade de entrega, o entrevistado I afirma que 

locais mais distantes têm prioridade na entrega dos produtos. 
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A flexibilidade briga diretamente com a organização, analisou o 

entrevistado J. Existe uma briga interna entre o setor comercial e o setor de 

picking e expedição. A empresa tenta encontrar o limite dessa flexibilidade.  

4.1.9. Objetivo Custo 

 De uma forma geral, o custo de matéria-prima foi apontado como o 

principal custo de produção da empresa. Não deixando de citar também os 

custos com mão de obra, logística e tributário. 

O entrevistado H informou que para reduzir custo é necessário melhorar 

a produtividade da mão de obra. Fazer mais com o mesmo, capacitando a 

equipe que já existe e organizando para eliminar o desperdício. 

 

4.2. Análise quantitativa 

O produto do assessment é um gráfico típico radar, onde pode ser 

observada a situação atual de cada dimensão dentro da empresa. 

Quadro 2: Gráfico tipo Radar – Assessment da inovação – Média da análise de desempenho em 

relação às oito dimensões da inovação (Octógono da Inovação) 

 

Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa 

Quadro 03: Média da avaliação das dimensões da Inovação 

Dimensões da 
Inovação 

Média das 
avaliações 

Relacionamentos 28,66 

Estratégia 28,33 
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Liderança 27,66 

Pessoas 26,66 

Cultura 24,66 

Estrutura 24 

Financiamento 23,66 

Processo 21,33 
Fonte: elaborado pelos autores com dados da pesquisa 

Na análise foi considerada a média das avaliações das dimensões 

exploradas sendo considerada a nota máxima 50. A média variou entre 28,66 e 

21,33, conforme demonstrado no Quadro 3. 

As maiores notas foram obtidas com Relacionamentos (28,66), 

demonstrando que a empresa busca utilizar as redes de clientes, fornecedores 

e até concorrentes para gerar e refinar ideias, e Estratégia (28,33). Apesar da 

organização não ter uma estratégia diretamente para a Gestão da Inovação, 

ela teve um foco inicial voltado para o crescimento do negócio, visando a 

prospecção de clientes, conhecimento sobre o mercado e produtos para 

atender o seu crescimento exponencial, e de certa forma atuando na estratégia 

de inovação dos seus produtos. 

 Uma estratégia para a inovação deve se adequar a um cenário externo 

complexo e em contínua mutação, com incertezas, as consideráveis mudanças 

sobre desenvolvimentos tecnológicos presentes e futuros, ameaças 

competitivas e demandas de (Tidd e Besant, 2015). 

A dimensão Liderança ficou em 3° lugar, com 27,66. Para Correia, 

Mendes e Marques (2018), o estilo de liderança, desenvolvido pelos gestores 

de topo, pode igualmente potenciar ou inibir a implementação de uma efetiva 

Gestão do Conhecimento. A este fator dizem respeito as ações, as palavras, os 

exemplos e a ética dos líderes. Cabe a estes o papel de estabelecer a 

estratégia empresarial, de alocar os recursos existentes e de proporcionar 

formação adequada aos seus colaboradores, sob a adoção de um estilo de 

liderança democrático. Na empresa analisada, o papel dos sócios como 

mentores das ideias é apontado. 

A média da avaliação de Pessoas foi 26,66, ficando em 4° lugar, onde 

demonstra que a necessidade de inovar ainda não é atendida por todos, bem 

como os conhecimentos e ferramentas necessárias para a inovação. 
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As dimensões que tiveram as menores notas foram Cultura (24,66), 

Estrutura (24), Financiamento (23,66) e Processo (21,33), ficando abaixo da 

média 25.  

A cultura para a inovação permite à empresa ser mais flexível e a se 

reorganizar com mais agilidade caso haja uma adversidade, uma vez que as 

pessoas estão envolvidas nos processos, independentemente de sua posição 

hierárquica na organização (Morais et al.,2017). 

A estrutura e processos internos devem continuamente equilibrar 

exigências conflitantes como identificar e desenvolver conhecimento 

especializado dentro das áreas tecnológicas, comerciais e de produtos, bem 

como explorar conhecimento por meio da integração entre essas áreas (TIDD; 

BESANT, 2015). 

Em relação ao financiamento, conforme apontado na análise qualitativa, 

a empresa não tem um orçamento específico para a inovação, nem recursos 

financeiros ou incentivos fiscais voltados para a inovação são utilizados. 

 

5. CONCLUSÃO 

O objetivo desse estudo foi analisar os fatores críticos de sucesso na 

gestão de inovação na empresa pesquisada. Após essa análise observamos 

que essa gestão está começando a ser implementada. A empresa apresentou 

um crescimento nos primeiros anos sem planejamento estratégico, movida pelo 

feeling e demanda dos clientes, e agora sente a necessidade de implementar 

uma gestão mais estratégica.  

A unidade analisada possui um setor de projetos, que hoje recebe ideias 

para inovação e faz as primeiras pesquisas de desenvolvimento de aroma, 

formulação e rotulação dos produtos, setor esse que até 2017 era ligado ao 

departamento de marketing. 

Observa-se que o processo de inovação da empresa se iniciou de forma 

intuitiva. Em 2018, com o início de implementação processos e indicadores, 

esse processo produtivo apresentou um crescimento em relação aos anos 

anteriores. 
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Apesar de não ter uma Gestão da Inovação efetiva na empresa, uma 

vez que a mesma ainda não está disposta a fazer investimentos na criação e 

manutenção de um novo departamento, a empresa analisada apresenta 

inovação de marketing e produtos com estratégia imitativa não tendo interesse 

em ser líder com a introdução da inovação. 

Na verificação das dimensões da inovação concluímos que a empresa 

tem como ponto alto da sua gestão o relacionamento com clientes, 

fornecedores e até mesmo concorrentes para gerar e afinar a inovação, além 

de conhecer as necessidades reveladas e não reveladas dos clientes. A 

estrutura para inovação precisa de uma coordenação definida e logicamente 

alinhadas com a estratégia da empresa, essa apresentando foco claro no 

crescimento por meio da inovação. 

A estratégia e liderança também são apontados pela equipe como 

pontos fortes da organização, onde o líder organiza o caos das ideais de novos 

projetos fazendo a mentoria das mesmas. 

O estudo foi feito ainda levando em consideração os indicadores de 

desempenho e foi percebido, nesse aspecto, que a empresa sente a 

necessidade de trabalhar esses indicadores para poder potencializar a gestão 

estratégica e quem sabe futuramente a gestão da inovação. 

 No que diz respeito ao objetivo qualidade, surgem preocupações na 

empresa sobre o portfólio de produtos e processos, o que dá à gestão da 

inovação um destaque em relação à empresa atender as necessidades dos 

clientes. 

 Nessa análise, os objetivos rapidez e confiabilidade se complementam. 

A empresa tem investido em formas de atender as demandas e informações no 

prazo, apesar de ser um ponto de melhoria da organização. 

 Quanto à flexibilidade, com a implementação efetiva da gestão da 

inovação os processos serão de fato geridos e a avaliação dos resultados com 

a inovação deverá ser mensurada, dessa forma, a análise da flexibilidade de 

aumentar a quantidade ou volume dos produtos ou variar o mix de produto terá 

mais embasamento e força nas decisões estratégicas da empresa. 
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3.  SEGUNDA AÇÃO: MANUSCRITO TECNOLÓGICO 

3.1. IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

Este manuscrito visa indicar propor ações para a indução da gestão da 

inovação em um modelo para gerenciar as inovações na empresa estudada. 

O trabalho foi formatado de acordo com exigência da revista a qual ele 

foi submetido, como Artigo Tecnológico, na Revista de Administração 

Contemporânea (RAC), publicada pela ANPAD (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração). 
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MANUSCRITO TECNOLÓGICO 

Implementação de Processos de Gestão da Inovação em Empresa de 

Bem-Estar 

Implementation of Innovation Management Processes in a Wellness 

Company 

 

Resumo 

Este trabalho sugere ações para a implementação de Processos de Gestão da 

Inovação na empresa analisada, através de uma pesquisa-ação e da análise 

do assessment (avaliação) e do roteiro de entrevista semiestruturada sobre a 

gestão da inovação na organização com base em duas vertentes: as 

dimensões de Scherer e Carlomagno (2016) - o Octógono da Inovação 

(estrutura, pessoas, processo, estratégia, financiamento, liderança, cultura e 

relacionamento) e os indicadores de desempenho (qualidade, flexibilidade, 

velocidade, custo e confiabilidade) propostos por Slack et al. (2008). Após a 

análise das dimensões ligadas à inovação e indicadores de desempenho, 

foram propostas sugestões de ações para a implementação de processos de 

Gestão da inovação na organização. Não existem muitas referências de 

estudos publicados sobre o tema proposto, uma vez que empresas de 

consultoria vendem esse tipo de análise para as organizações e na maioria das 

vezes esse conteúdo tem finalidade de publicação, tornando esse trabalho 

original como base para que outras empresas possam replicar as ações. 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Melhoria de processos, Competividade 

 

Abstract 

This work seeks to suggest actions for the implementation of Innovation 

Management Processes in the analyzed company, through an action research 

and the analysis of the assessment (evaluation) and the semi-structured 

interview script about the innovation management in the organization based on 

two aspects: the dimensions of Scherer and Carlomagno (2016) - the Octagon 

of Innovation (structure, people, process, strategy, financing, leadership, culture 

and relationship) and the performance indicators (quality, flexibility, speed, cost 

and reliability) proposed by Slack et al. (2008). After analyzing the dimensions 

linked to innovation and performance indicators, suggestions for actions were 
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proposed for the implementation of innovation management processes in the 

organization. There are not many references to published studies on the 

proposed topic, since consultancy companies sell this type of analysis to 

organizations and most of the time the content of this work is not intended for 

publication, making this original work as a basis for others companies can 

replicate the actions. 

Keywords: Entrepreneurship, Process improvement, Competitiveness 

 

1. INTRODUÇÃO 

A época da Grande Depressão provocou o repensar de como diminuir a 

miséria, o sofrimento, o desespero e Keynes (1930) defendeu a ideia que a 

evolução da ciência e da tecnologia iria promover desenvolvimento exponencial 

capaz de proporcionar às gerações seguintes riqueza que os afastaria da luta 

diária pela sobrevivência. Schumpeter (1943) argumentava que o triunfo do 

capitalismo sobre o socialismo ocorreu por não ter na sua estrutura os agentes 

econômicos empreendedores o que ele chamou de “processo de destruição 

criativa”. Keynes obteve certo acerto em seu pensamento porque os louros da 

inovação beneficiaram especialmente os países industrializados. Schumpeter 

acertou sobre o êxito do sistema capitalista na sua concepção de criação em 

novos patamares. Assim, a presença da inovação atrelada ao empreendedor 

representa renovação social e econômica e assim possibilidades de diminuição 

da pobreza e de um papel de liderança nos mercados.  

O empreendedor faz acontecer. Sua sensibilidade para os negócios, tino 

financeiro e capacidade de identificar oportunidades permitem assertividade e 

engajamento empresarial competitivo e inovador (CHIAVENATO, 2007). 

Identificam-se dois perfis de empreendedores: o empreendedor por 

necessidade e o por oportunidade. O empreendedor por necessidade 

desenvolve atividades que se apresentam com precárias condições de trabalho 

e remuneração. Os empreendedores por oportunidade visualizam ganhos 

extraordinários. O foco deste produto é o empreendedor por oportunidade. 

Segundo Chiavenato (2007) para ser bem sucedido o empreendedor não deve 

apenas saber criar seu próprio empreendimento. Deve também saber gerir seu 

negócio, para mantê-lo e sustentá-lo em um ciclo de vida prolongado e obter 

retornos significativos de seus investimentos. Isso significa administrar, 
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planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relacionadas direta ou 

indiretamente com o negócio, conhecimento da área da Administração.  

Desta forma, para que um profissional empreenda e administre, necessita 

fazer uma ponte entre o perfil do empreendedor e do administrador, 

desenvolvendo habilidades, conhecimento e atitudes. Esse é de fato um 

desafio na ação empreendedora que deve se somar à tomada de decisão 

fundamentada. Essa dicotomia foi difundida tanto na sociedade como na 

academia. Na sociedade a relação entre sucesso financeiro e criação foi 

amplamente discutida nas histórias em quadrinhos (que na época 

representavam toda uma evolução de mídia) via os personagens do “Tio 

Patinhas” que literalmente nadava em dinheiro, pois suas ideias traziam 

riqueza. Na contraposição o personagem do “Professor Pardal” defensor do 

saber e da ciência com suas invenções surpreendentes e fantásticas, porém 

sem retorno financeiro. Na academia, Schumpeter (1943) conceitua a diferença 

entre inovador que consegue riqueza com sua criação e do inovador que cria, 

mas não a transforma em riqueza.  

A inovação, de acordo com Drucker (1985), é a ferramenta específica dos 

empreendedores, o meio pelo qual exploram as mudanças como oportunidades 

para um negócio ou serviço diferente. São perfis distintos e conjugá-los é a 

proposta dos Ambientes de Inovação, sendo rediscutidos com o movimento de 

Inovação e Empreendedorismo que se inicia com o advento do Vale do Silício, 

sua cultura e residentes que têm deleite especial por dinheiro, poder e sucesso. 

A ideia mundialmente difundida sobre as Startups, Aceleradoras, Incubadoras, 

advém desse modo de ser e estar no mundo, particularmente tecnológico.  

O empreendedorismo no Brasil contribui para uma menor taxa de 

desemprego nos municípios, auxiliando no desenvolvimento econômico 

(BARROS; PEREIRA, 2008). Assim, com esse espírito empreendedor, nasceu 

a empresa pesquisada, no ramo de fabricação de cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal, localizada no litoral de uma cidade no 

nordeste brasileiro.  

A escolha da empresa como objeto de estudo ocorreu devido ao fato de 

representar o setor de perfumaria e cosméticos e de ser uma empresa local, 

sediada na cidade do litoral do Nordeste, tendo lojas em 24 estados brasileiros, 
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além de estar em plena expansão do mercado internacional. Em 2020, 

emprega cerca de 260 funcionários e está presente em 81 cidades brasileiras.  

A Gestão da Inovação é a busca pela compreensão dos fatores que 

podem determinar o sucesso ou fracasso de um empreendimento, através da 

compreensão do que se tenta gerenciar, compreender o como, o quê, o porquê 

e o quando da atividade de inovação e compreender que isso é um alvo móvel 

(BESSANT; TIDD, 2015).  

Este trabalho analisa e sugere Implementação de Processos de Gestão 

da Inovação através de uma pesquisa-ação. Esta metodologia contempla a 

identificação do problema dentro de um contexto social e/ou institucional, a 

identificação da necessidade de mudança, o levantamento de possíveis 

soluções e, por fim, a intervenção ou ação propriamente considerada no 

sentido de aliar pesquisa e ação, simultaneamente (MITCHELL, et al 2009). 

Neste sentido, buscamos investigar o ambiente organizacional em relação à 

gestão da inovação articulando e sistematizando estruturas organizacionais de 

impacto na gestão da inovação. 

2. O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

Em um cenário empresarial competitivo um dos principais diferenciais é a 

inovação da empresa. Dessa forma, buscamos investigar os gargalos e os 

fatores críticos de sucesso na gestão de inovação na empresa de bem-estar 

analisada. 

Em 2019, a empresa apresentou um crescimento de faturamento de 10% 

em relação ao ano anterior, com um mix de produtos com 482 itens no 

portfólio.  

Ainda assim os principais clientes da empresa estão divididos entre 

franquias que representam cerca de 75%, e distribuidores e revendedores 

individuais, cerca de 25%, sendo o número de 1.500 revendedores cadastrados 

até 2019. 

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC, 2017), mostra que no Brasil esse setor tem um 

faturamento anual em torno de US$ 14,5 bilhões, com um total de 2.718 

empresas regularizadas na ANVISA em 2017, sendo 295 localizadas na região 

nordeste do país. Nos últimos 10 anos, o setor apresentou um crescimento de 

8,2 %, tomando como referência o mercado do consumidor brasileiro, sendo 
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que em 2017 o crescimento foi de 3,2 %. Ainda segundo a ABIHPEC, o setor é 

o 2º setor industrial que mais investe em inovação. 

A empresa está começando uma mudança de cultura na qual as 

necessidades da organização saem de um padrão da análise sentimental para 

uma necessidade de cultura de implementação de indicadores. 

 

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E PROPOSTAS DE 

INOVAÇÃO 

A empresa analisada teve um foco inicial voltado para o crescimento do 

negócio, visando a prospecção de clientes, conhecimento sobre o mercado e 

produtos, ficando em segundo plano a gestão, a estrutura organizacional, 

visando atender o seu crescimento exponencial. 

Este trabalho visa propor ações para a indução da gestão da inovação em 

um modelo, que possa ser replicado, para gerenciar as inovações na empresa 

de bem-estar. 

No período de maio de 2019 a janeiro de 2020 foram realizadas 

entrevistas e um assessment (avaliação) de inovação a oito funcionários 

líderes da empresa pesquisada. Um líder de cada setor da empresa foi 

entrevistado. 

O assessment e o roteiro de entrevista semiestruturada abordam a gestão 

da inovação na empresa com base em duas vertentes: as dimensões de 

Scherer e Carlomagno (2016) o Octógono da Inovação e os indicadores de 

desempenho propostos por Slack et al. (2008). 

Tabela1 

Octógono da Inovação: oito dimensões de investigação da inovação propostas por Scherer; 

Carlomagno (2016) 

OCTÓGONO DA INOVAÇÃO 

Cultura 

Estratégia 

Estrutura 
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Financiamento 

Liderança 

Pessoas 

Processos 

Relacionamento 

Fonte: Elaborado pelos autores  

Tabela 2 

Cinco indicadores de desempenho por Slack et al. (2008) 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

Qualidade 

Velocidade 

Confiabilidade 

Flexibilidade 

Custo 

Fonte: Elaborado pelos autores  

Com fundamento nas oito dimensões (tabela1) de Scherer e Carlomagno 

(2016), observa-se em relação à empresa analisada: 

a) Cultura  

Com referência às ideias para a inovação, as mesmas partem da maioria 

dos sócios da empresa, não existindo banco de ideias, nem incentivos para as 

mesmas.  

A cultura da organização impacta diretamente no potencial inovador da 

mesma. No Octógono da Inovação, proposto por Scherer e Carlomagno (2016), 

a dimensão cultura trata, também, do modo como a empresa se comunica e 

estimula as pessoas a correrem riscos e questionarem paradigmas existentes.  

A cultura desempenha um papel importante para estabelecer a identidade 

coletiva de uma organização, dando-lhe valor, direção e propósito, de modo a 

aumentar o seu desempenho e desenvolver respostas positivas face às 

mudanças no ambiente externo (CORREIA, et al., 2018). 
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Dessa maneira, na empresa analisada, observamos que apesar de ser 

considerada uma gestão participativa, a empresa ainda não implementou de 

fato uma cultura voltada para a gestão da inovação, não disponibilizando 

tempo, benefícios e incentivos (financeiros e não financeiros) para a inovação, 

tão pouco utiliza mecanismos de comunicação para fomentar a inovação na 

empresa. 

b) Estratégia  

Observa-se que a estratégia da empresa é pouco difundida entre a 

equipe, os colaboradores sentem falta de um planejamento estratégico mais 

alinhado. Falta a clareza da Missão, Visão, Valor, e até mesmo de um 

organograma estruturado 

É um processo continuado de decisões, um fio condutor das ações, uma 

clara definição da direção a seguir. Estabelece a forma como a empresa alinha 

a inovação estratégica no processo de geração de ideias. (SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2016). 

 

c) Estrutura  

A empresa analisada fez, em 2018, um investimento para a construção de 

uma nova fábrica. Após a inauguração da mesma, observa-se um incremento 

nas vendas, na capacidade produtiva e até mesmo no início de um 

pensamento sobre a gestão da inovação. 

A estrutura organizacional inibe ou alavanca a inovação. Uma empresa 

inovadora possui uma estrutura que possibilita a criatividade, a interação e a 

aprendizagem (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 

d) Financiamento  

Os investimentos destinados à inovação indicam a relevância dada pela 

alta gestão para as atividades de desenvolvimento de novos produtos, 

processos, serviços e negócios (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 

Até o momento a empresa não usou nenhum tipo de financiamento ou 

incentivo fiscal ligado à inovação nem reservam um percentual do faturamento 

para as inovações. 

e) Liderança  

Uma cultura de inovação bem desenvolvida demanda lideranças 

comprometidas com a inovação. Se a alta administração não estiver 
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comprometida com a inovação, ou se o discurso do novo não se concretizar na 

prática, a inovação não será prioridade (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 

Apesar de não ter a Gestão de Inovação de fato operando dentro da 

empresa, de forma intuitiva e mercadológica os sócios conseguiram 

transformar a empresa com inovação de produtos e marketing. 

f) Pessoas  

As pessoas são a base do processo de inovação. Não adianta selecionar 

a melhor estrutura se as pessoas não estiveram preparadas e estimuladas para 

inovar. Uma equipe se forma com indivíduos competentes, motivados, 

compromissados e que aceitam desafios (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 

Um dos gargalos da empresa é profissional qualificado na região, o que 

tem melhorado nos últimos quatro anos com os formandos dos cursos de 

engenharia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e com a 

expectativa que outros centros de ensino e pesquisa contribuam com essa 

oferta de mão de obra formada. Além disso, esse gargalo se desdobra na 

atratividade da região por profissionais qualificados. 

g) Processos  

A dimensão de processos trata da forma como a empresa gera novas 

ideias, como as avalia, experimenta e seleciona em quais investir (SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2016). Além de analisar processos relacionados à estratégia 

corporativa atrelada à inovação. 

No que diz respeito aos processos coorporativos, os mesmos estão sendo 

criados, quando necessário, por cada setor. A empresa não segue uma única 

metodologia. 

h) Relacionamento  

A empresa examinada já utiliza a gestão de uma cadeia de inovação, se 

concentrando no que domina e terceirizando fases com outros agentes. A 

maioria das matérias primas e embalagens são compradas de fornecedores e 

parceiros. 

As fontes de ideias e as atividades de inovação não devem se restringir 

a um pequeno grupo, ou exclusivamente ao departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) nem devem ser realizadas de forma total e exclusiva 

dentro da organização. (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 
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Após análise da Gestão da Inovação através do Octógono da Inovação 

proposto por Scherer e Carlomagno (2016), buscamos sugerir processos para 

a implementação e/ou melhoria da gestão da inovação, na empresa explorada, 

com base nas oito dimensões exploradas. 

a) Cultura 

Os artefatos, estruturas e processos, bem como comportamentos 

socialmente negociados, crenças e percepções dos indivíduos são partes de 

cultura organizacional, onde normas aceitas por todos, crenças e valores 

comuns dão forma ao comportamento das pessoas na organização 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 

A cultura de inovação é considerada como algo almejado nas 

organizações para a melhoria de seu desempenho e de sua vantagem 

competitiva (BRUNO-FARIA; FONSECA, 2014). 

Sugere-se que a empresa trabalhe uma comunicação aberta, com 

trabalho em equipe e redes informais de relacionamento. Utilize mecanismos 

de comunicação para fomentar a inovação na empresa e crie uma intranet 

onde possa ter um informativo com as principais notícias da empresa e do 

mercado onde ela está inserida.  

b) Estratégia 

Um direcionamento coerente e amplo pode ser ainda mais forte na 

catálise de oportunidades da inovação (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 

Empresas que adotam metas de inovação atreladas à remuneração das 

pessoas estão 110 posições à frente, na Pesquisa Inovação Strategy& - Valor 

de 2019, daquelas que não adotam (GIL, 2019). 

Nessa dimensão recomenda-se criar um comitê para avaliar novas 

propostas de inovações e criar métricas claras, determinando resultados além 

de definir a estratégia da empresa tendo claro a Missão, Visão e Organograma, 

além de alinhar as iniciativas de inovação com a estratégia da empresa.   

Para uma estratégia bem conduzida devem ser estabelecidos planos de 

inovações em etapas, com visão de médio e longo prazo. 

O foco no crescimento por meio da inovação deve ser o cerne da tomada 

de decisão além de determinar temas, objetivos e metas para a inovação. 

c) Estrutura  
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A empresa deve desenvolver a melhor equação entre continuidade e 

mudança, entre flexibilidade e rigidez, entre controle e delegação, entre 

centralização e descentralização (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). Uma 

empresa como a analisada, com poucos níveis hierárquicos tende a favorecer 

as trocas e comunicações. 

Ela depende de esforços multifuncionais relacionados e forte 

orquestração entre as funções. Essa orquestração entre as diversas funções 

envolvidas na inovação exige que a organização das equipes e a divisão de 

papéis, responsabilidades e poderes sejam aderentes ao desafio de inovar 

(NAGANO et al., 2014). 

Indica-se definir onde serão alocados os projetos inovadores dentro da 

estrutura, além de designar uma coordenação definida para as iniciativas e 

atividades de inovação. 

Fazer parcerias com instituições de pesquisas também faz parte da 

mudança da estrutura de uma empresa inovativa, quando a mesma precisa 

ampliar o seu espaço de pesquisa ou não tem capital para fazer o investimento 

dentro da mesma. 

Salienta-se que não é incomum que produtos específicos sejam aqueles 

que mais se destacam no leque maior de variedade das empresas. E por isso 

se pode criar uma administração independente especificamente para esses 

produtos. 

d) Financiamento  

Separar um percentual do faturamento destinado à inovação dentro da 

empresa. Um percentual entre 1 e 3% representa valores significativos para a 

maioria dos setores (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). Ainda, segundo os 

autores as empresas mais inovadoras do mundo têm adotado uma política 

constante de atração de recursos externos. 

De acordo com a Pesquisa Inovação Strategy& - Valor de 2019, na 

contramão do mercado brasileiro, as empresas que ficaram entre as vinte 

primeiras no ranking de inovação da pesquisa aumentaram seus investimentos 

em inovação e se aproximaram da média mundial (GIL, 2019). 

Utilizar incentivos fiscais como a Lei do Bem, Lei nº 11.196 de 21 de 

novembro de 2005 (Brasil, 2005), que cria a concessão de incentivos fiscais às 
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pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação 

tecnológica.  

Definir metas crescentes para o % de investimentos internos na inovação 

são algumas das formas de se destacar nessa dimensão. 

e) Liderança  

O recurso mais escasso de executivos, lideranças e trabalhadores em 

qualquer organização é o tempo. O maior indicativo que os mesmos têm da 

inovação e da relevância sobre o tema é o tempo que eles dedicam para 

promover, divulgar e apoiar sua equipe para a inovação (SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2016). 

Sugere-se fazer com que os líderes sejam facilitadores do fluxo de ideias 

e do conhecimento além de incorporar métricas de inovação nos 

procedimentos de avaliação de desempenho e remuneração variável de suas 

principais lideranças. Discurso e prática devem estar alinhados. 

f) Pessoas  

Além de preparar as pessoas e fomentar a diversidade, a empresa 

precisa articular mecanismos de incentivo e reconhecimento para a inovação 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2016). 

É preciso que todos dentro da organização entendam a necessidade da 

inovação, tenham conhecimentos e ferramentas necessárias para inovar e que 

a equipe tenha múltiplos conhecimentos, apresentando diversidade de valores, 

carreira e interesses. 

As pessoas são incentivadas quando, por exemplo, os seus esforços são 

reconhecidos na estrutura organizacional e nas entrelinhas do poder. Engaje a 

equipe no processo de inovação, inclua discussão de ideias na pauta de 

reunião. Ideias simples são bem vindas e podem gerar inovação ou melhora de 

produtos e processos. Os funcionários precisam ser incentivados a contribuir 

com ideias, como por exemplo, com campanhas para direcionar as pessoas a 

enviarem ideias inovadoras para problemas ou oportunidades podem ser 

lançadas, além de criar indicadores das ideias geradas dando um feedback. 

g) Processos  

O processo de inovação está intimamente vinculado à estratégia 

corporativa e à estratégia de inovação adotada pela empresa (SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2016). Os autores defendem que um processo de inovação 
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inicia-se pela geração de novas ideias (idealização), segue com o refinamento 

do conceito da ideia proposta (conceituação), passa pela redução das 

incertezas (experimentação) e chega à transformação dos mesmos em 

inovação (implementação). 

A organização inovadora compreende que a inovação começa com uma 

ideia, e estimula e orienta esforços para transformar essa ideia em produto ou 

processo, medindo as inovações pelo que contribuem para o mercado e para o 

cliente (VASCONCELLOS, 2004). 

Ter um processo estruturado para geração e seleção das melhores 

ideias é fundamental. Metas de inovação, com bonificações e incentivos para 

as ideias devem ser implementadas. 

Utilizar ferramentas de gestão de projetos para conduzir as iniciativas de 

inovação, como Design Thinking, Lean Inovvation, Agile/Scrun, AI (Inteligência 

Artificial) e avaliar sistematicamente os resultados das iniciativas de inovação. 

h) Relacionamento  

As empresas têm inúmeros contatos com clientes e fornecedores, mas 

poucos insights são transformados em inovação. O foco da inovação é gerar e 

capturar valor para quem inova (CARLOMAGNO, 2014).  

Recomenda-se buscar a inovação aberta e a inovação em rede, além de 

utilizar a rede de clientes, fornecedores e até concorrentes para gerar e refinar 

ideias. 

Ter conhecimento profundo sobre os clientes e seus desejos e aprimorar 

o processo sistemático para acompanhar as novas tendências de mercado e 

tecnológicas.  

Para satisfazer as exigências dos consumidores é necessário um 

conjunto de objetivos definidos. Além da análise do Octógono da Inovação, 

investigamos a organização com base nos Objetivos de Desempenho 

propostos por Slack et al. (2008), e observamos: 

a) Qualidade 

Nesse indicador busca-se entender dois pressupostos: i) se a 

organização está entregando produtos e serviços isentos de erros, adequados 

aos propósitos da empresa (SLACK et al., 2008); ii) se atende a demanda ou 

cria necessidade dos consumidores. A qualidade pode ser a maior influência na 
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satisfação ou insatisfação do consumidor. A qualidade também incorpora 

questões legais e normas técnicas que envolvem fornecedores, produtos, 

embalagem, logística, armazenamento, robustez no consumo, garantias e 

serviço pós-venda. 

O nível de exigência dos clientes da empresa analisada vem crescendo 

nos últimos anos. Essa exigência obriga a organização a melhorar a qualidade 

dos seus produtos e processos, bem como dos seus fornecedores, para que 

sejam entregues ativos com melhor qualidade. 

Um indicativo da melhora na qualidade é observado pelo SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor), com a diminuição das reclamações por conta da 

qualidade dos produtos. A automatização do processo produtivo iniciado em 

2018 fez com que a qualidade de produção também fosse aprimorada. O 

acompanhamento desse indicador identifica os melhores parceiros e 

fornecedores, bem como é fundamental para avaliar se atende as exigências 

dos órgãos reguladores.  

b) Velocidade 

Um dos grandes gargalos da empresa estudada é a questão logística, 

tanto de produtos como de suas matérias-primas e embalagens. A maioria dos 

centros de distribuição no eixo Rio de Janeiro ou São Paulo, e a localização da 

empresa, no sul da Bahia, dificulta essa entrega. 

Esse indicador sinaliza a rapidez na disponibilidade de produtos e 

serviços, minimizando o tempo entre o consumidor solicitar e receber os bens 

(SLACK et al., 2008).  

Um planejamento estratégico bem alinhado entre o setor comercial e a 

produção, com metas de produção antecipadas, ajuda a amenizar os atrasos e 

agilizar a entrega.  

Fazer a análise do seu portfólio excluindo dele produtos que só ocupam 

espaço de estoque de matéria prima, tempo de produção, baixa rentabilidade 

também auxilia nesse indicador. 

c) Confiabilidade 

A perturbação causada nas operações pela falta de confiabilidade nas 

operações causam prejuízos que vão além de tempo e custo (SLACK et al., 

2008). 
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Por conta da logística, muitas vezes a entrega não é feita em tempo 

acordado com o consumidor. Franqueados fazem os pedidos e não são 

atendidos no tempo previsto, gerando falta de estoque dos produtos nas lojas. 

Esse abismo favorece a concorrência que poderá ganhar mercado. A 

competitividade na perspectiva dos Objetivos de Desempenho enfatiza essa 

problemática e a superação nesse item é fundamental. Ainda que se tenha que 

superar problemas de infraestrutura o arranjo de um sistema de entrega se faz 

urgente tanto para o mercado interno como internacional. A quebra de 

confiabilidade da marca afeta sua venda e principalmente suas margens de 

preço de venda, incluindo de novos produtos. 

d) Flexibilidade  

Slack et al. (2008) classifica o indicador flexibilidade e m quatro tipos de 

exigências que a mudança de operação deve atender: de produto/serviço, de 

mix de produtos, de volume e de entrega. 

Após a implantação da nova fábrica, a capacidade produtiva aumentou e 

com ela a flexibilidade de produção. A empresa observada ainda possui uma 

estrutura de fácil acesso aos sócios, com um sentimento de família, e se 

percebe que, quando necessário os fluxos são adaptados. O planejamento 

bem elaborado e o cumprimento de protocolo de pedidos devem ser 

cumpridos. Em casos de oportunidades comerciais, essa flexibilidade de alterar 

a operação pode ser atendida. 

e) Custo 

Em 2019, a matéria-prima foi apontada como principal custo de produção 

da empresa. Seguindo uma tendência de mercado busca-se utilizar 

formulações mais simplificadas. Diminuindo a possibilidade de alergias, 

impactando no custo e no meio ambiente. 

De acordo com Slack et al. (2008), nesse indicador deve-se produzir bens 

e serviços a custos que possibilitem fixar preços apropriados ao consumidor e 

ainda assim permitir retorno para a organização. 
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Quadro 1: Resumo comparativo entre situação atual X Proposta 

 
CULTURA ESTRATÉGIA ESTRUTURA FINANCIAMENTO 

S 
I 
T
U
A
Ç
Ã
O 
 

A
T
U
A
L 

Apesar de ser considerada uma 
gestão participativa, a empresa 
ainda não implementou de fato uma 
cultura voltada para a gestão da 
inovação, não disponibilizando 
tempo, benefícios e incentivos 
(financeiros e não financeiros) para 
a inovação, tão pouco utiliza 
mecanismos de comunicação para 
fomentar a inovação na empresa. 

A estratégia da empresa é pouco difundida 
entre a equipe, os colaboradores sentem 
falta de um planejamento estratégico mais 
alinhado. Falta a clareza da Missão, Visão, 
Valor, e até mesmo de um organograma 
estruturado 

A empresa analisada fez, em 2018, um 
investimento para a construção de uma 
nova fábrica. Após a inauguração da 
mesma, observa-se um incremento nas 
vendas, na capacidade produtiva e até 
mesmo no início de um pensamento sobre 
a gestão da inovação. 

Até o momento a empresa não usou 
nenhum tipo de financiamento ou 
incentivo fiscal ligado à inovação nem 
reservam um percentual do faturamento 
para as inovações 

P
R
O
P
O
S
T
A 

Sugere-se que a empresa trabalhe 
uma comunicação aberta, com 
trabalho em equipe e redes 
informais de relacionamento. Utilize 
mecanismos de comunicação para 
fomentar a inovação na empresa e 
crie uma intranet onde possa ter um 
informativo com as principais 
notícias da empresa e do mercado 
onde ela está inserida.  

Recomenda-se criar um comitê para avaliar 
novas propostas de inovações e criar 
métricas claras, determinando resultados 
além de definir a estratégia da empresa 
tendo claro a Missão, Visão e 
Organograma, além de alinhar as iniciativas 
de inovação com a estratégia da empresa. 
Para uma estratégia bem conduzida devem 
ser estabelecidos planos de inovações em 
etapas, com visão de médio e longo prazo. 
O foco no crescimento por meio da 
inovação deve ser o cerne da tomada de 
decisão além de determinar temas, 
objetivos e metas para a inovação. 

Definir onde serão alocados os projetos 
inovadores dentro da estrutura, além de 
designar uma coordenação definida para as 
iniciativas e atividades de inovação.Fazer 
parcerias com instituições de pesquisas 
também faz parte da mudança da estrutura 
de uma empresa inovativa, quando a 
mesma precisa ampliar o seu espaço de 
pesquisa ou não tem capital para fazer o 
investimento dentro da mesma. Criar uma 
administração independente 
especificamente para esses produtos. 

Utilizar incentivos fiscais como a Lei do 
Bem, Lei nº 11.196 de 21 de novembro 
de 2005 (Brasil, 2005), que cria a 
concessão de incentivos fiscais às 
pessoas jurídicas que realizarem 
pesquisa e desenvolvimento de inovação 
tecnológica. Definir metas crescentes 
para o % de investimentos internos na 
inovação são algumas das formas de se 
destacar nessa dimensão. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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LIDERANÇA PESSOAS PROCESSOS RELACIONAMENTO 

S
I
T
U
A
Ç
Ã
O 
 
A
T
U
A
L 

Apesar de não ter a Gestão de 
Inovação de fato operando dentro da 
empresa, de forma intuitiva e 
mercadológica os sócios conseguiram 
transformar a empresa com inovação 
de produtos e marketing. 

Um dos gargalos da empresa é profissional 
qualificado na região, o que tem melhorado nos 
últimos quatro anos com os formandos dos 
cursos de engenharia da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC) e com a expectativa que 
outros centros de ensino e pesquisa contribuam 
com essa oferta de mão de obra formada. Além 
disso, esse gargalo se desdobra na atratividade 
da região por profissionais qualificados. 

No que diz respeito aos processos 
coorporativos, os mesmos estão sendo 
criados, quando necessário, por cada setor. A 
empresa não segue uma única metodologia. 

A empresa examinada já utiliza 
a gestão de uma cadeia de 
inovação, se concentrando no 
que domina e terceirizando 
fases com outros agentes. A 
maioria das matérias primas e 
embalagens são compradas de 
fornecedores e parceiros. 

P
R
O
P
O
S
T
A 

Sugere-se fazer com que os líderes 
sejam facilitadores do fluxo de ideias e 
do conhecimento além de incorporar 
métricas de inovação nos 
procedimentos de avaliação de 
desempenho e remuneração variável 
de suas principais lideranças. Discurso 
e prática devem estar alinhados. 

Engaje a equipe no processo de inovação, 
inclua discussão de ideias na pauta de reunião. 
Ideias simples são bem vindas e podem gerar 
inovação ou melhora de produtos e processos. 
Os funcionários precisam ser incentivados a 
contribuir com ideias, como por exemplo, com 
campanhas para direcionar as pessoas a 
enviarem ideias inovadoras para problemas ou 
oportunidades podem ser lançadas, além de 
criar indicadores das ideias geradas dando um 
feedback. 

Ter um processo estruturado para geração e 
seleção das melhores ideias é fundamental. 
Metas de inovação, com bonificações e 
incentivos para as ideias devem ser 
implementadas. Utilizar ferramentas de gestão 
de projetos para conduzir as iniciativas de 
inovação, como Design Thinking, Lean 
Inovvation, Agile/Scrun, AI (Inteligência 
Artificial) e avaliar sistematicamente os 
resultados das iniciativas de inovação. 

Recomenda-se buscar a 
inovação aberta e a inovação 
em rede, além de utilizar a rede 
de clientes, fornecedores e até 
concorrentes para gerar e 
refinar ideias. Ter 
conhecimento profundo sobre 
os clientes e seus desejos e 
aprimorar o processo 
sistemático para acompanhar 
as novas tendências de 
mercado e tecnológicas.  

Fonte: Elaborado pelos autores.
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4. Conclusão e Contribuição Tecnológica 

 Não existem muitas referências de estudos publicados sobre o tema 

proposto, uma vez que empresas de consultoria vendem esse tipo de análise 

para as organizações e na maioria das vezes o conteúdo desse trabalho não 

tem finalidade de publicação.  

 O estudo traz uma proposta de roteiro de implementação de processos 

de gestão da inovação baseado nas oito dimensões propostas por Scherer e 

Carlomagno (2016) juntamente com a análise dos cinco indicadores de 

desempenho propostos por Slack et al. (2008): qualidade, confiabilidade, 

flexibilidade, custo e velocidade. 

 Em 2020, os diretores da organização ainda não consideram a 

efetivação da gestão da inovação prioridade, principalmente por três questões: 

i) orçamentárias, onde o investimento atual para o setor de projetos, ligado à 

pesquisa e desenvolvimento, ainda é baixo em relação ao faturamento da 

empresa, ii) acreditam que a cultura da inovação deve estar presente em todos 

os setores da empresa e que cultivam essa ideia nos níveis hierárquicos e nas 

reuniões das equipes. Salienta-se ainda que se busque divulgar a criação e a 

mudança interna da empresa acreditando que se isso não ocorrer a empresa 

tenderá ao abismo mercadológico e financeiro, iii) a informação é fluida e 

chega rapidamente de forma clara e precisa na respectiva área funcional. 

Esses filtros já foram utilizados com grande êxito conforme levantamento de 

dados durante a pesquisa. Estabelece assim um alto nível de confiança tanto 

na relação com os fornecedores, nos canais de distribuição e internamente 

permitem um novo olhar estratégico na criação de um departamento específico 

de inovação. Soma-se ao fato que os diretores estão atentos, abertos e 

incentivadores de novas mudanças 

Para que a Gestão da Inovação seja realizada de fato, é necessária uma 

mudança da cultura organizacional presente em todos os setores e em todos 

os níveis hierárquicos da empresa. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

a) Perfil do entrevistado e da empresa 

1. Qual o cargo ocupado na sua empresa? 

2. Quanto tempo está no cargo?  

2.1 De 1 a 2 anos 

2.2 De 2 a 4 anos 

2.3 acima de 4 anos 

3. Qual a história da sua carreira profissional? 

4. Qual a sua formação? 

b) Incentivos fiscais à inovação 

1. Sabe informar se a empresa utilizou algum incentivo fiscal nos últimos cinco anos? 
Se sim, qual? 

2. Quais os benefícios observados com a utilização dos incentivos fiscais? 

2.1 Benefícios financeiros 

2.2 Competitividade 

2.3 Incentivo a novas criações 

2.4 Fomento da cultura de inovação no setor ou na empresa 

c) Captação de recursos à inovação? 

1. A empresa fez uso dos mecanismos de fomento nos últimos cinco anos? Quais? 

2. Pretende continuar utilizando? Por que? 

3. Quais foram os resultados obtidos com a captação desses recursos? 

4. Dedica uma porcentagem do faturamento da empresa para inovação e Pesquisa e 
Desenvolvimento? Se sim, qual o percentual? 

d) Gestão da inovação nas empresas 

1. A empresa possui centros de P, D &I localizados no Brasil? 

2. Se sim, em qual região do país? 

3. A empresa possui centros de P, D &I localizados no exterior?  

4. Se sim, em quais países? 

5. Qual sua maior dificuldade no processo de gestão da inovação? 

6. A empresa possui parcerias com instituições de pesquisa? Quais? 

7. Natureza da parceria? Pública ou Privada? 

8. A empresa utiliza meios para gerar e desenvolver inovações? (Há orientações para 
uso de técnicas, métodos e ferramentas para inovação, mas não há uma metodologia 
pré-definida e aceita por toda a empresa, que integre técnicas, métodos e ferramentas 
de todas as etapas. A empresa utiliza técnicas modernas como Design Thinking, 
métodos de criatividade, análise SWOT, ciclo PDCA) 

e) Ideias para a Inovação 

1. Como a empresa organiza as ideias de inovação? Existe um banco de ideias? De 
que forma ele é organizado 
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2. Como a empresa avalia as ideias de inovação? São feitos estudos de impacto no 
negócio, a nível estratégico e tático, e as propostas de inovação são avaliados 
conforme seu alinhamento com o negócio.  

f) Inovação efetivada 

1. Como a empresa avalia os resultados das inovações geradas? 

2.  Qual a frequência com que produtos foram inovados nos últimos cinco anos?  

3. As inovações introduzidas aumentaram o número de produtos ofertados ao 
mercado? Qual o percentual? 

4. As inovações introduzidas aumentaram a participação da empresa no mercado? 
Qual o percentual? 

5. As principais inovações originaram-se de aperfeiçoamento ou adaptação de produtos 
já existentes? 

6. A adoção de inovações tem tido influência mensurável no desempenho financeiro? 

7. Há patentes requeridas para as inovações? 

8. Há patentes concedidas para as inovações? 

9. Há compra ou licenciamento de tecnologias patenteadas? 

  

g) Objetivo Qualidade 

1. Qual a sua opinião sobre o impacto da inovação na qualidade dos produtos da 
empresa? 

2.Você acredita que a inovação é percebida pelos consumidores como fator diferencial 
da imagem da empresa? E dos produtos? 

  

h) Objetivo rapidez 

1. Em relação à entrega dos produtos aos clientes (lojas e franquias), como você 
classifica essa entrega em relação à operação interna? 

  

i) Objetivo Confiabilidade 

1. O prazo de entrega de materiais e informações é pontual? 

  

j) Objetivo Flexibilidade  

1. Existe flexibilidade na operação de produção da empresa? A mudança pode 
acontecer quando o processo não sai de acordo com o esperado ou para atender às 
exigências do consumidor? 

3. Existe flexibilidade de variar o mix de produtos? 

4. Existe flexibilidade de aumentar a quantidade ou volume dos produtos? 

5. Existe flexibilidade de tempo de entrega diferente? 

  

k) Objetivo Custo 

1. Quais são os principais custos de produção da empresa? 

1.1  custo de funcionários 

1.2  custo de instalações, tecnologia e equipamentos 

1.3  custos de materiais consumidos ou transformados na produção 
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APÊNDICE B – QUESTÕES SOBRE INOVAÇÃO  

 

Atribua uma avaliação de 0 a 5 de acordo com o seu entendimento das 
práticas de inovação na empresa 

 
   1. Liderança Avaliação 

a) 
As lideranças da empresa têm clareza sobre o conceito e a importância 
da inovação   

b) 

O desempenho das lideranças é avaliado com métricas específicas 
relacionadas a sua atuação no processo de gestão da inovação   

c) 

As lideranças dedicam tempo e atenção ao acompanhamento dos 
projetos de inovação   

  2. Estratégia Avaliação 

a) 

as iniciativas de inovação estão logicamente alinhadas com a 
estratégia da empresa   

b) 
Nossa empresa apresenta um foco claro no crescimento por meio da 
inovação   

c) Existem temas, objetivos e metas definidos para a inovação   

3. Relacionamentos Avaliação 

a) 

Utilizamos nossas redes de clientes, fornecedores e até concorrentes 
para gerar e refinar ideias.   

b) 

Conhecemos profundamente as necessidades reveladas e não 
reveladas de nossos clientes e não clientes   

c) 
Temos um processo sistemático para acompanhamento de novas 
tendências de mercado e tecnológicas   

4. Cultura Avaliação 

a) 
Disponibilizamos tempo, benefícios e incentivos (financeiros e não 
financeiros) para a inovação   

b) 

Nossa empresa permite que todos corram riscos e cometam erros na 
busca de novas soluções   

c) 

Utilizamos mecanismos de comunicação para fomentar a inovação na 
empresa   

5. Pessoas Avaliação 

a) 
A necessidade de inovação é entendida por todos dentro da 
organização   

b) 

Os conhecimentos e ferramentas necessárias para inovar são 
conhecidos de todos dentro da empresa    

c) 

Nossa equipe apresenta alta diversidade de conhecimentos, valores, 
carreira e interesses   

  6. Estrutura Avaliação 

a) 

As iniciativas altamente inovadoras são tratadas fora da estrutura 
organizacional principal, em projetos específicos   

b) 
Nossa estrutura organizacional é flexível, com poucos níveis 
hierárquicos e muita descentralização das decisões   
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c) 

As iniciativas e atividades de inovação possuem uma coordenação 
definida   

7. Processo Avaliação 

a) 
Utilizamos ferramentas de gestão de projetos para conduzir as 
iniciativas de inovação   

b) Avaliamos sistematicamente os resultados das iniciativas de inovação   

c) 
Dispomos de um processo estruturado para geração e seleção das 
melhores ideias   

8. Funding Avaliação 

a) Temos um orçamento específico para os projetos de inovação   

b) 

As novas ideias são avaliadas conforme medidas de desempenho que 
levem em consideração os riscos e incertezas existentes   

c) 

Buscamos recursos financeiros para inovação em diferentes fontes 
(capital de risco, órgãos de governo, parceiros, etc.).   

 


