« CAPÍTULO 2 «

Análise do
Ambiente Competitivo
Na sociedade pós-capitalista,
“... o fator de produção absolutamente decisivo,
não é o capital, a terra ou a mão de obra. É o conhecimento.”
(DRUCKER, 1993)
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2.1. Apresentação da Etapa e estrutura de navegação
Com o diagnóstico, a empresa obteve um conjunto de dados que lhe
permitiu fazer um Relatório de Posicionamento baseado em um olhar para
o meio interno.
Agora, o momento é de olhar para o meio externo e identiﬁcar e analisar
as variáveis que constituem o ambiente estratégico e competitivo da
empresa.
É o momento de investigação, busca de informações, tratamento e discussões entre os colaboradores que conseguem ver as partes e o todo ao
mesmo tempo. A Figura 2.1 apresenta o posicionamento da Etapa 2 – Análise do Ambiente Competitivo no contexto da metodologia SelfInova.
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FIGURA 2.1 - Etapa de Análise do Ambiente Competitivo no contexto da metodologia SelfInova.

2.2.1 Importância da Análise do Ambiente para o Plano de Inovação
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2.2. Ambiente Competitivo- informação para inteligência
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Para esta etapa, a empresa pode utilizar alguns dos conceitos e métodos
oriundos, principalmente, da Inteligência Competitiva, particularmente dos
ciclos curtos. As informações tratadas oriundas do diagnóstico servem
como parte dos insumos para a Etapa 2 de Análise do Ambiente
Competitivo.
Serão apresentadas diferentes fontes primárias e secundárias de
informação, com dicas do que pode ser obtido e um checklist para os
executores da metodologia SelfInova não esquecerem nada. Além das
fontes, serão detalhadas cinco técnicas de análise e exemplos de aplicação.
O principal resultado da etapa é o Relatório de Competitividade da empresa
a partir da visão do ambiente interno e percepção das condições externas.

Analisar dados e fatos distintos, muitas vezes sem aparente conexão, é
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uma tarefa essencialmente “humana”. Por mais automatizada e seletiva que
possa ter sido a coleta de dados e informações, é por meio de análise que
se identiﬁcam oportunidades e que se agrega valor ao Plano de Inovação.
Para tanto, é fundamental que o Agente de inovação desenvolva habilidades de análise para clara distinção entre o que é importante e o que é
apenas “ruído”. Principalmente, considerando-se o excesso de dados e
informações que se tem atualmente.

DICA
DICA

Um estudo aprofundado sobre os conhecimentos, as habilidades
e as atitudes de analistas de informação foi realizado em 2013
por Ariane Cortês em sua dissertação de mestrado disponível em
www.ppgte.utfpr.edu.br

Para garantir um Plano de Inovação mais consistente, a etapa de análise
tem como objetivos:
Identiﬁcar tecnologias existentes ou emergentes de interesse da
empresa;
Avaliar a trajetória de evolução de técnicas e processos tecnológicos;
Identiﬁcar, avaliar e antecipar mudanças signiﬁcativas no progresso
tecnológico no setor de atuação da empresa;
2

Avaliar a capacidade tecnológica atual e futura da empresa;
Identiﬁcar os avanços em pesquisas que possam estar disponíveis
para incorporação futura na empresa;
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Avaliar como as empresas do setor (competidoras atuais e potenciais)
podem reagir frente a novas tecnologias e sua capacidade e velocidade de
incorporação;
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Reconhecer padrões de atividades e comportamento de
competidores e fornecedores;
Identiﬁcar forças e fraquezas da empresa e dos seus competidores;
Comparar o valor agregado dos produtos e processos da empresa
em relação aos seus competidores;
Elaborar cenários e tendências em termos de tecnologia e mercado.
A análise do ambiente competitivo, portanto, é fundamental para o
Agente de Inovação “reconhecer” a empresa no seu contexto atual e
perceber os potenciais contextos futuros para que o Plano de Inovação seja
ousado, mas coerente e assentado em premissas factíveis. É o momento em
que se “transformam as informações coletadas em uma avaliação
1
signiﬁcativa, completa e conﬁável” .

2.2.2. Tipos de informação e conhecimento sobre o Ambiente

Informação em Ciência e Tecnologia, que comunica o conhecimento
cientíﬁco e técnico.
Informação tecnológica, voltada ao aperfeiçoamento e inovação.
Informação para a Indústria, focada no aperfeiçoamento e inovações
de métodos, processos de uma organização em particular.
Informação industrial, sobre a dinâmica do setor, suas operações produtivas, as tecnologias utilizadas, viabilidade ente outras.
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3

A informação pode ser classiﬁcada em termos da sua função :

2

Os dados, por si só, são fragmentos brutos e sem articulação com a reali2
dade . Para terem signiﬁcado, os dados precisam ser associados com outros
elementos (outros dados e informações) e relacionados em um determinado contexto. A informação, por sua vez, representa o entendimento das
relações e associações entre dados arranjados dentro desse contexto. Possui, portanto, valor agregado pela capacidade de análise de quem está
tratando esses dados.
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A informação também pode ser classiﬁcada segundo o seu valor agre4
gado :
Informação primária, disponível em documentos originais. Não tem
restrições de disseminação e não foi tratada. Sem nenhum valor agregado.
Informação secundária, disponível em documentos reunidos, selecionados e indexados em um repositório, por exemplo. Permite o armazenamento, busca e recuperação automática. Baixíssimo valor agregado, principalmente porque foi tratada por outros.
Informação organizada, disponível na forma de diagnósticos ou
levantamentos setoriais. São documentos com grande quantidade de informações, mas ainda de transformação fraca, baixo valor agregado, com
pouca análise e considerações.
Informação tratada, disponível na forma de estudos setoriais, regionais e que exige análise e síntese em função do contexto amplo tratado, o que
gera um maior valor agregado que depende da capacidade do analista.

2

Informação avançada, disponível na forma de estudos bem especíﬁcos, com um foco bem determinado o que exige correlações de informações do ambiente interno e externo. Possui alto valor agregado, principalmente devido à interação necessária entre o demandante e o analista.
Assessoria, caracterizada como um diagnóstico da organização e do
seu ambiente competitivo. Inclui avaliações de riscos, oportunidades e
ameaças, o que lhe confere um nível mais alto de valor agregado e alto signiﬁcado para a organização.
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O Quadro 2.1 apresenta uma classiﬁcação de informações que leva em
conta a origem, o conteúdo, a estrutura e o nível de conﬁabilidade.

50

QUADRO 2.1: Classiﬁcações de informações.
FONTE: Cortês (2013, p. 31).

Essa classiﬁcação é útil para sistematizar a coleta e o registro da
caracterização da informação tendo em vista o seu compartilhamento e
reaproveitamento posterior.5
Para coletar informações, a organização precisa ter um conjunto amplo
de fontes de informações formais e informais, internas e externas, que
devem ser inicialmente consideradas (ver Quadro 2.2), mas não
necessariamente todas utilizadas. A percepção do que deverá se
consultado ﬁca a cargo do Agente de Inovação que está conduzindo a
metodologia SelfInova como um todo. Esse agente deve ter em mente que
as fontes de informação formais (“matéria branca” – estabelecida e
registrada em papel ou formato digital) têm importância, mas não tanto
quanto as fontes informais (“matéria cinzenta” – material sem registro
sistemático). Entre essas fontes, os especialistas (em empresas,
universidades, institutos etc.) adquirem um papel fundamental como fonte
primária e exigirão uma interação com o Agente de Inovação.

2

O acesso às fontes pode utilizar diferentes meios:
Busca direta.
Busca via web.
Contato com especialistas, principalmente por meio de tecnologia da
informação e comunicação.
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QUADRO 2.2: Fontes primárias internas e externas, formais e informais à empresa.
FONTE: Carvalho (2000, p. 38).
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Entrevistas pessoais ou remotas.
Além das diferentes fontes, o Agente de Inovação pode utilizar-se de
fornecedores de informação (Quadro 2.3).

2

QUADRO 2.3: Fornecedores de informação.
FONTE: adaptado por Carvalho (2000) a partir de Campello e Santos (1993).

A escolha ponderada entre os tipos de informação, as fontes e os
fornecedores dependem, principalmente, de fatores como tempo, custo e
tamanho da equipe de apoio ao Agente. Esses fatores impactam na
profundidade e qualidade das informações a serem coletadas e analisadas.
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Informações de alto valor agregado dependem da combinação da
6
informação bruta com experiência, contexto, interpretação e reﬂexão. A
ﬁgura 2.2 destaca a “conectividade” e o “nível de entendimento” como
dimensões que auxiliam na percepção da agregação de valor à informação.
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Conectividade

Sabedoria/Competência
(Símbolos
Conceitos)
Entendimento dos princípios

Conhecimento
Entendimento dos padrões

(Signos

Regras)

Informação
Dado

Entendimento das relações

(Sinais

FIGURA 2.2 – Dado, informação, conhecimento e sabedoria/competência.
FONTE: traduzido e adaptado por Carvalho (2000) a partir de Bellinger (1997).

Programas)
Entendimento

Quanto mais alto o nível desejado, maior é a necessidade de pessoas
que consigam conectar dados e informações distintas, bem como tenham
um maior nível de entendimento sobre o conteúdo que está sendo tratado.
Para isso, é preciso capacitar o Agente de Inovação com os métodos,
técnicas e ferramentas necessários para o mesmo desenvolver o
tratamento adequado.

ALERTA
ALERTA
“Achar dados certamente não é um problema nestes dias; achar o
tipo certo de informação é que é”.
(Leonard Fuld, especialista em Inteligência Competitiva).
Para adquirir, tratar, analisar, compartilhar e utilizar a informação em
busca de aumento da competitividade por meio do conhecimento e da
inovação, duas abordagens têm se destacado: uma voltada à observação
de questões externas à organização e que podem ser tradadas sob a ótica
da Inteligência Competitiva (tratada em mais detalhes na próxima seção); e
outra voltada às questões internas e que podem ser tratadas sob a ótica da
Gestão do Conhecimento (tratada em mais detalhes no capítulo 3).

2.2.3. Inteligência Competitiva como referência para Análise do
Ambiente Competitivo

“Conjunto de ferramentas conceituais, lógicas e tecnológicas que visam prover as Empresas de
um programa sistemático de coleta, processamento, análise e disseminação da informação sobre
atividades dos concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios a ﬁm de atingir as metas
8
corporativas”.
“Inteligência Competitiva (IC) é um processo sistemático e ético, ininterruptamente avaliado,
de identiﬁcação, coleta, tratamento, análise e disseminação da informação estratégica para a
organização, viabilizando seu uso no processo decisório.”9
“É um processo sistemático e ético de coleta, análise e disseminação de informações que visa
descobrir as forças que regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir
pró-ativamente, bem como proteger o conhecimento sensível produzido.”10
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“Inteligência Competitiva é o programa sistemático de coleta e análise de informações sobre as
atividades dos concorrentes e tendências gerais do negócio para incrementar as metas da compa7
nhia”.

2

A seguir, são apresentadas algumas deﬁnições para Inteligência Competitiva (IC) que foram evoluindo nos últimos anos:
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O ponto comum entre as diferentes deﬁnições é o processo, ou seja, um
conjunto de etapas sistematizadas (com técnicas e ferramentas) para permitir um tratamento e análise adequada de dados e informações. Esse processo é apresentado, normalmente, na forma de um ciclo cujo número de etapas varia entre os diferentes autores.
Pode ter quatro etapas
pas.16

11,12

13,14

, cinco etapas

15

, seis etapas e até sete eta-

2

Na metodologia SelfInova, optou-se pelo processo apresentado na Figu17
ra 2.3 que é constituído de cinco etapas.
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FIGURA 2.3: Etapas do ciclo de Inteligência Competitiva
FONTE: adaptado de Carvalho (2000).
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Na primeira etapa, Planejamento, deve ser realizada a identiﬁcação clara
da abrangência e da profundidade do problema a ser observado. É o
momento da interação entre o analista ( Agente de Inovação) e os gestores
da organização.
A próxima etapa, Coleta, é a etapa da busca, organização e tratamento
da informação contida nos mais diferentes tipos de documentos e fontes. É
o momento no qual o Agente exercita a sua capacidade de curiosidade e
seleção. O conjunto de ferramentas de informática disponíveis para coleta
é muito grande e são, na sua maioria, gratuitas.
A terceira etapa, Análise, é considerada fundamental no processo, pois é
onde se agrega valor às informações coletadas e tratadas. Nessa etapa, o
Agente exercita sua capacidade de “juntar” pontos aparentemente desconexos e que podem ser oportunidades ainda não claras para a organização.
É a geração da “inteligência”. Podem ser utilizadas ferramentas que facilitem
a análise e visualização das informações, mas a capacidade de análise do

Agente é o ponto crítico do processo.
A Disseminação é a etapa de preparação e elaboração do Relatório de
apoio à tomada de decisão do gestor. É a capacidade de síntese do Agenteque faz a diferença.
A última etapa, de Avaliação, normalmente, é onde o analista avalia os
dois aspectos principais: a) se o relatório atende às necessidades do tomador de decisão, ou seja, se a “inteligência” gerada é útil para potenciais
ações da organização; b) se o conjunto de fontes de informação e técnicas
de análise utilizadas foi adequado ao processo desenvolvido. Esta etapa
contribui para a melhoria contínua de todo o processo.

2.3. Descrição dos passos e atividades da Análise do Ambiente
2.3.1 Visão geral da Etapa, entradas e saídas
O objetivo geral da etapa é analisar o ambiente estratégico e competitivo da empresa. Os passos e atividades buscam facilitar a análise estruturada
e sistêmica do ambiente competitivo no qual a empresa está inserida.
A Figura 2.4 apresenta as principais entradas (que são as saídas da etapa
1) e saídas da etapa 2, destacando-se a lista de oportunidades (prévias) que
comporão o Relatório de Competitividade, principal marco neste momento
da metodologia SelfInova.

Entradas

Saídas

2
1

• Gráﬁco Radar
• Comparativo setorialRelatório de Posicionamento
• Dados sobre o mercado da
empresa
• Dados sobre os produtos da empresa
ANÁLISE DO AMBIENTE
• Dados sobre a gestão da empresa

COMPETITIVO

• Tendências
• Cenários
• Lista de objetivos
estratégicos
• Lista de oportunidades
(prévias)
• Relatório de
Competitividade
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As saídas previstas são: conjunto de tendências e cenários no setor atual
e novos setores; conjunto de tendências e cenários nos negócios atuais e
potenciais novos negócios; lista com as possíveis novas oportunidades que
podem ser exploradas; alinhamento de objetivos estratégicos com novas
oportunidades; Relatório de Competitividade da empresa.

2

Entre as entradas para a etapa, tem-se: Gráﬁco Radar; dados sobre o
mercado da empresa; dados sobre o portfólio atual de produtos da empresa; dados sobre a gestão da empresa.

FIGURA 2.4: Entradas e saídas da etapa de Análise do Ambiente Competitivo
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A Figura 2.5 apresenta o desdobramento da Etapa de Análise do Ambiente Competitivo em seus cinco passos:
Planejamento e escopo do Plano de Inovação;
Coleta das informações relativas ao ambiente;
Análise das informações coletadas interna e externamente;
Cenários e tendências no setor de atuação;

PASSO

ETAPA

Relatório de Competitividade com oportunidades prévias identiﬁcadas.

2

ANÁLISE DO AMBIENTE
COMPETITIVO

Planejamento
e escopo

Coleta

Análise

Preparação da
Reunião
com gestor

Def. Tipos de
Informação

SWOT

Cenários
e tendência

Relatório de
Competitividade

Compreensão
do contexto

Relatório

Extrato
SWOT

ATIVIDADES

2

Entrevista de
Alinhamento

Deﬁnição das
Fontes
de Informação

Forças de
Porter

Fatores
Críticos
de Sucesso

Deﬁnição dos
Fornecedores

Revisão e
delimitação

Check list
de fontes

Registro
dos
extratos

Validação
e aceite

Prospecção de
novos contextos
Extrato
Porter

Check list
de fontes

Questionário
de alinhamento

Extrato
FCS.

Matriz BCG
Registro
dos extratos

Extrato
BCG

Extrato
e aceite

Síntese da
Coleta

Bench
marking
Síntese
da Coleta

Elaboração
de cenários
alternativos
Cenários
Tendências

Oportunidades
prévias
Oportunidades
prévias

Extrato
Benchmarking
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FIGURA 2.5: Passos e atividades da etapa de Análise do Ambiente Competitivo.
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Cada um dos passos será detalhado nas próximas seções, junto com
todos os instrumentos utilizados.

2.3.2. Planejamento e escopo do Plano de Inovação
O objetivo do passo Planejamento e escopo do Plano de Inovação é
identiﬁcar, com o máximo possível de clareza, o escopo das reais necessidades estratégicas e perspectivas da empresa. Neste passo, o principal gestor
(ou grupo de gestores/especialistas) envolve-se diretamente na execução
da metodologia SelfInova e contribui com informações e um olhar para o
futuro (em termos de tecnologias, produtos, serviços ou mercados). A condução é feita, novamente, pelo Agente de Inovação.

As atividades desenvolvidas nesta etapa são as seguintes:
a) Preparação de reunião com gestor
A preparação consiste em planejar a reunião com o gestor (ou grupo de
gestores) na qual serão colhidas as expectativas, projeções e informações
que já são conhecidas e estão disponíveis na empresa. Deve ser feito o
agendamento e reserva de local adequado para uma entrevista formal.
Recomenda-se no máximo uma hora para entrevistas individuais e até duas
horas para grupo de gestores. Deve ser elaborado um roteiro para as
questões de forma a evitarem-se repetições e emissão de opiniões do
Agente durante a entrevista.
b) Entrevista de alinhamento
É o momento de interação entre o Agente de Inovação, por meio de uma
entrevista presencial, com o gestor (ou grupo de gestores), utilizado para
fazer todos os esclarecimentos quanto às expectativas e necessidades da
empresa. Podem ser utilizados meios eletrônicos como Skype,
videoconferência ou similares, mas que garantam a comunicação online
entre os participantes. Havendo a possibilidade e autorização, pode-se
gravar a entrevista para posterior recuperação de informações. Em média,
uma hora de conversas gravadas gera quatro horas de transcrições
posteriores. No caso de mais de um participante, o Agente assume o papel
de moderador e orientador para o consenso das respostas.
Os pontos principais a serem esclarecidos e deﬁnidos são:

Abrangência – amplitude geográﬁca (local, regional, nacional,
internacional) considerada relevante para busca de informações.
Foco – tipo das inovações do Plano de Inovação (inovações
incrementais ou de sustentação, inovações radicais, novos mercados,
novos modelos de negócio etc.)
Prazo de produção – ajuste do tempo estimado até o workshop de
oportunidades.
Aspectos fundamentais já conhecidos – conjunto de informações
(relatórios, estudos setoriais etc.) que o gestor já tenha conhecimento e que
possa disponibilizar para o Agente de Inovação.
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Escopo temporal – tempo anterior, em anos ou meses, que deve ser
considerado para realizar as buscas de informações ou limite de tempo
para a qual as informações são relevantes e “atuais” para a coleta a ser
iniciada.

2

Tema – grande área na qual está inserida a necessidade estratégica,
tecnologia ou mercado a ser observado.
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Aspectos fundamentais a conhecer – dúvidas, curiosidades, aspectos
desconhecidos que sejam essenciais para a elaboração e tomada de
decisão no Plano de Inovação.
c) Revisão e delimitação
É a síntese das respostas da entrevista em consonância com as
informações contidas no Relatório de Posicionamento (da Etapa 1). A
delimitação faz um “recorte” e, ao mesmo tempo, abre uma visão de
orientação estratégica sobre novos campos de tecnologias, novos
mercados e novos negócios para a empresa. É gerado um documentosíntese na forma de texto ou gráﬁcos, ou mesmo uma apresentação, que
representa a delimitação e orientação pretendida pela empresa. Esse
formato já foi deﬁnido anteriormente durante a entrevista de alinhamento.
O documento pode conter uma pergunta para melhor caracterizar a
delimitação escolhida.
d) Validação e aceite
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2

Nesta atividade, o documento-síntese é apresentado ao gestor (ou
grupo de gestores) para a validação da percepção do Agente sobre a
delimitação, expectativas e orientações estratégicas. É o momento de
reﬁnamentos e aceite formal pelo gestor.
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2.3.3. Coleta de informações
O passo de Coleta de Informações tem como objetivos coletar, organizar e tratar as informações tendo como referência as necessidades e expectativas da organização para o Plano de Inovação. Um dos grandes desaﬁos
na coleta é o excesso de dados e informações produzidas e disponibilizadas nos mais diferentes meios e fontes. Aspectos como origem, tipo de
conteúdo, forma da estrutura e nível de conﬁabilidade passam a ser, portanto, relevantes para garantir uma coleta adequada para um bom Plano de
Inovação.
a) Deﬁnição dos tipos de informação
É a escolha inicial, a partir de um checklist, dos tipos de informação mais
apropriados para atender à delimitação estabelecida.
b) Deﬁnição das fontes de informação
É a escolha inicial, a partir de um cheklist, das fontes que mais podem
contribuir com informações relevantes ou reveladoras para atender à deli-

mitação estabelecida. Deﬁnidos os tipos e fontes, pode-se estabelecer os
meios mais apropriados para acesso a cada uma destas. Três critérios são
utilizados para avaliar a qualidade da fonte: sua relevância, a conﬁabilidade
do conteúdo e a sua consistência. Uma das fontes essenciais a ser consultada é o INPI.
c) Deﬁnição dos fornecedores de informação
É a escolha, opcional, de fornecedores de informação para complementar as fontes de informação. Esses fornecedores, normalmente, são pagos.
d) Registro dos extratos
Cada uma das fontes consultadas deve gerar um extrato especíﬁco.
Nesse extrato devem constar as informações essenciais de identiﬁcação e
os aspectos relevantes para a delimitação estabelecida. Esse registro, preferencialmente em formato digital, é realizado durante ou após a leitura do
documento que contém a informação e deve permitir a recuperação eletrônica do mesmo, rapidamente, em caso de validação ou comparação com
outro documento. O número de registros é proporcional ao número de
documentos consultados. Isso contribuirá com a gestão da informação e do
conhecimento da empresa.
e) Síntese da coleta

Tecnologias já existentes e usadas em produtos, serviços e processos.
Tecnologias em desenvolvimento por áreas internas.
Pesquisas cientíﬁcas e tecnológicas em Instituições de Ensino Superior e Institutos de Pesquisa Tecnológica públicos e privados.
Capacitação tecnológica dos principais concorrentes.
Parcerias e alianças entre organizações no setor em que a empresa
atua.
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Na síntese da coleta, sugere-se que seja destacado, entre outros, o
seguinte conjunto de informações sobre o ambiente externo e interno:

2

É o registro das informações mais relevantes e que comporão o quadro
referencial de análise. É um documento condensado que contém, de forma
organizada por temas (árvore de conhecimentos ou mapa mental), a síntese
de todos os documentos consultados. Quando em formato digital, também
permite uma fácil recuperação o que contribui com a gestão da informação
e do conhecimento da empresa.

Nível de capacitação proﬁssional dos colaboradores.
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Importância que os gestores dão à PD&I.
Nível de investimento em PD&I.
Resultados advindos de inovações.

2.3.4. Análise de informações
Ao iniciar o passo de Análise de informações, já se tem todas as informações oriundas do ambiente interno, principalmente aquelas organizadas
no Relatório de Posicionamento elaborado na Etapa 1 e mais as informações coletadas e organizadas no passo anterior de coleta. Análise é a etapa
onde o Agente de Inovação tem um papel preponderante, pois precisa
colocar em prática toda a sua capacidade de análise da quantidade e qualidade de informações coletadas e dar contexto e signiﬁcado aos extratos da
base de dados.
Há um conjunto enorme de técnicas de análise que podem ser utiliza18,19
das.
Na metodologia SelfInova optou-se por utilizar as cinco mais citadas
na literatura e em cases de Inteligência Competitiva. Essas cinco técnicas
são detalhadas nos tópicos a seguir. Outras técnicas, também consideradas
importantes são brevemente descritas ao ﬁnal desta seção.

2

a) Técnica SWOT
Objetivo: Mapear os sinais (internos e externos) relevantes para
mudanças tecnológicas.
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Principais elementos: Matriz com Strengths (Pontos Fortes/Forças);
Weakness (Pontos Fracos/Fraquezas); Opportunities (Oportunidades); Threats (Ameaças).
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A Figura 2.6 sistematiza os elementos da Matriz SWOT. Os Pontos
Fortes são aqueles que criam condição favorável de vantagem competitiva para a empresa. Os Pontos Fracos são aqueles que geram uma situação desfavorável ou de fragilidade frente ao ambiente competitivo da
empresa. Ambos são elementos que dependem exclusivamente da
empresa para serem modiﬁcados.
As Oportunidades são condições favoráveis de mercado, dentro das
estratégias e competências da empresa, e que podem ser aproveitadas por
meio de inovações de produtos, processos, serviços, organizacionais e
marketing. As Ameaças, por sua vez, são condições desfavoráveis para a
empresa. Esses elementos são externos e não dependem diretamente da
empresa para serem modiﬁcados, mas têm alta capacidade de afetá-la.

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Qual a real situação da empresa quanto aos
aspectos tecnológicos relacionados ao
ambiente interno e externo?
• Pontos Fortes
• Pontos Fracos
(variáveis internas e
controláveis)

• Oportunidades
• Ameaças
(variáveis externas não diretamente
controláveis)

Figura 2.6: Elementos da Matriz SWOT

O Quadro 2.3 apresenta uma matriz com sugestões de comportamentos frente às combinações possíveis da Matriz SWOT.

2

A Análise SWOT, dentro da metodologia SelfInova, deve propiciar um
extrato analítico, em relação ao ambiente externo, uma visão clara que contemple:
Ameaças atuais.
Ameaças futuras.
Oportunidades atuais.
Oportunidades futuras.
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QUADRO 2.3: Estratégias a partir da Matriz SWOT
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b) Análise das Forças de Porter
Objetivo: Mapear o campo competitivo da empresa.
Principais elementos: Infográﬁco composto por: rivalidade competitiva do setor, poder de barganha dos compradores, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de substitutos e ameaça de novos
entrantes.
A Análise das cinco Forças de Porter permite ao Agente de Inovação ter
um panorama do ambiente competitivo da empresa. A Figura 2.7 apresenta
os principais elementos e o que se espera identiﬁcar.

20.
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2

FIGURA 2.7: Diagrama das cinco Forças de Porter. Fonte: adaptado de Porter (1986)
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Essa técnica busca identiﬁcar aos principais players no setor de atuação
da empresa, bem como as principais características de rivalidade no setor.
Além disso, também identiﬁca: os principais fornecedores e compradores,
destacando o seu poder de barganha em relação à empresa; as principais
ameaças em termos de produtos e tecnologias que podem substituir os
produtos atuais com o respectivo grau de impacto na empresa; e os
potenciais novos entrantes no mercado, atraídos por rentabilidade ou
tamanho do mercado no qual a empresa atua.
Dentro da metodologia SelfInova, essa técnica auxilia no pensar
sistemicamente, tanto para dentro como para fora da empresa. O principal
resultado é o posicionamento competitivo da empresa frente aos principais
desaﬁos do mercado nos temas deﬁnidos na delimitação dos temas.
c) Técnica dos Fatores Críticos de Sucesso
Objetivo: Analisar os diferentes fatores que afetam o setor de atuação e o negócio.
Principais elementos: Infográﬁco composto por fatores segundo um
grau de avaliação da sua importância e domínio para a empresa e
para o setor de atuação.

Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são aqueles fatores que têm
importância vital para uma empresa (ou setor) e que a diferencia das
demais. Pode ser uma tecnologia de gestão, tecnologia de processo ou
tecnologia de produto. A técnica, no ambiente da metodologia SelfInova,
foi adaptada para comparar diferentes tecnologias de diferentes
concorrentes com as tecnologias da própria empresa.
Os FCS variam entre os diferentes setores de atuação. Para a indústria
automobilística, por exemplo, pode ser o design do veículo, a economia de
combustível, a emissão de CO2, tecnologia embarcada ou a logística de
distribuição. Para o setor de alimentos, poderia ser: embalagem, rapidez no
transporte, conﬁança do consumidor, entre outras.
Como principal resultado desta técnica, além de uma lista com os
principais Fatores Críticos de Sucesso no contexto da empresa, pode ser
elaborado um gráﬁco que apresenta os FCS em função de sua importância
e grau de domínio. A Figura 2.8 apresenta um exemplo de Tecnologias T1 a
T5 que são utilizadas pela empresa. Essas tecnologias podem ser de
produto, processo, ou mesmo uma tecnologia que viabiliza um serviço. As
tecnologias T5 e T3 são exclusivas. Entretanto, as tecnologias T1, T2 e T4
também são utilizadas por outras empresas do setor (representadas pelos
círculos amarelos). Em termos da Tecnologia T4, por exemplo, percebe-se
que é importante para os negócios e que a empresa possui menos domínio
do que outras empresas do setor. Essa informação, atrelada a outras
oriundas das outras técnicas de análise, aponta para tomada de decisão de
investimentos, parcerias para capacitação tecnológica, entre outras
possibilidades.
2

A importância serve para avaliar o quão o fator é relevante para o setor
de atuação da empresa e/ou para a própria empresa em função do tema
que está sendo observado. O grau de domínio demonstra o quanto o setor
e a empresa dominam FCS como conceitos, tecnologias e técnicas no tema
delimitado.
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FIGURA 2.8: Tecnologias como Fatores Críticos de Sucesso.
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d) Técnica da Matriz BCG adaptada à tecnologia
Objetivo: Analisar as diferentes tecnologias encontradas frente à
sua importância para a competitividade da empresa.
Principais elementos: Infográﬁco composto por tecnologias plotadas segundo um grau de avaliação da importância para a competitividade da empresa e da posição em termos de avanço tecnológico.
A Matriz BCG, desenvolvida pelo Boston Consulting Group, é uma técnica que auxilia no mapeamento do ambiente tecnológico e de produtos da
empresa. Na forma de uma ﬁgura com quatro quadrantes, onde cada quadrante representa uma combinação entre importância da Tecnologia para o
mercado e a posição relativa da empresa em relação àquela Tecnologia.

Posição relativa à Tecnologia*

Posição relativa à Tecnologia*

Baixa

Baixa

T4

T2

T3

Alta

?

Baixa

T5

Alta

Alta
Importância da Tecnologia

Alta

T1

Baixa

Importância da Tecnologia

2

A Figura 9, adaptada para a SelfInova, apresenta à esquerda um conjunto de diferentes tecnologias (T1 a T5) identiﬁcadas e que são posicionadas
segundo a sua importância para o mercado ou tema delimitado. À direita,
estão os quadrantes e os respectivos ícones que os representam.

* Em termos de avanço tecnológico
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Figura 2.9: Tecnologias em uma Matriz BCG.
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Dependendo do quadrante onde determinada tecnologia é
posicionada, há uma estratégia sugerida pela técnica BCG (ver Quadro 2.4).

?
Quadro 2.4: Estratégias sugeridas em função do quadrante da Matriz BCG.

O principal resultado da aplicação da técnica da Matriz BCG, no
contexto da metodologia SelfInova, é o Portfólio das tecnologias relevantes
para o mercado de atuação da empresa e das tecnologias que a empresa já
detém, com o respectivo grau de domínio sobre cada uma destas.
e) Técnica do Benchmarking
Objetivo: Identiﬁcar, por comparação, as melhores práticas e/ou processos que levem a empresa a alcançar um desempenho superior.
Principais elementos: Quadro com melhores práticas (benchmarks) e
potenciais ações.
O benchmarking é uma técnica que a empresa pode utilizar para identiﬁcar as melhores práticas que estão sendo utilizadas por uma ou mais
empresas e que lhe permitam atingir novos e diferenciados patamares de
desempenho. Essas práticas podem estar ocorrendo dentro ou fora do
setor em que a empresa atua. Inclusive, se as práticas a serem observadas
estiverem fora do setor de atuação da empresa, mais fácil será o acesso às
características dos processos, produtos ou serviços.
Para utilizar o benchmarking, a empresa precisará identiﬁcar características, estabelecer indicadores e fazer medições referentes a um ou mais de
seus produtos, processos ou serviços. Ou seja, precisa inicialmente olhar
para dentro da própria empresa, compreender em detalhes os seus próprios processos e deﬁnir a prática que deseja comparar.
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Há diferentes tipos de benchmarking, em função do objetivo pretendi21
do. Os principais tipos estão apresentados no Quadro 2.5.

2

Em seguida, a empresa deﬁne empresas best in class, aquelas que possuem indicadores que são considerados os melhores para a prática a ser
comparada. Esses indicadores serão as “marcas”, os objetivos a serem atingidos. Importante destacar que esses objetivos têm que ser ambiciosos
mas, ao mesmo tempo, atingíveis.

Quadro 2.5: Tipos de Benchmarking. Fonte: traduzido de Temaguide (1998, p. III-25).
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Em linhas gerais, independente do tipo de benchmarking escolhido
(pode ser, inclusive, um mix de tipos), há um conjunto de atividades básicas
22:
que devem ser desenvolvidas
1) Decisão de onde aplicar o benchmarking;
2) Compreensão aprofundada da prática a ser comparada;
3) Identiﬁcação e compreensão das best in class e coleta de dados;
4) Análise e comparação de resultados;
5) Plano de Melhoria para atingir ou superar as best in class.
6) Implementação e monitoramento dos planos de ação;
7) Melhoria contínua.
No contexto da metodologia SelfInova, a técnica é adaptada para
contribuir na análise do ambiente competitivo e compõe-se das seguintes
atividades:
1) Resgate do tema delimitado no passo da coleta;
2) Compreensão das práticas correlacionadas com o tema
delimitado;
3) Identiﬁcação das best in class e complemento de coleta de dados
por meio de estudos de benchmarking já disponíveis;
4) Análise e comparação de resultados;

2

5) Identiﬁcação de ações de melhoria do desempenho em nível de
best in class;
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6) Elaboração do quadro geral de ações e articulação destas com as
estratégias da empresa.
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“A utilização da técnica de benchmarking parte da premissa de que a
empresa deve ser humilde o suﬁciente para admitir que alguma outra
organização é melhor em algum processo e ser ousada o suﬁciente para
aprender como atingir os parâmetros de desempenho dessa organização e
23
até mesmo superá-los.” (tradução livre)

f) Consolidação da análise do ambiente interno e externo
A partir dos resultados e extratos das diferentes técnicas de análise,
deve-se buscar a consolidação das diferentes informações contidas nos
instrumentos. É por meio da combinação dessas informações que será
possível perceber fatos, elementos e aspectos importantes no ambiente
interno e externo da empresa. No contexto da metodologia SelfInova, é o
momento do Agente de Inovação desenvolver uma visão geral de toda a
organização e o seu ambiente competitivo. A utilização de elementos

gráﬁcos plotados simultaneamente, como um mapa geral de informações
(Figura 2.10), facilita a construção dessa visão.
Porter
Possibilidade da entrada de novas empresas na indústria
Entrantes
Ameaça
Poder de
negociação

Fornecedores
Intensidade da
concorrência na
indústria

SWOT

Ameaças

Oportunidades

Poder de negociação

Concorrentes

Ameaça

Substitutos

Compradores

2

Posicionamento
de uma
organização na
indústria

Possibilidade da entrada de novos produtos que possam
desempenhar a mesma função na indústria

FC’s

1
Pontos Fracos

Importância

Pontos Fortes

Ambiente Interno
e Externo

3

Grau de domínio
Posição relativa à Tecnologia*

Alta

?

Alta

4

Baixa

5

Importância da Tecnologia

Baixa

Figura 2.10: Consolidação da análise a partir das diferentes técnicas.

Os insights percebidos e registrados a partir da visão geral são úteis na
identiﬁcação de novas tecnologias, mercados, oportunidades prévias e
possíveis comportamentos do consumidor.

2

Além das técnicas apresentadas, há outras que também podem ser
24
utilizadas ,como por exemplo: cadeia de valor, citações de patentes;
análise de combinações, perﬁl dos competidores; competências
essenciais, entre outras. A escolha do conjunto mais adequado de técnicas
depende do Agente de Inovação, das características e porte da empresa.

2.3.5 Cenários e tendências

A partir de todas as informações já coletadas, registradas e organizadas,
bem como dos resultados da análise dos ambientes interno e externo da
organização, utiliza-se a técnica para análises e previsões de tendências ou
situações prováveis, podendo ser tanto positivas como negativas para a
empresa. É importante que sejam destacadas variáveis a serem analisadas
com potencial de impactar o desempenho organizacional e que precisam,
25
portanto, ser observadas com cuidado . Cenários, em suma, são representações de futuros alternativos e os caminhos até os mesmos.
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Neste passo, o objetivo é identiﬁcar cenários possíveis, cenários alternativos, tendências, comportamentos de potenciais consumidores, potenciais não consumidores e oportunidades prévias. A Análise de Cenários deve
propiciar retratos detalhados dos futuros possíveis e incorporar informações quantitativas e qualitativas.
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A Análise de Cenários auxilia no entendimento das tendências dominantes, das forças que orientam o futuro e na antecipação de possíveis percursos de mudanças sociais e tecnológicas. Ou seja, contribuem no mapeamento de rotas de desenvolvimento de novas tecnologias de produtos e
processos e, também, para um melhor gerenciamento dos riscos em portfólios de oportunidades tecnológicas.
Para a construção de cenários, dois métodos são os mais utilizados:
método projetivo, no qual se busca prever um futuro a partir do passado de
forma determinística, por extrapolação de dados quantitativos; método
prospectivo, no qual se faz uso de variáveis qualitativas e informações obti26
das, normalmente, com especialistas . Em ambos os métodos, busca-se
predizer possíveis estados futuros da sociedade, da tecnologia, do mercado, dos consumidores e o seu impacto no desempenho da empresa.
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2

O Quadro 2.6 apresenta as atividades para construção de cenários utili27
zadas pela Daimler-Benz Aerospace , dentro de uma visão mais projetiva.
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QUADRO 2.6: Atividades para construção de cenários na Daimler-Benz Aerospace.
28
FONTE: Prescott e Miller (2002)

No contexto da metodologia SelfInova, as atividades a serem
desenvolvidas para a construção de cenários e tendências devem
considerar um olhar de forma mais prospectiva do que preditiva. A partir de
todos os extratos gerados nos passos anteriores, essas atividades são:
1. Compreensão do contexto
D e ﬁ n i ç ã o e f o r m u l a ç ã o d e p ro b l e m a s o u e x p e c t a t i v a s
correlacionados com o contexto da empresa.
Deﬁnição das principais variáveis com maior potencial de impactar o
desempenho e o futuro da organização.
Compreensão do contexto onde a empresa está inserida e avaliação
das principais variáveis para o presente e para o futuro
2. Prospecção de novos contextos
Prospecção de novos contextos e negócios nos quais a empresa
possa participar e que contribuam com o desempenho da organização.
Análise de todos os atores envolvidos (concorrentes, fornecedores,
clientes etc.) e suas estratégias e/ou necessidades.
3. Elaboração de cenários alternativos

Identiﬁcação das convergências e do surgimento de novas
possibilidades a partir dos especialistas.
Identiﬁcação de fatores improváveis que podem afetar os cenários.
Elaboração de matriz de correlação entre os cenários, as
possibilidades e as consequências.
4. Deﬁnição do conjunto de oportunidades prévias
Deﬁnição de um conjunto de oportunidades prévias em termos de
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Consulta a especialistas internos ou externos para avaliar/validar os
cenários elaborados. A utilização da técnica Delphi, por exemplo, pode
contribuir para complementar, aprofundar e levar ao consenso alguns
pontos levantados nos cenários.

2

Elaboração de no mínimo três cenários possíveis envolvendo fatos e
tendências no setor de atuação da empresa. Esses cenários podem
envolver, por exemplo, possibilidades em termos de: comportamentos dos
consumidores e dos não consumidores; potenciais novos mercados;
tecnologias emergentes; e modelos sociais emergentes.
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produtos, processos e serviços que considerem os cenários, as
possibilidades e as consequências.
Pesquisa de anterioridade em bases de patentes sobre as
oportunidades prévias. Âmbito nacional – www.inpi.gov.br. Âmbito
internacional – http://worldwide.espacenet.com
Descrição básica das rotas a serem perseguidas para se atingir os
cenários desejados.
Os principais resultados esperados ao ﬁnal deste passo são:
Identiﬁcação de novas oportunidades de negócio.
Identiﬁcação de novas tecnologias de interesse do negócio.
Identiﬁcação de potenciais oportunidades, incertezas e implicações
para a empresa.
Pesquisa de anterioridade referente às oportunidades prévias.

2

Esses resultados, junto com uma visão geral a partir de todos os extratos
gerados nas diferentes técnicas utilizadas para análise, devem compor um
documento, o Relatório de Competitividade, que será descrito na próxima
seção.

2.3.6. Relatório de Competitividade
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O objetivo deste passo é formalizar em um documento único todos os
aspectos considerados essenciais para a futura tomada de decisão quando
for elaborar o Portfólio de Oportunidades de Inovação (POI).
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O Relatório deve estar organizado em nove grandes conjuntos de extratos, a partir dos instrumentos utilizados nos passos anteriores, e que permitem uma visão geral da empresa, seu contexto e oportunidades. Cada
extrato deve conter as informações essenciais e a respectiva análise, de
forma a ter-se informações de alto valor agregado, e que sirvam de insumo
para as próximas etapas (capacitação, workshop de oportunidades etc.). O
Quadro 2.7 apresenta os extratos e um conjunto sugerido de análise de
conteúdos.

2

O Agente de Inovação, após a elaboração da Lista de oportunidades
prévias, segundo a sua percepção e análise das informações coletadas,
poderá preparar a capacitação especíﬁca (Etapa 3) para os gestores da
empresa que participarão do workshop de levantamento e validação
(Etapa 4).
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QUADRO 2.7: Conjunto sugerido de análise de conteúdos
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2.4. Método de aplicação
Nesta seção, apresentaremos os cinco passos da etapa com uma
descrição detalhada de todos os elementos necessários, bem como os
instrumentos preenchidos para a empresa ﬁctícia Nutrinova.

2.4.1 Planejando o escopo do Plano de Inovação
a) Preparação da reunião com gestor ou grupo gestor
Rever, cuidadosamente, o Relatório de Posicionamento e as principais
informações já coletadas sobre o ambiente externo.
Revisar os elementos de entrada (Gráﬁco Radar, Relatório de
Posicionamento, dados sobre o mercado da empresa, dados sobre os
produtos da empresa, dados sobre a gestão da empresa).
Propor para o gestor, além da data e horário, uma estimativa da
duração da reunião e dos blocos da entrevista.
b) Entrevista de alinhamento
Apresentar o ﬂuxo navegacional da metodologia SelfInova para o
gestor ter clareza do momento em que se está.

2

Destacar o objetivo da reunião e os resultados esperados deste
passo.
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Aplicar o instrumento “Entrevista de alinhamento”. As perguntas
buscam identiﬁcar e registrar com maior clareza as principais expectativas
do gestor em relação ao Plano de Inovação. O Instrumento 2.1 apresenta o
planejamento e escopo do Plano de Inovação para a Nutrinova.
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Conduzir as questões de forma a explorar novos pontos que surjam.
Se for possível, e autorizado pelo entrevistado, grave a entrevista para
posterior regravação e levantamento de detalhes que somente as
anotações não conseguem acompanhar em tempo real.
Agendar a atividade de validação e aceite pelo gestor, ao ﬁnal da
entrevista.

1

2

3

4

5

6
7

INSTRUMENTO 2.1: Planejamento e escopo do Plano de Inovação para a Nutrinova.

c) Revisão e delimitação do escopo do Plano de Inovação

2

Recuperar as informações do diagnóstico e complementar com as
respostas da entrevista.
Delimitar o escopo (tipo de inovação, tecnologias potenciais
envolvidas, impactos esperados etc.).

Para facilitar, podem ser elaboradas perguntas que representem
as orientações estratégicas necessárias para compor o Plano de
Inovação. Essas perguntas serão apresentadas para o gestor
durante a validação com o objetivo de validar se as possíveis
respostas atendem às expectativas da empresa.

d) Validação e aceite com gestor
Apresentar o extrato dos questionamentos e direcionamentos para
validação pelo gestor.
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DICA
DICA
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Apresentar o “termo de aceite”. Esse termo contém a aprovação às
perguntas e direcionamentos extraídos até o momento e é importante para
obter a aprovação formal do gestor. O Instrumento 2.2 apresenta o termo
de aceite da Nutrinova.
Agente de Inovação: Alberto Vaz Conde
Gestor: Carlos Alberto Pancini
Delimitação e escopo da solicitação/perguntas:
Identiﬁcação de novos produtos, novos nichos a serem explorados, novas
tecnologias de produto e de embalagens. Identiﬁcação de novos processos
associados, quando for o caso.
Quais novos produtos são interessantes para lançar no futuro em nosso
mercado?
Haverá novos nichos que podemos explorar a partir dos nossos produtos atuais?
Qual a tendência em termos de tecnologias de produtos de alimentos?
Quais novas tecnologias de embalagens poderão trazer mais vantagem
competitiva para a empresa?
Quais os parceiros mais indicados para desenvolvimentos conjuntos?
Quais as fontes de fomento/ﬁnanciamento mais adequadas para os nossos
projetos de inovação?
(Complementar opcional): Quais novos processos, e suas respectivas
tecnologias, teremos que desenvolver para lançar novos produtos no futuro?

De acordo:

Data: 15/10/2014

2

INSTRUMENTO 2.2: Delimitação e escopo da solicitação com termo de aceite da Nutrinova.

2.4.2. Coletando informações

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

a) Deﬁnição dos tipos de informação
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Deﬁnir os tipos mais apropriados de informação potencialmente útil
em função da delimitação de escopo deﬁnida. É importante ter clareza
quanto à função da informação (cientíﬁca e tecnológica, industrial etc.) e o
seu nível de valor. O Agente de Inovação deve deﬁnir, também, se pretende
trabalhar com informações primárias (sem nenhum valor agregado) ou com
informações em nível de assessoria (alto valor agregado).
b) Deﬁnição das Fontes de informação
Deﬁnir as fontes de informação mais apropriadas em função da
delimitação de escopo predeﬁnida. A utilização de um checklist é uma
garantia para evitar que se esqueça de avaliar a possibilidade de consulta a
alguma fonte durante essa atividade. O objetivo, neste ponto, é dar um

“tique” em todas as fontes listadas. As avaliações quanto à relevância,
conﬁabilidade e consistência das informações da fonte são feitas pelo
Agente a partir da sua percepção em relação à delimitação de escopo
deﬁnida. Essas avaliações podem ser reavaliadas na etapa de capacitação,
servindo como registro do que foi utilizado e de referência para outras
coletas de informação no futuro.
Deﬁnir os meios de acesso às fontes. Quanto mais formal for uma
fonte, mais fácil será o acesso e a coleta, principalmente se for acessível via
tecnologia da informação e da comunicação. Quanto mais informal, maior
o nível de exigência de qualiﬁcação do Agente de Inovação, pois vai exigir
deste uma maior capacidade de entendimento e de registro da informação
coletada, principalmente se esta for verbal. Os Instrumentos 2.3, 2.4, 2.5 e
2.6 apresentam os checklists preenchidos pelo Agente da Nutrinova.
Critérios de Avaliação
Fontes Internas
Fluxogramas documentados

-

Históricos registrados

X

Informes padronizados

-

Lista de Licenças vendidas e
adquiridas
Manuais de Métodos e
Metodologias de análise
Manuais de Análises de novas
tecnologias

X

Conﬁabilidade

Consistência

Meios de acesso/Setor

A

A

A

Eletrônico/TI

M

A

A

Pessoal/Marketing

A

A

M

Pessoal/Laboratório

X

Processos registrados

X

M

M

M

Eletrônico/Sistemas

Processos de fabricação
registrados

X

A

A

M

Eletrônico/Qualidade

-

Relatórios de Marketing

X

A

A

A

Eletrônico/Marketing

Relatórios de Projetos

X

A

A

M

Eletrônico/Desenv. de
Produtos

Relatórios sobre concorrentes

X

A

A

M

Eletrônico/Marketing

Resumos executivos

X

A

A

A

Pessoal/Marketing

X

A

A

A

X

A

M

M

A

A

A

Relatórios de pesquisas de
produtos de mercado
(lançamentos)
Relatórios de Dados/Referências
de matéria-prima/embalagem
Relatórios de Transferência ou
licenciamentos de tecnologias
Normas técnicas da indústria

-

Lista de Pesquisas cientíﬁcas

X

Legislação do setor industrial

X

A

A

M

Lista de Patentes Registradas

X

A

A

A

Relatórios de produtos em
desenvolvimento
Portfólio de produtos atuais da
empresa

Pessoal/Produção e
Marketing
Pessoal/Desenv. de
Produtos
Pessoal/Desenv. de
Produtos
Eletrônico/Produção
Eletrônico/Desenv. de
Produtos
Eletrônico/Desenv. de
Produtos
Pessoal/Marketing

Outras:

Legenda para relevância, conﬁabilidade e consistência das fontes: Alta (A); Média (M); Baixa (B); Não utilizada (-)
INSTRUMENTO 2.3: Checklist de fontes de informação internas formais para a Nutrinova.
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Registros de produção

2

Formais

Checklist

Relevância
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Legenda para relevância, conﬁabilidade e consistência das fontes: Alta (A); Média (M); Baixa (B); Não utilizada (-)
INSTRUMENTO 2.4: Check list de fontes de informação internas informais para a Nutrinova.
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Legenda para relevância, conﬁabilidade e consistência das fontes: Alta (A); Média (M); Baixa (B); Não utilizada (-)
INSTRUMENTO 2.5: Check list de fontes de informação externas formais para a Nutrinova.
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Legenda para relevância, conﬁabilidade e consistência das fontes: Alta (A); Média (M); Baixa (B); Não utilizada (-)
INSTRUMENTO 2.6: Check list de fontes de informação externas informais para a Nutrinova.

c) Deﬁnição dos Fornecedores
Deﬁnir, caso as fontes não sejam suﬁcientes, os fornecedores de
informação que prestam serviços e que são, na sua maioria, pagos. O
Instrumento 2.7 apresenta o conjunto básico de fornecedores para o
exemplo da Nutrinova.

Ao longo do tempo, os diferentes checklists vão sendo avaliados
e atualizados em função da sua utilização.

d) Registro dos extratos a partir das informações coletadas
R e g i s t r a r, d e f o r m a s i n t é t i c a , t o d o t e x t o o u m a t e r i a l
coletado/consultado em um extrato formalizado. Os elementos devem
facilitar o armazenamento digital e a posterior recuperação (Instrumentos
2.8 a 2.12).
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ALERTA
ALERTA

2

Legenda para custo, relevância, conﬁabilidade e consistência das fontes: Alta(o) (A); Média(o) (M); Baixa(o) (B);
Não utilizada(o) (-)
INSTRUMENTO 2.7: Check list de fornecedores de informação para a Nutrinova.
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INSTRUMENTO 2.8: Registro de extrato de informação interna formal para a Nutrinova.
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2

INSTRUMENTO 2.9: Registro de extrato de informação interna informal para a Nutrinova.
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INSTRUMENTO 2.10: Registro de extrato de informação externa formal para a Nutrinova.

INSTRUMENTO 2.11: Registro de extratos de informação externa informal para a Nutrinova.
Tipo: Busca de anterioridade - INPI

Data do acesso: 21 de outubro de 2014

Palavras-chave (3): Barra de cereal
Resultado:
Depósito
21/12/2011

COMPOSIÇAO ALIMENTICIA, BARRA DE CEREAL, E, PROCESSO DE PRODUÇAO DE COMPOSIÇAO ALIMENTICIA COMPREENDENDO SEMENTES DE
AÇAI

Título

PI 1003196-0

06/08/2010

COMPOSIÇAO PARA BARRA DE CEREAL ALIMENTICIA

PI 0823104-4

09/09/2008

BARRA DE CEREAL OBTIDA A PARTIR DE PIPOCA DE SORGO

PI 0701170-9

16/03/2007

PROCESSO DE OBTENÇAO DE BARRA DE CEREAL UTILIZANDO CASCA DE FRUTAS E SEMENTES DE LINHAÇA

PI 0604519-7

01/11/2006

BARRA DE CEREAL, E, METODO PARA FABRICAR UMA BARRA DE CEREAL

PI 0601486-0

10/04/2006

PRODUTO A BASE DE BARRA DE CEREAL DE FRUTA SEM ADIÇAO DE AÇUCARES E GORDURA, COM ALTO TEOR DE PROTEINA, UTILIZANDO A
INULINA COMO FONTE DE FIBRA SOLUVEL EM SUBSTITUIÇAO A PARTE DOS AÇUCARES E DA GORDURA E O SEU RESPECTIVO PROCESSO DE
OBTENÇAO

PI 0412623-8

19/08/2004

COMPOSIÇAO COMESTIVEL, PRODUTO DE BARRA NUTRICIONAL, MASSA OU CEREAL, USO DE UM ALGINATO E METODO DE INDUÇAO DE SACIEDADE
EM UM SER HUMANO OU ANIMAL

PI 0009205-3

02/03/2000

BARRA DE CEREAL

2

Processo
PI 1106470-6

Extrato:
Diversas solicitações de barras utilizando novos ingredientes, em particular, novas frutas.
Nenhuma patente especíﬁca para produtos diet.
Relevância: A

Conﬁabilidade: A

Tipo: Busca de anterioridade - INPI

Consistência: A

Data do acesso: 21 de outubro de 2014

Palavras-chave (3): Processos de reutilização da água
Resultado:
Processo

Depósito

MU 9101161-2

10/06/2011

Título
RESERVATORIO PORTATIL PARA REUTILIZAÇAO DE AGUA ACOPLAVEL EM MAQUINAS DE LAVAR
COM PROGRAMAÇAO INTERATIVA DE FLUXO DE AGUA APLICADO EM CICLOS DE LAVAGEM

PI 1003570-2

14/10/2010

SISTEMA PARA REUTILIZAÇAO DE AGUA DE CONDENAÇAO DE DESTILADOR

MU 9002082-0

16/06/2010

USINA HIDROPNEUMOELETRICA COM TUBULAÇAO DE DESCIDA E SUBIDA DE UTILIZAÇAO E
REUTILIZAÇAO DE AGUA

MU 8901530-4

28/07/2009

USINA HIDRELETRICA COM REUTILIZAÇAO DE AGUA

PI 0804019-2

17/06/2008

HIGIENIZADOR EFERVESCENTE, COLORIDO E AROMATIZADO, PROPORCIONANDO
A REUTILIZAÇAO DA AGUA DE AMBIENTES SANITARIOS

PI 0616417-0

05/10/2006

DISPOSITIVO PARA REUTILIZAÇAO DE AGUA CINZA, E METODO DE SIFONAR AGUA

MU 8602001-3

31/08/2006

SISTEMA DE REUTILIZAÇAO DE AGUA DE PIAS DE COZINHA E SIMILARES

PI 0502571-0

07/07/2005

PROCESSO CONTINUO PARA ELIMINAÇAO E REUTILIZAÇAO DE AGUA FENOLICA PRESENTE EM
TANQUES DE GASOLINA DE REFINARIAS DE PETROLEO

PI 0314114-4

12/09/2003

TRATAMENTO DE BANHOS DE CO RANTE ATRAVES DE UM PROCESSO EM MEMBRANA COM A
FINALIDADE DE REUTILIZAÇAO DA AGUA E NACL NO PROCESSO

PI 0112161-8

05/07/2001

METODO PARA TRATAR DEJETOS DE CONCRETO A PARTIR DA AGUA UTILIZADA EM UM PROCESSO
DE LAVAGEM E SISTEMA DE REUTILIZAÇAO DE AGUA DE DEJETOS DE CONCRETO.

Extrato:
A maioria dos processos patenteados não está relacionada diretamente com o tipo de produção desenvolvida pela Nutrinova.
Critérios de
Avaliação desta
fonte

Relevância: A

Conﬁabilidade: A

Consistência: A

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Critérios de
Avaliação desta
fonte

INSTRUMENTO 2.12: Registro de extrato de informação da busca de anterioridade para a Nutrinova.
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Os exemplos de extratos apresentados são uma amostra do que o
Agente de Inovação precisa gerar para poder, posteriormente, fazer uma
análise detalhada. Geralmente, o número de extratos é grande e
proporcional à delimitação de escopo deﬁnida. Devido a esse grande
número, podem ser utilizados aplicativos de apoio à organização das
informações coletadas que facilitam a organização, recuperação e
tratamento.
e) Síntese da Coleta
É o extrato principal dos pontos mais relevantes encontrados.
Rever os extratos da coleta.
Selecionar os pontos comuns e mais citados.

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

2

Listar as principais informações obtidas (Instrumento 2.13).
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Síntese das coletas
Agente de Inovação: Alberto Vaz Conde
SelfInova iniciada em: 06/10/2014
- Novos nichos baseados na caracterização de alimentos saudáveis para qualidade de vida
saudável.
- Inserção da dieta no dia a dia.
- Obesidade em alta, principalmente infantil, aponta para um novo mercado de alimentos para
saúde infantil.
- Novo nicho para produtos dietéticos de alto valor agregado.
- Nicho de alimentos funcionais.
- Embalagens baseadas em nanotecnologia e altamente biodegradáveis.
- Setor de alimentos em crescimento, principalmente de produtos light e diet.
- Aumento do poder aquisitivo da classe C e D com maior disponibilidade para aquisição de
alimentos diferenciados.
- Parcerias com alguns grupos de pesquisa de universidade, dentro da proposta da
EMBRAPII, pode ser uma alternativa para acelerar o desenvolvimento de novos produtos.
- Possibilidade de abertura de uma empresa spin off voltada exclusivamente para a pesquisa
de produtos, o que facilitaria o acesso a fontes de fomento e ﬁnanciamento.
- As patentes recentes na área de alimentos apontam para uso de biotecnologia e
nanotecnologia.
....
....

INSTRUMENTO 2.13: Síntese da coleta para a Nutrinova.

2.4.3 Analisando informações
a) Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças
Olhar para fora da empresa e buscar variáveis não diretamente
controláveis.
Identiﬁcar possíveis respostas à pergunta: Quais são as principais
ameaças e oportunidades na nossa indústria?
Estabelecer as principais ameaças e oportunidades, podendo estar
agrupadas em torno de fatores como: Políticos, Econômicos, Sociais e
Tecnológicos (Instrumento 2.14).

INSTRUMENTO 2.14: Ameaças e oportunidades atuais e futuras para a indústria de alimentos.

Olhar para dentro da empresa e buscar variáveis controláveis.
Identiﬁcar possíveis respostas a perguntas correlacionadas com:
Quais são os principais Pontos Fortes e Pontos Fracos da nossa empresa?
Listar os principais fatos, aspectos e dimensões (Instrumento 2.15).

2

Olhar, sistemicamente, para dentro e para fora da organização.
Correlacionar as Ameaças e Oportunidades com Pontos Fortes e
Fracos.
Estabelecer a Matriz SWOT com as principais estratégias de inovação
(Instrumento 2.16).
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INSTRUMENTO 2.15: Pontos Fortes e Pontos Fracos da Nutrinova.
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INSTRUMENTO 2.16: Matriz SWOT para Nutrinova.

Extrair, a partir de uma análise sistêmica, os principais desaﬁos da
organização na indústria tendo como foco a delimitação estabelecida.

2

Elaborar os extratos analíticos – SWOT (Instrumento 2.17).
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INSTRUMENTO 2.17: Extratos analíticos SWOT para Nutrinova.
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b) Poder de clientes, fornecedores, concorrentes
Olhar para a indústria à qual a empresa pertence.
Caracterizar o ambiente competitivo no qual a empresa se insere.
Elaborar a lista com principais players e principais características de
rivalidade na indústria (Instrumento 2.18).
Destacar os principais aspectos da rivalidade competitiva entre as
principais empresas (players) da indústria focado no Tema/Tópico
especíﬁco em questão (Instrumento 2.19).

Principais players na indústria (ordem alfabética) – breve descrição
General Mills (www.naturevalley.com.br. Multinacional. É dona da marca Nature Valley lançada no
Brasil em janeiro de 2006. Grande variedade de barras de cereais baseadas em granola.
In Natura (www.innaturanutricao.com.br/). Principais produtos: barras de cereais, shakes, chás e
sopas.
Jasmine Alimentos (www.jasminealimentos.com/empresa/)- empresa paranaense localizada em
Curitiba-PR e fundada em 1990. Possui mais de 125 produtos com: ingredientes naturais; livres de
lactose, gorduras trans, aditivos químicos e ingredientes nocivos à saúde do homem e ao meio
ambiente. É referência no setor de alimentos saudáveis e funcionais. Atua no mercado brasileiro e
também em outros países da América Latina.
Kellog’s (www.kellogs.com.br). Multinacional. Diversas marcas de cereais e de barras. Multinacional
com alta penetração de mercado.
Light Sweet (www.lightsweet.com.br) – empresa localizada em Marialva-PR e com mais de 21 anos
de atividade. Possui mais de 150 produtos diet, light e zero açúcar.
Linea (www.lineasucralose.com.br). Pioneira no Brasil na utilização de sucralose. Grande variedade
de produtos zero açúcar.
Nestlé (www.nestle.com.br). Multinacional, produz barras de cereais com diferente frutas e
combinações.
Nutrimental (www.nutrimental.com.br). Localizada em São José dos Pinhais-PR. Fundada em 1968,
tem forte P&D e é proprietária das marcas Nutry, Nutribom, Nutrilon, Nutrinho. Atende mercado
nacional no âmbito de consumidor e também de institucional público. Líder no mercado nacional.
Pepsico (www.pepsico.com.br). Multinacional. Dona da marca Quaker, produz barras de cereais light.
Renk’s (bio2organic.com.br) é dona da marca biO2 de alimentos e bebidas orgânicas. Sede em São
Paulo-SP.
Ritter (www.ritter.com.br). Localizada em Cachoeirinha-RS. Fundada em 1919.Fabricação de barras
de cereais a partir da década de 90.
Trio Alimentos (www.trio.com.br). Empresa 100% brasileira e presente no mercado desde 1990.
Produz barras de cereais desde 1998
Tropes (www.tropes.com.br).Localizada em Campo Largo-PR. Principais produtos: barras de cereais,
torradas e barras recheadas.
2

INSTRUMENTO 2.18: Principais competidores da Nutrinova na indústria de alimentos.
Características da rivalidade na indústria

INSTRUMENTO 2.19: Característica da rivalidade na indústria de alimentos.

Olhar para os fornecedores da empresa, pensar na cadeia de valor.
Identiﬁcar o poder de barganha dos principais fornecedores com
foco no tema (ou tecnologia) delimitado.
Listar os principais fornecedores (breve descrição e insumo
adquirido) com o seu respectivo grau de poder de barganha (alto, médio,
baixo ou inexistente). (Instrumento 2.20)

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Grande quantidade de players de todos os portes. Destacam-se, no mercado de barras de
cereais, as brasileiras Nutrimental e Trio e as estrangeiras Pepsico, General Mills e Nestlé.
Mercado está crescendo 6% a 7% ao ano e há uma grande variedade de lançamentos de
produtos com alto conteúdo de inovação. O mercado de barras orgânicas possui uma grande
quantidade de pequenos players de atuação, na sua maioria, nacional mas que têm limitações
de distribuição.
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Principais fornecedores – breve descrição e
insumo

Poder de barganha (alto,
médio, baixo, inexistente)

Fermenta – Localizada em Curitiba-PR, é fornecedora
de fermentos lácteos há mais de dez anos.

Baixo

Estab – Localizada em Londrina-PR, é fornecedora de
estabilizantes, espessantes e corantes naturais.
Parceira no desenvolvimento de insumos há cinco
anos.

Médio

Vitax – Localizada em São Paulo-SP, é fornecedora de
conservantes há cinco anos.

Baixo

Coraline – Localizada em Porto Alegre-RS, é
fornecedora exclusiva de corantes e enzimas
Floc – Localizada em São Paulo-SP, é fornecedora de
ﬂocos de arroz e de milho.

Alto
Médio

INSTRUMENTO 2.20: Principais fornecedores da Nutrinova.

Olhar para os compradores da empresa, pensar na cadeia de valor.
Identiﬁcar o poder de barganha dos principais compradores com
foco na delimitação.

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

2

Listar os principais compradores (com breve descrição e produto
adquirido) com o seu respectivo grau de poder de barganha (alto, médio,
baixo ou inexistente). (Instrumento 2.21)
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Principais compradores – breve descrição e produto adquirido

Poder de barganha
(alto, médio, baixo,
inexistente)

Rede Walmart de supermercados, barras de cereais

Alto

Rede Pão de Açúcar, shakes, cereais matinais

Alto

Makro Atacadista, barra de cereais, shakes, cerais matinais

Alto

INSTRUMENTO 2.21: Principais compradores da Nutrinova.

Olhar para o ambiente da empresa, pensar no mercado.
Identiﬁcar potenciais ameaças de produtos substitutos/tecnologias
substitutas e o seu grau de impacto na empresa com foco na delimitação já
deﬁnida.
Listar os principais potenciais produtos substitutos/tecnologias
substitutas dos concorrentes (comparar com produto/tecnologia da
própria empresa) com o seu respectivo grau de impacto na empresa (alto,
médio, baixo ou inexistente). (Instrumento 2.22)

2

INSTRUMENTO 2.22: Comparativo entre tecnologias da Nutrinova e de outras empresas.

Identiﬁcar potenciais ameaças de produtos substitutos/tecnologias
substitutas/vantagens diferenciadoras e o seu grau de impacto na empresa
com foco na delimitação.
Listar os principais potenciais produtos substitutos/tecnologias
substitutas ou vantagens com o seu respectivo grau de impacto na empresa
(Instrumento 2.23).
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Olhar para além do ambiente da empresa, pensar no mercado (tanto
o de consumidores como o de não-consumidores).
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INSTRUMENTO 2.23: Comparativo entre produtos/tecnologias/vantagens de potenciais novos entrantes em relação
à Nutrinova.

Olhar, sistemicamente, pensar no mercado como um todo.
Correlacionar rivalidade competitiva, poder de barganha dos
fornecedores, poder de barganha dos compradores, ameaça de produtos
substitutos, ameaça de novos entrantes.
Gerar Infográﬁco das Cinco Forças de Porter (Instrumento 2.24).

Ameaça de novos entrantes
Principalmente do segmento
de biscoitos e suplementos
como: Kraft Foods, M.Dias
Branco e Nutrilatina.
Poder de negociação
dos fornecedores

Na maioria, médio e baixo
poder de negociação pois
há outros fornecedores
disponíveis no mercado.
Exceção da matéria-prima
enzimas
que
está
concentrada em apenas
um fornecedor.

Rivalidade na Indústria

Poder de negociação dos
compradores

Grande quantidade de players
de todos os portes. Destacamse, no mercado de barras de
cereais,
as
brasileiras
Nutrimental e Trio e as
estrangeiras Pepsico, General
Mills e Nestlé. Mercado está
crescendo 6% a 7% ao ano e Alto poder devido à concentração
há uma grande variedade de em redes e parcerias com
lançamentos de produtos com supermercados.
alto conteúdo de inovação. O
mercado de barras orgânicas
possui uma grande quantidade
de pequenos players de
atuação, na sua maioria,
nacional mas
que têm
limitações de distribuição.
Ameaça de produtos
substitutos
Barras orgânicas ou bebidas
com características
equivalentes

INSTRUMENTO 2.24: Forças de Porter no mercado da Nutrinova.
2

Pensar sistemicamente para dentro e para fora da organização.
Extrair, a partir de uma análise sistêmica, o posicionamento e os
principais desaﬁos da organização no mercado.

Extratos analíticos - Porter
Nº
1

2

3

Extrato
Palavras-chave
Alta chance do surgimento de novos entrantes no segmento de barras Atratividade do setor,
de cereais por conta da atratividade, margem de lucro e expansão do margem de lucro,
setor.
expansão
Necessidade de modiﬁcar estratégia de distribuição e venda, pois a
mesma está concentrada em supermercados, o que torna muito frágil a Supermercados
expansão.
Devido ao grande número de lançamentos de novos e inovadores
produtos pelos inúmeros concorrentes, é importante rever e ampliar a
estratégia de investimentos em pesquisa, centros de pesquisa ou Estratégia de P&D
parcerias com instituições para garantir acesso diferenciado a
conhecimentos e tecnologias.

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Elaborar extratos analíticos a partir da Análise de Forças de Porter
(Instrumento 2.25).

INSTRUMENTO 2.25: Extrato analítico das Forças de Porter no mercado da Nutrinova
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c) Estrelas e oportunidades tecnológicas
Olhar para o ambiente tecnológico como um todo.
Identiﬁcar as principais tecnologias encontradas.
Listar as principais tecnologias encontradas com uma breve
descrição (Instrumento 2.26).
Principais Tecnologias encontradas – breve descrição
Nº
T1

T2

T3

T4
T5

Tecnologia

Descrição
Tecnologia de processos que permite, com maior exatidão, o
Controle do nível de controle da umidade durante o processo de laminação de
umidade do produto
barras de cereais, evitando excessos e aumentando a
qualidade.
Sistema de aglutinação
Tecnologia de processos que permite uma maior e mais rápida
dos componentes de
aglutinação dos distintos componentes em barras de cereais.
barras de cereais
Tecnologia de processos e de produto que permite aproveitar
Utilização de resíduo os resíduos do maracujá como fonte de ﬁbras e incorporá-lo a
industrial de Maracujá barras de cereais garantindo estabilidade, segurança e
sensibilidade sensorial.
Tecnologia de processo que permite um controle exato da
Controle automatizado
produção e armazenamento do xarope desde o tacho cozedor
de processo xaroparia
até o tanque pulmão.
Embalagens ﬂexíveis
Tecnologia de produto a partir de fécula de mandioca, calcário
biodegradáveis
e ﬁbra de celulose.

2

INSTRUMENTO 2.26: Principais tecnologias no mercado da Nutrinova

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Olhar para o ambiente tecnológico como um todo.
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Avaliar cada tecnologia quanto à sua importância para a
competitividade da empresa (1 - menor importância; 5 - maior
importância), e a posição relativa da empresa comparativamente, em
termos de avanço tecnológico (1 – atrasada; 5 – adiantada).
Elaborar quadro com principais Tecnologias encontradas (breve
descrição) e grau de importância para a competitividade da empresa,
versus a posição relativa da empresa em relação ao avanço tecnológico
dessa tecnologia (Instrumento 2.27).

Importância para a competitividade: 1= menor importância; 5= maior importância
Posição relativa da empresa: 1 = atrasada; 5 adiantada
INSTRUMENTO 2.27: Principais tecnologias no setor e sua importância para a Nutrinova

Olhar, sistemicamente, a importância e a posição relativa da
tecnologia.
Correlacionar a importância e a posição relativa a partir dos graus
atribuídos no passo anterior.

2

Elaborar Infográﬁco com o Portfólio de Tecnologias encontradas no
setor (Instrumento 2.28).

Alta

Importância da
Tecnologia

T4

T5

T1
T3

Baixa
Atrasada

Adiantada

Posição relativa da empresa

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

T2

INSTRUMENTO 2.28: Portfólio de tecnologias no setor e sua importância para a Nutrinova
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Pensar, sistemicamente, a importância e a posição relativa da
tecnologia.
Extrair, a partir de uma análise sistêmica, os principais insights com
foco na delimitação.
Elaborar extratos analíticos – Portfólio de Tecnologias do setor
(Instrumento 2.29).

1

2

3

2

4

INSTRUMENTO 2.29: Extratos analíticos de tecnologias no setor e sua importância para a Nutrinova
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d) Fatores Críticos e grau de domínio
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Olhar para a indústria (setor) à qual a empresa pertence.
Identiﬁcar, por meio de entrevistas com especialistas internos e
externos, os principais fatores que podem garantir o sucesso de uma
empresa no setor de atuação da empresa.
Listar os principais fatores críticos de sucesso da indústria (setor). Essa
lista deve estar organizada, preferencialmente, em ordem de prioridade
para o setor.
Avaliar o grau de importância de cada FCS para a competitividade
das empresas no setor, atribuindo um grau entre 1 (menor importância) a 5
(maior importância) considerando a delimitação deﬁnida anteriormente e
também atribuir o grau de domínio da empresa em relação ao FCS com
valores entre 1 (baixo) e 5 (alto).

Elaborar Quadro com FCS e sua avaliação em termos de grau de
importância para o setor e grau domínio pela empresa (Instrumento 2.30).

FCS

1

Preço

2

Sabor
diferenciado

3

Marca e
fabricante

4

Valor nutricional

5

Praticidade
(facilidade e
rapidez de
consumo)

6

Disponibilida-de
nos pontos de
venda

Descrição

Importância para a
competitividade no
setor

Preço de venda para o cliente revendedor.
Os preços dos produtos oferecidos pelos
players são muito próximos entre si, mas
fortemente valorizados pelo consumidor
ﬁnal. Produtos diferenciados com maior
valor agregado devem justiﬁcar-se muito
bem frente a esse consumidor. O controle
de custos de produção e marketing tem
papel fundamental nesses aspectos.
Sabor agradável e diferente em relação aos
já existentes. Deve levar em conta as
questões de natureza, textura e qualidade
dos ingredientes.
Relevância e importância da marca perante
o consumidor. Traduz a conﬁabilidade do
consumidor da qualidade do produto e dos
processos da empresa
Quantidade de calorias proporcionada sem
perder de vista o mínimo de açúcares e
gorduras.
Capacidade
de
armazenamento
e
desembalagem do produto rápida e fácil
pelo consumidor ﬁnal. A embalagem deve
permitir um descarte rápido e apropriado,
além
de
considerar
as
questões
ambientais.
Facilidade para o consumidor ﬁnal
encontrar o produto nas gôndolas e
displays de fácil acesso. Envolve mídias
inovadoras e tecnologias de distribuição
just in time.

Grau de
domínio
Nutrinova

Alta

Médio

Alta

Médio/ baixo

Média

Médio

Média

Baixo

Média

Baixo

Média

Médio

2

INSTRUMENTO 2.30: Fatores Críticos de Sucesso no setor de atuação da Nutrinova

e) Empresas melhores do que a nossa

Desenvolver entrevistas com especialistas da própria empresa, se for
o caso.
Elaborar quadro com os processos críticos que podem permitir um
desempenho superior da empresa no setor.
Olhar para a indústria à qual a empresa pertence.
Identiﬁcar as melhores práticas e/ou processos de empresas na
indústria (best-in-class) levando em conta o tema/tópico sob análise.

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Olhar para a empresa e identiﬁcar os processos críticos que podem
garantir o aumento da competitividade da empresa no setor levando em
conta a delimitação estabelecida.
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Elaborar Quadro com as melhores práticas ou processos das best-inclass (BIC) na indústria com indicação dos Key Processes Indicators.
(Instrumento 2.31).
Processo
crítico para a
empresa

P1

Controle do
nível de
umidade do
produto

P2

Sistema de
aglutinação
dos
componentes
de barras de
cereais

P3

Controle
automatizado
do processo
de xaroparia

Descrição e/ou
ﬂuxograma
Tecnologia de processos
que permite, com maior
exatidão, o controle da
umidade durante o
processo de laminação
de barras de cereais,
evitando excessos e
aumentando a qualidade.
Tecnologia de processos
que permite uma maior e
mais rápida aglutinação
dos distintos
componentes em barras
de cereais.
Tecnologia de processo
que permite um controle
exato da produção e
armazenamento do
xarope desde o tacho
cozedor até o tanque
pulmão.

Key Processes
Indicators

Best in Class/Prática

Precisão do
controle de
umidade durante
todo o processo

Competidor 1,
precisão de
1%//utilização de
automação Siemens
de processos
industriais

Tempo de
aquecimento de
xarope de
aglutinação

Competidor 2, tempo
de 4
minutos/tecnologia
utilizando
aquecimento
eletromagnético

Tempo total de
processamento e
armazenamento

Competidor 3, tempo
de 120
minutos/processo
baseado em
tecnologia de
Controladores Weg

INSTRUMENTO 2.31: Processos críticos para a competitividade da Nutrinova

2

Pensar, sistemicamente, na empresa e nas best-in-classes.
Extrair, a partir de uma análise sistêmica, os principais fatores que
permitem às best-in-classes alcançarem resultados melhores nos seus
processos.
Elaborar extratos analíticos – Benchmarks de Processos. (Instrumento 2.32)
CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

º

1

2

Extrato
A maioria das tecnologias de processo da Nutrinova
está muito próxima, em termos de atualização, em
relação às dos principais competidores. A maioria
das tecnologias de processo são apresentada nas
grandes feiras de equipamentos para a indústria de
alimentos como: Fispal Tecnologia, Ffatia e Brasil
Alimenta.
As tecnologias de controle de processo,
principalmente quanto ao xarope de aglutinação, têm
se mostrado ser um diferencial importante para o
ganho de qualidade do produto e tempo de produção.
Nessas tecnologias, a Nutrinova carece de melhorias
e investimentos.

INSTRUMENTO 2.32: Extratos analíticos dos Benchmarks de processos para a Nutrinova
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Palavras-chave

Processo, Feiras

Tecnologia de
aglutinação

2.4.4 Olhando para o futuro e para as oportunidades
Olhar de forma preditiva e prospectiva para o mercado de atuação da
empresa.
Identiﬁcar cenários e suas potencialidades considerando,
principalmente, comportamentos dos consumidores e dos não
consumidores; potenciais novos mercados; tecnologias emergentes; e
modelos sociais emergentes.
Identiﬁcar, se possível, fatores improváveis que possam afetar os
cenários.
Elaborar matriz de correlação entre os cenários, as possibilidades e as
consequências (Instrumento 2.33).
Cenário/
Tendência

Descrição

Possibilidades e
consequências
Pode agregar valor aos
consumidores na medida em
que agrega à marca dos
produtos as questões de
responsabilidade social e
ambiental da Nutrinova.

Agrega valor aos produtos e à
marca por parte de
consumidores. Além disso,
pode estimular a captação de
não-consumidores.

3

Os consumidores têm valorizado produtos
que valorizam a qualidade de vida, o que
Mercado altamente
leva a produtos caracterizados como mais
potencial para
saudáveis com baixo teor de gordura e
produtos diet e light
açúcares, bem como utilização de
matérias-primas com produtos orgânicos.

Produtos de alto valor
agregado junto a
consumidores e não
consumidores.

4

Mercado altamente
potencial para
alimentos
funcionais

Em busca de melhor condição alimentar,
consumidores estão buscando alimentos
funcionais (ou nutracêuticos) que
colaboram para melhorar o metabolismo
do organismo e também para prevenir
problemas de saúde.

Produtos de alto valor
agregado junto consumidores
e não consumidores. Novo
mercado.

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

2

Embalagens biodegradáveis são aquelas
que apresentam degradação acelerada por
Valorização do uso
meio de contato com luz e calor com
de embalagens
capacidade de biodegração por meio de
atóxicas e
microorganismos. Os resíduos ﬁnais
biodegradáveis
dessas embalagens caracterizam-se por
não serem tóxicos.

2

1

O uso de tecnologias limpas está voltado
ao uso racional, mais moderno e eﬁciente,
dos recursos ao longo de todo o processo
Valorização do uso
produtivo. O conceito central é o
intensivo de
desenvolvimento sustentável como forma
Tecnologias Limpas
de produção de bens de consumo com o
em processos de
menor impacto ambiental possível, o
produção e do papel
menor consumo de matérias-primas Pouco
provável
que
a
dos resíduos
(preferencialmente renováveis), menor utilização
atinja
nãoconsumo energético e “zero” geração de consumidores.
resíduos.
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5

6

Aumento da
automatização de
processos
industriais incluindo
redes de
comunicação
integral

7

Cada vez mais as empresas têm buscado
Ampliação da
ampliar suas parcerias para se fortalecer,
formação de redes principalmente em novos mercados. O
de empresas
desenvolvimento da conﬁança tem sido
um elemento essencial.

8

Ampliação do
comércio
internacional com
necessidade de
internacionalização
das empresas do
setor

9

Na mesma linha de alimentação saudável,
Aumento do uso de os conservantes naturais têm surgido
Agrega valor ao produto,
conservantes
como um elemento diferenciador em
principalmente para não
naturais
produtos para uma classe de
consumidores.
consumidores diferenciada.

Automatização contribui para processos
mais eﬁcientes e de menor custo. As
redes de comunicação integradas
contribuem para um melhor ﬂuxo de
Agrega valor aos processos
informação entre empresa-empresa,
com potencial redução de
empresa-consumidor, empresacustos operacionais.
administração própria. A gestão on line via
ERP contribui para normatizar ﬂuxos e
processos.
Agrega valor pela participação
na rede. Em rede, facilita a
captação de não
consumidores.

A presença no mercado internacional
mostra-se como fundamental para a
Foco em não consumidores e
consolidação da empresa e da marca,
novos mercados.
além de permitir a expansão da produção.

10

Nanotecnologia é uma forte tendência para
Aumento do uso de
ser incorporada tanto em produtos como
nanotecnologias em
Agrega valor aos produtos
em embalagens. A própria tecnologia tem
produtos e
para consumidores.
apelo comercial junto à classe de maior
embalagens
poder aquisitivo.

11

Automatização de
processos
comerciais junto a
distribuidores com
coleta automatizada
de dados

2
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Processos e aplicativos que facilitem a
rastreabilidade do produto, desde a
matéria-prima até o consumidor ﬁnal,
Agrega valor para
permitem uma maior garantia da qualidade consumidores.
e da identiﬁcação de possíveis nãoconformidades.

Valorização da
importância da
rastreabilidade de
produtos

Aumento na utilização de informações
privilegiadas obtidas junto a pontos de
distribuição e de venda para identiﬁcar
novos nichos e hábitos de consumidores.

Agrega valor à tomada de
decisão baseada em dados
mais ﬁdedignos obtidos na
ponta de consumo.

INSTRUMENTO 2.33: Cenários e tendências no contexto da Nutrinova

2.4.5 Elaborando o Relatório de Competitividade
Resgatar os principais aspectos dos extratos anteriores.
Realizar análise de anterioridade junto ao INPI em busca de
informações sobre as principais tecnologias ou processos levantados até o
momento.
Elaborar lista com oportunidades prévias baseadas nos extratos
anteriores e nos cenários e tendências (Instrumento 2.34).

Ambiente interno
A Nutrinova possui participação importante no mercado tendo desenvolvido uma
rede exclusiva de distribuição com forte aliança com supermercados. Tem
lançado produtos novos com regularidade, embora sejam produtos com baixo
valor agregado em termos de inovação. A planta atual possui processos
tradicionais com tecnologias da década de 2000 que ainda carece de uma
intensa automatização. A rotatividade de pessoal especializado e gerencial, algo
característico no setor, também ocorre na Nutrinova o que aponta para uma
necessidade de política de RH voltada à valorização.
Ambiente externo
O mercado no qual a Nutrinova atua está crescendo fortemente nos últimos anos
e possui uma grande quantidade de competidores de todos os portes. Alguns
destes são multinacionais que têm alto poder de negociação junto aos parceiros
da Nutrinova o que serve de alerta para a continuidade e fortalecimento de laços
de conﬁança com os mesmos. Esses players têm lançado produtos inovadores
com matérias-primas diferenciadas, mas não exclusivas, o que permite à
Nutrinova também acompanhar esses lançamentos para se manter, ao menos,
em igualdade de condições para competir. As margens de lucro do setor têm
atraído novos entrantes, tanto da indústria de alimentos como de outros
segmentos (empresas de biscoitos, por exemplo).
Novas Tecnologias de produto no setor
Nanotecnologia para produtos funcionais
Tecnologias de amassamento de cereais
Utilização de resíduo industrial de maracujá
Tecnologias de embalagens biodegradáveis
Novos Mercados potenciais
2

Diabéticos
Obesos
Países emergentes
Novos produtos no setor

Barras Light da versão 7 grãos
Barras de proteínas
Barras orgânicas
Novos processos
Tecnologia de processo de amassamento de cereais
Tecnologia de processo de aglutinação de componentes
Tecnologia de processo para controle de umidade
Automatização do processo de xaroparia
Novos serviços
Não é aplicável à Nutrinova.

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Barras de Granola
Barras de cereais com características reais da fruta
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Anterioridade
Não foram encontradas patentes que limitassem o desenvolvimento de novos
produtos ou processos pretendidos.
Oportunidades prévias
Barras diet para mercado de diabéticos
Barras light para mercado de alimentação saudável
Barras de cereais orgânicas
Introdução de embalagens biodegradáveis
Processo de reaproveitamento de água de processos de produção industrial
INSTRUMENTO 2.34: Relatório de Competitividade da Nutrinova

2.5. Cuidados na aplicação da etapa
É fundamental o Agente de Inovação ter acesso às diferentes áreas da
empresa para ter acesso ao máximo possível de dados com as mais
diferentes pessoas e funções. O Agente tem que estar preparado para
dialogar bastante.

2

Deixar claro para o grupo de gestores a etapa que está sendo iniciada
e os resultados da mesma. Faça um nivelamento das expectativas.
Não fazer da entrevista de alinhamento um limitador de potenciais
percepções do Agente de Inovação. A entrevista é apenas um balizador
que pode até apontar elementos além daqueles já conhecidos pela
empresa.

CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO AMBIENTE COMPETITIVO

Delimitação de um tema não deve ser confundida com limitação. Ou
seja, pode ser interessante extrapolar, em alguns momentos, os limites em
busca do inesperado, do “algo a mais”.
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Pode ser necessário considerar a regulamentação governamental
como uma sexta força de Porter em ambientes altamente regulados.
Ao utilizar o benchmarking deve-se tomar atenção especial com os
indicadores utilizados para a comparação. Eles têm que ser comparáveis.
Cenários, algumas vezes, podem ser mais fantasias do que
prospecção de potencialidades do futuro. Isso pode ocorrer quando o
futuro desejado é identiﬁcado sem levar em conta as restrições, fraquezas e
barreiras inerentes a processos de inovação e que devem ser ultrapassadas
tanto em termos tecnológicos como em termos comportamentais da
empresa.
Execute um piloto em uma área ou setor mais especíﬁco dentro da

empresa para depois ampliar a aplicação de forma mais geral. Isso facilitará
a compreensão dos instrumentos e permitirá a retirada de dúvidas antes de
estar em campo com um grupo grande de colaboradores.
Busque ir além do que já está conhecido, inclusive em novos
mercados que a empresa ainda não atua.
Busque informações em Agências de Fomento. Normalmente, há
indicações de tendências ou em termos de áreas prioritárias.
O Agente de Inovação não pode pensar que irá ensinar o empresário
a inovar. Não subestime a experiência anterior da empresa.
Esta etapa exigirá grande capacidade de reﬂexão. Por isso, busque
exercitar a sua capacidade de análise em diversos momentos ao longo dos
instrumentos.
Solicite apoio de especialistas da própria empresa. Não tente dominar
todos os assuntos, em particular os de cunho tecnológico.
Antes de começar a etapa de análise, valide com o gestor as suas
percepções da etapa de Diagnóstico que estão contidas no Relatório de
Posicionamento.

2

O Relatório de Competitividade também pode ser validado pelo gestor.
Tenha cuidado em não apresentar e discutir todas as potenciais
oportunidades que você vislumbrou porque pode tirar o impacto que deve
ocorrer no workshop da Etapa 4. Evite induzir antecipadamente os
participantes.
Esteja sempre atento às questões regulatórias que podem impactar a
empresa.

Nem todas as técnicas apresentadas são aplicáveis à realidade de todas
as empresas. O Agente de Inovação deve ter essa percepção e escolher o
conjunto mais adequado ou fazer pequenas adaptações nos instrumentos.
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Ao pensar nas oportunidades prévias, lembre-se dos limites da
infraestrutura e de investimento da própria empresa em termos de número
de projetos de inovação.
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