« CAPÍTULO 4 «

Deﬁnição de Oportunidades
de Inovação
“Seja menos curioso sobre as pessoas
e mais curioso sobre as ideias”
(MARIE CURIE (1896-1934) – CIENTISTA POLONESA,
1ª MULHER A SER LAUREADA COM O PRÊMIO NOBEL)

CAPÍTULO 4 – DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

4.1. Apresentação da Etapa e estrutura de navegação
As empresas brasileiras inovam por meio de diferentes tipos de inovação (produtos, processos, marketing, serviços e organizacional) e cada vez
mais fatores não tecnológicos tornam-se essenciais para as mesmas, a
exemplo do lado soft da inovação (formas de gestão, aspectos culturais,
institucionais, humanos, educacionais etc.).
Portanto, é cada vez mais frequente que fatores não técnicos, tais como,
o design de serviços, o gerenciamento de recursos humanos, a gestão
ﬁnanceira e legal dos fomentos de PD&I, os novos modelos de negócios, o
comportamento de consumidores e a interação homem-máquina, tornemse mais críticos para o sucesso dos negócios, no seu sentido mais amplo.
Em especial, o alinhamento dos produtos e serviços com as estratégias
competitivas de mercado foi apontado como um dos fatores mais críticos
de sucesso e que deve estar presente desde a deﬁnição inicial do portfólio
de negócios a ser desenvolvido.

Os produtos/serviços estão alinhados com a estratégia da minha
empresa?
Qual o posicionamento estratégico do portfólio perante o mercado?
Quais oportunidades de inovação devem ser criadas, substituídas ou
modiﬁcadas?
Em quais inovações devo investir para ter um retorno maior no futuro?
Qual é o portfólio de oportunidades de inovação da minha empresa?
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Sabendo-se da importância do posicionamento adequado do portfólio
atual e futuro da empresa, fruto de uma boa deﬁnição das oportunidades
de inovação, a etapa 4 foi desenvolvida para fornecer as reﬂexões e resultados à empresa conforme a seguir:
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Portanto, a gestão de portfólio de produtos e serviços, aparece como
uma capacidade essencial na gestão das inovações, evidenciada pela maioria das organizações, conforme estudos que analisaram as práticas de gestão de produtos de empresas de pequeno e médio porte, a exemplo do
estudo que analisou as práticas de gestão que inﬂuenciam o sucesso de
1
novos produtos em empresas de base tecnológica . Neste estudo, na vertente de pesquisa sobre o Processo de Desenvolvimento de Produtos
(PDP), se buscou compreender fatores associados ao sucesso de um produto. Os resultados reforçam a importância da fase de pré-desenvolvimento,
momento em que a empresa alinha seu portfólio de produtos à estratégia,
deﬁnindo variáveis críticas de sucesso.
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Desta forma, os principais benefícios desta etapa de aplicação na
empresa são os seguintes:
Aumento da competitividade dos produtos e/ou serviços no mercado
por meio da avaliação e reposicionamento do portfólio da empresa.
Alinhamento do portfólio à estratégia competitiva.
Maior conhecimento do posicionamento do portfólio em relação aos
seus concorrentes.
Sugestão de novos produtos/serviços, competitivos e alinhados com
a estratégia de negócio.
A Figura 4.1 a seguir apresenta o posicionamento da Etapa 4 – Deﬁnição
das Oportunidades de Inovação no contexto da SelfInova.
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FIGURA 4.1 - Etapa de Deﬁnição de Oportunidades de Inovação no contexto da Metodologia SelfInova.
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Nesta etapa, a empresa pode utilizar métodos e técnicas de avaliação,
priorização e seleção de portfólio, mas em especíﬁco na SelfInova, são
utilizados métodos de avaliação e seleção de portfólio.
Nem sempre as empresas utilizam métodos formais e bem deﬁnidos,
geralmente dependem de uma combinação de vários. Exploraremos também nas seções a seguir os métodos e técnicas de avaliação e seleção de
portfólio que vem sendo mais utilizados atualmente, bem como impactos
esperados nos resultados desta etapa. É importante destacar que as informações que constam no Relatório de Competitividade oriundas da Etapa 2
(Análise do Ambiente Competitivo) servem como parte dos insumos para a
Etapa 4 (Deﬁnição de Oportunidades).

4.2. Da Estratégia para as Oportunidades de Inovação
4.2.1 Por que é importante deﬁnir oportunidades?
O objetivo da etapa 4 é revelar produtos e serviços, seja na forma da
identiﬁcação de novas oportunidades ou ainda na modiﬁcação ou substituição das existentes, por meio de uma sequência de atividades que envolvem a preparação (pré-workshop), aplicação (workshop) e validação (pósworkshop) com pessoas chave, sejam elas internas ou externas à empresa,
dependendo das relações de conﬁança estabelecidas.
Nesta etapa, o gestor poderá conduzir uma série de atividades de preparação e reﬂexão à luz do Relatório de Competitividade da etapa anterior,
de forma a instigar os participantes convocados (pessoas chave) nas atividades que iniciam pela formação da estratégia da empresa, passam pela
identiﬁcação e avaliação de oportunidades de inovação orientadas pela
estratégia, e por ﬁm na priorização das 3 (três) oportunidades mais relevantes para o seu negócio.

4.2.2 Conﬁrmação da Estratégia da Empresa
O conceito de estratégia é amplo, mas há um entendimento comum
entre gestores de que é a capacidade de mobilizar recursos a partir da
tomada de decisão em relação aos resultados que se pretende atingir
advindos do estabelecimento de objetivos e planos de ações.
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Ao longo da aplicação da parte inicial desta etapa da SelfInova,
atividades voltadas à conﬁrmação da estratégia são estabelecidas com a
ﬁnalidade de obter a clareza necessária da estratégia da empresa, o que
proporciona uma visibilidade de longo prazo, o conhecimento dos
principais atores de negócio e inserção da empresa frente aos
competidores globais.

4

No entanto, as decisões estratégicas só acontecem a partir do momento
em que há um entendimento harmônico entre os dirigentes em relação a
qual estratégia ou estratégias adotar, ou seja, de que a empresa deve
deﬁnir um ou mais campos de atuação e um posicionamento único
compreendido por todos. É de extrema importância este entendimento (o
qual denominamos de conﬁrmação da estratégia na SelfInova) a partir do
qual se ajusta as características desejadas entre a estratégia e os novos
produtos (mercados) e serviços.
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4.2.3 Identiﬁcação de Necessidades dos Clientes
O estudo de 2012 da consultoria Booz&Co, que relaciona os gastos
2
empresariais com inovação realizados por empresas globais , atrelou a
eﬁciência de uma empresa em etapas iniciais do processo de inovação
como um forte indicador de previsibilidade para o desempenho ﬁnanceiro
de empresas. Este mesmo estudo também detectou que o método mais
valorizado pelas empresas são os relacionados à observação direta de clientes, classiﬁcado como mais importante por 42% dos respondentes.
A identiﬁcação de necessidades do cliente vem saindo do jargão
comum, a exemplo de “ouvir o cliente”, “estar atento às necessidades do
cliente” para a perspectiva de “entenda a forma com que o trabalho do cliente é realizado”, ou seja, se coloque na perspectiva dele. Nesta forma de abordagem o principal objetivo é mapear as tarefas que o cliente faz, desconstruindo o seu trabalho, observando o que ele está tentando realizar a cada passo, e não o que estes mesmos clientes estão fazendo de fato.
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Como exemplo, uma empresa de serviços de lavanderia descobre que,
se a etapa de veriﬁcar a existência de manchas nas roupas do cliente (geralmente feita após ciclo de lavagem) fosse realizada ao longo do ciclo, evitarse-ia o desperdício de reiniciar o processo, após a secagem e embalagem.
Um dispositivo poderia ser desenvolvido ou adaptado para detectar manchas antecipadamente e evitar a inserção de produtos químicos tardiamente no processo.
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Especiﬁcamente no que tange a métodos e técnicas de apoio nesta
etapa, podemos mencionar o de mapeamento de tarefas de um cliente ﬁnal
“Business to Consumer“ (B2C), onde a empresa pode utilizar técnicas de
mapeamento de tarefas do cliente, ou “Customer Centered Innovation
3
Map” . Já para apoiar clientes de natureza corporativa, ou seja, se sua
empresa atende outra empresa, denominado popularmente como “Business to Business” (B2B), destaca-se o método MERGE-OI4, bem como uma
variedade disponível dentro do conceito de service design thinking5.
O conceito de service design thinking ou modelagem de serviços ou
ainda design de serviços é o processo que combina métodos e ferramentas
de várias disciplinas de conhecimento (gestão, design, engenharia de software, dentre outras) com o objetivo de planejar e organizar pessoas, infraestrutura, comunicação e materiais para desenvolver um serviço com o melhor
grau de interatividade, utilidade, relevância e de perceptibilidade dos resultados entre organizações empresariais provedoras deste e seus clientes.
Há muitas ferramentas de modelagem de serviços ou service design que
apoiam diretamente a identiﬁcação de necessidades dos clientes, e esta
interatividade vem ganhando destaque, pela importância que as discipli-

nas de inovação em serviços vem destacando em incluir usuários e clientes
6
no processo de inovação, com resultados acadêmicos que comprovam
que esta integração contribui fortemente para o êxito de produtos e serviços lançados.

4.2.4 Gestão do Portfólio
A gestão de portfólio é geralmente atrelada à gestão de projetos. O
órgão regulamentador que padroniza estas deﬁnições é o Project Management Institute (PMI), que a deﬁne como a gestão centralizada de um ou mais
portfólios, que incluem a identiﬁcação, priorização e autorização, bem
como a gestão e controle de projetos, programas e trabalhos correlatos que
atendam as ﬁnalidades do negócio.
7

Segundo o Guia PMBOK (2004) uma das metas do gerenciamento de
portfólio é a maximização do valor do portfólio através do exame cuidadoso
dos programas e projetos que serão objeto de inclusão, modiﬁcação ou
substituição para que esses atendam aos objetivos estratégicos da organização. Também, se considera a utilização eﬁcientes de recursos, equilibrando os portfólios a partir de decisões de investimentos entre inovações incrementais e radicais.

Planejamento de portfólio

Scanning de
Tecnologias

Roadmap de
tecnologias

Roadmap de
produtos

Scanning de
Oportunidades

Gestão de portfólio

Assessement de portfólio
Processos
de Porfolio

Revisão de portfólio
Processo de revisão
de progr.

Gestão de Recursos

Outras Demandas

outros

Investimentos
Programas para
novos produtos

FIGURA 4.2 - Processo de Gestão de Portfólio

Capacidade de
Desenvolvimento

CAPÍTULO 4 – DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

Planejamento Estratégico

4

O processo de gestão de portfólio é envolto de fases anteriores e posteriores, mas centralmente está dividido em: planejamento de portfólio e
assessment de portfólio (revisão e gestão de recursos). A subsequente capacidade de desenvolvimento em produtos, serviços ou soluções e sua gestão
ao ﬁnal desse processo também fazem parte inerente ao complexo sistema
de planejamento, avaliação e seleção conforme ilustrado na ﬁgura a seguir.

Outros
esforços
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Conforme se observa na Figura 4.2, o processo formal de gerir e ao
mesmo tempo revisar o portfólio dão bastante destaque a empresas de
natureza industrial, onde se deﬁne um portfólio de tecnologias (a partir do
roadmap tecnológico) par e passo com o portfólio de produtos (roadmap
de produtos) dentro do processo de desenvolvimento de produtos (PDP)
.8
ou new product development (NPD)
É importante ressaltar que muitos modelos encontrados na literatura
estão diretamente relacionados ao processo do desenvolvimento do
produto (PDP) mas o foco da etapa 4, aqui apresentada, está na fase do prédesenvolvimento (revisão da estratégia), que permite a seleção e
priorização de oportunidades de inovação, sejam elas em produtos ou
serviços. Este direcionamento é ainda mais signiﬁcativo no cenário da
última década (2010), com a alta representatividade do setor de serviços,
correspondendo no ano de 2013 a 70% do produto interno bruto (PIB).
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Portanto, o portfólio passa a ter uma interpretação ampliada, porém
diferenciada, que destaca a importância de diferenciar portfólio de
produtos ou novo projeto com o portfólio de tecnologias.
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Segundo Cavalcante, o gerenciamento de portfólio de inovação
propriamente dito está inserido na etapa de levantamento, ao longo do
9
processo de gestão da inovação proposto por Carvalho, Reis e Cavalcante ,
bem como validado por outros estudos, que defendem a importância da
gestão do portfólio de inovação devido à exigência das organizações em
relação ao ﬂuxo de avaliação e alocação de recursos, exigindo a
maximização dos valores investidos nos projetos de inovação.
No entanto, há uma lacuna entre a vivência acadêmica e prática, que
observa a inexistência da integração entre a fase de geração de ideias com
a gestão de portfólio, destacando a importância das fases iniciais, onde as
oportunidades são de fato desenvolvidas.
10

De acordo com Cooper a gestão eﬁcaz da carteira de portfólios é vital
para o sucesso do desenvolvimento da inovação de produtos ou serviços.
O gerenciamento de portfólio trata-se sobre fazer escolhas estratégicas,
estando diretamente relacionado a alocação de recursos, centrando-se na
seleção de projetos e lidando com o equilíbrio certo entre o número de
projetos que serão selecionados e os recursos disponíveis.
Na etapa 4 da SelfInova, utilizam-se os conceitos, métodos e técnicas
que circundam as atividades voltadas ao assessment de portfólio, em
especíﬁco na fase de transformação das ideias em oportunidades reais de
inovação. Destacar-se-á nas próximas seções, a deﬁnição do portfólio de
oportunidades de inovações, onde a gestão de portfólio surge como parte
de um processo exploratório de possíveis oportunidades de inovação

advindos da conﬁrmação da estratégia da empresa. Não se pode confundir
o que muitas vezes erroneamente se denomina como portfólio de PD, ou
portfólio de tecnologias ou ainda portfólio de ideias, deﬁnições bastante
distintas entre si.

4.2.5 Métodos e Técnicas de Identiﬁcação, Avaliação e Seleção de
Portfólio
A gestão eﬁcaz de portfólio é essencial para o sucesso do
desenvolvimento das inovações, sejam elas de produtos ou serviços. A
gestão de portfólio trata das escolhas estratégicas, estando diretamente
relacionada à alocação de recursos, centrando-se nas busca do equilíbrio
entre as tipologias de projetos que serão selecionados e os recursos
disponíveis.
A gestão de portfólio é um dos principais métodos que deﬁne a fronteira
entre acertar ou errar na escolha futura de produtos e serviços de uma
empresa. Ele é a linha tênue na qual se busca a habilidade de selecionar
projetos presentes para garantir produtos vencedores no futuro, de evitar
falhas na implementação da estratégia de negócios e de eliminar
desperdícios de recursos com projetos destoantes.
Os estudos sobre gerenciamentos de portfólio têm evoluído nos últimos
anos, levando os autores a ressaltar a importância de estabelecer processos
e procedimentos gerenciais para a avaliação e seleção do portfólio.

A autora Marcia Beatriz Cavalcante desenvolveu uma pesquisa, objeto
de sua Tese de Doutorado, que propõe um método de referência para
geração do portfólio de oportunidades de inovação. A pesquisa
desenvolve as bases principais do SelfInova à luz da aplicação de
técnicas de desenvolvimento de produtos identiﬁcando problemas e
necessidades das empresas quanto à adoção da inovação, invertendo
a lógica de que se inova por processo. O método parte da premissa de
que são as oportunidades de inovação que alavancam a formalização
da gestão da inovação, e não o contrário. Disponível em:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/538
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Muitos modelos encontrados estão diretamente relacionados ao
processo do desenvolvimento de produto (PDP), mas a SelfInova possui o
enfoque de seu uso na fase do pré-desenvolvimento, onde há a priorização
de projetos de inovação.
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Na década atual (2010), as transformações na utilização destes métodos
vem ao encontro da natureza e complexidade dos projetos, e da natureza
das empresas que os empregam. Empresas de qualquer porte e segmento
econômico possuem ideias que as conduzem a projetos de inovação,
mesmo que estes não estejam formalizados. De forma intuitiva, as
empresas que os implementam necessitam cada vez mais de redeﬁnições
nos seus critérios de avaliação e seleção, que atualmente, não estão apenas
baseados na disponibilidade de alocação de recursos ﬁnanceiros.
Os modelos e métodos de avaliação e seleção de portfólio podem ser
resumidos em três categorias: qualitativas, semi-quantitativas e
quantitativas.
No entanto, os estudos teóricos convergem na identiﬁcação de cinco
categorias de métodos de avaliação e seleção de projetos: i) ordenamento,
ii) pontuação (“scoring”), iii) pontuação por índices econômicos, iv)
métodos formais de otimização e v) análise de risco.
A seguir, um breve resumo das categorias:
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i. Ordenamento: a classiﬁcação dos projetos é feita mediante a
comparação entre pares de diversas alternativas, considerando um padrão
de preferências.
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ii. Pontuação (“Scoring”): a diferença da categoria de ordenamento para
a pontuação é que nesta categoria pode haver um conjunto de critérios
explícitos para a escolha. Os projetos são pontuados em relação a cada
critério somando o total de pontos, podendo-se ainda estabelecer pesos
diferentes para cada critério.
iii. Pontuação por índices econômicos: nesta categoria os métodos
empregam índices ﬁnanceiros como Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor
Presente (VP), Tempo de Retorno do Investimento (ROI), calculados em
cada projeto a partir de um ﬂuxo de caixa.
iv. Métodos formais de otimização: envolvem rotinas de programação
linear e programação não linear para selecionar a alternativa que maximiza
a função lucro de cada projeto.
v. Análise de risco: Consiste na aplicação de índices de probabilidade
(técnico, comercial e econômico) sobre um quociente benefício/custo.
Como o propósito desta seção é apresentar os principais métodos de
avaliação e seleção de portfólio de forma abrangente, adotaremos como
11
métodos de preferência e dominância os identiﬁcados por Cooper ,
conforme sugestão de leitura a seguir.

No livro Gestão de Portfólio de Novos Produtos, os autores apresentam uma abordagem
rigorosa e prática para gerenciar o portfólio. O livro fornece aos gestores, métodos e
estratégias que para avaliar e realinhar seus projetos, determinar quais produtos são
relevantes para a alocação de recursos e implementação de um portfólio
para maximizar o valor de seus produtos, desenvolver opções equilibradas,
e reconhecer e resolver os desaﬁos que venham a surgir. Este livro esclarece
o processo de tomada de decisão, e desmistiﬁca projetos de inovação,
oferecendo a compreensão e desenvolvimento das estratégias
necessárias para ter sucesso no mundo do desenvolvimento de
novos produtos.
Robert G. Cooper é professor de Marketing da Michael G. DeGroote School of
Business, da Universidade McMaste, Hamilton, Ontário, Canadá. Autor Ele é o fundador
do processo de desenvolvimento de produtos Stage Gate .
Scott J. Edgett é Professor Associado de Marketing da Michael G. DeGroote School of Business,
da Universidade McMaster, e Diretor do Instituto de Desenvolvimento de Produto.
Elko J. Kleinschmidt é Professor de Marketing e Negócios Internacionais e Diretor do Programa
de Engenharia e Gestão da Universidade McMaster.

As empresas possuem a preferência por quatro principais modelos de
avaliação de projetos, para a composição da gestão de portfólio, sendo
estes: ﬁnanceiro, estratégico, pontuação e diagrama de bolhas.
O quadro a seguir resume as características de cada modelo e o
percentual de preferência e dominância de cada um deles segundo as
empresas avaliadas.

4
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QUADRO 4.1 – Quadro Síntese dos Modelos de Avaliação e Seleção de Portfólio.
FONTE: A Autora a partir de Cooper , Edgett e Kleinschmit (2001) e Martins, Severo e Sbragia (2000).
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Outro campo de estudo que vem se ampliando consideravelmente é o
denominado service design ou modelagem de serviços. O termo service
design é originária das contribuições de Shostack onde o processo de
desenvolvimento de serviços, segundo este autor, pode ser documentado
e codiﬁcado usando service blueprints para mapear uma sequência de
eventos em um serviço e suas funções essenciais de uma forma objetiva e
explícita. À medida que as inovações de serviço se desenvolvem, há uma
necessidade crescente em se adotar uma abordagem interdisciplinar, que
combina métodos e ferramentas de várias disciplinas de conhecimento.
Dentre vários métodos e ferramentas de service design pode-se
destacar aquelas que permitem uma maior interação com pessoas no
levantamento de propostas de valor ou necessidades-chave de clientes, a
exemplo das ferramentas Business Model Canvas, Customer Centered
Innovation Map, Customer Journey Maps e Service Blueprints.

CAPÍTULO 4 – DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

4

A seguir apresentamos as principais referências para a utilização do
12,
Canvas que é uma visualização gráﬁca representativa da estratégia de um
modelo de negócio, a ser implementada por meio de estruturas
organizacionais, processos e sistemas.
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No livro Business Model generation, os autores apresentam a ferramenta
Canvas que permite gerar uma visualização gráﬁca de um modelo de
negócio. O formato utilizado para a geração do documento é baseado no
modelo a seguir e disponível para download em:
http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/
businessmodelgeneration_preview.pdf

A decisão da adoção de cada modelo ou a combinação dos mesmos se
relaciona com a estratégia e a necessidade de cada empresa. Portanto
sugere-se que cada empresa construa seu próprio conjunto de métodos de
avaliação e seleção de portfólio considerando sua estratégia, objetivos,
importância da inovação, natureza estratégica dos projetos, setor e porte.
Desta forma, o uso combinado dos mesmos minimiza as desvantagens e

maximiza as vantagens de cada modelo, preenchendo a lacuna de
informações estratégicas de cada empresa.
A etapa 4, que seguirá nas próximas seções, procura usar uma
combinação ótima dos mesmos, visando ampliar as possibilidades de
decisões na medida em que insere gestores e colaboradores da empresa
no processo de reposicionamento de portfólio de inovação da empresa.

4.3.Descrição dos passos e atividades da Deﬁnição de
Oportunidades de Inovação (O que é?)
A deﬁnição de oportunidades de inovação envolve um conjunto de
roteiros, técnicas e ferramentas-padrão (planilhas/formulários) que
permitem a aplicação de um workshop que permitirá revelar as principais
oportunidades de inovação da empresa, consolidando a lista de
oportunidades da empresa.

4.3.1 Visão geral da Etapa, entradas e saídas
O objetivo geral da etapa é deﬁnir uma lista de oportunidades de
inovação aplicáveis ao contexto da empresa, dentro dos parâmetros de
avaliação e seleção de portfólio.

As principais saídas previstas são as listas de oportunidades já
priorizadas pela empresa e que serão objeto principal do Plano de
Oportunidades de Inovação, tratados na etapa 5. Como documentos de
saídas estão previstos: lista de oportunidades, diagnóstico NAGI/PNI
(proveniente da etapa 1) ajustado e o checklist de práticas de inovação.
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Entre as principais entradas para a etapa são: tendências e cenários do
setor atual e novos setores, assim como o documento formal denominado
relatório de competitividade da empresa que resume as principais
informações do ambiente.

4

A Figura 4.3 a seguir destaca as principais entradas (que são as saídas da
etapa 2 – análise do ambiente competitivo) e as saídas da etapa 3.
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Entradas

Saídas

4

• Lista de oportunidades
• Tendências
• Diagnóstico NAGI/PNI
• Cenários
(ajustado)
• Lista de objetivos estratégicos
• Check list de práticas de
• Lista de oportunidades
inovação (Temaguide)
(prévias)
• Relatório de
Competitividade
DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES

DE INOVAÇÃO

Figura 4.3: Entradas e saídas da etapa de Deﬁnição de Oportunidades de Inovação.

A seguir, a Figura 4.4 apresenta o desdobramento da Etapa de Deﬁnição
de Oportunidades em seus três passos:
Pré-Workshop
Workshop
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PASSOS

4

DEFINIÇÃO DE
OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO

Pré-Workshop

Workshop

Post-Workshop

Interpretação
Relatório

Aplicação do
Workshop de
Deﬁnição de
Oportunidades

Ajuste no
PNI/NAGI

Relatório de
Competitividade

Estabelecimento
dos Dados-Chave

ATIVIDADES
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4

ETAPA

Pós-Workshop

Matriz
Oportunidades
Inovação

Diagnóstico
PNI/NAGI

Elaboração da
Lista de
Oportunidades

Levantamento
Práticas de GTI
Checklist
Levantamento
Práticas

Preparação da
Apresen. Ambiente
Template
Ambiente
Competitivo

Elaboração da
Lista de
Checklist
Práticas observadas Levantamento
Práticas

Veriﬁcação de
políticas MCTI
apropriadas

Planejamento
Workshop
Template
Planej
Workshop

FIGURA 4.4 – Passos, Atividades e Instrumentos da Etapa de Deﬁnição de Oportunidades

4

Cada um dos passos será detalhado na próxima seção, juntamente com
todos os instrumentos utilizados.

4.3.2 Pré-Workshop: Planejando o Efeito “Ahá”
O objetivo da etapa pré-workshop é interpretar e estabelecer os dadoschave, com base na leitura e entendimento do Relatório de
Competitividade (saída principal da etapa 2), com a ﬁnalidade de preparar
uma apresentação do ambiente competitivo da empresa, que “inaugura” o
workshop, descortinando informações que provoquem o efeito “Ahá”.
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QUADRO 4.2 – Síntese dos Objetivos, Atividades e Instrumentos da Etapa
¹ MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (http://www.mcti.gov.br/)
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DICA
DICA
O Momento Ahá! (Ahá! Moment), é um momento súbito, sem
conexões com pensamentos anteriores do individuo. É um
nome descontraído para a solução de um problema por Insight.
O Insight permite que as pessoas identiﬁquem uma nova
representação de um problema de maneira repentina e lhe dá
acesso a possíveis soluções. Podemos encontrar o efeito Ahá na
identiﬁcação de novos negócios, na criação de novas ideias, na
solução de um problema, na compreensão de um ponto de vista
diferente, em uma representação artística ou numa nova
interpretação de uma situação qualquer, sem que a pessoa, que
estava tentando resolver o problema, saiba como aconteceu.
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ETAPA
PASSOS
ATIVID.
INSTRUM.
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4

Neste passo, o principal gestor (ou grupo de gestores/especialistas)
lidera o desenvolvimento da apresentação para conﬁrmar a estratégia da
empresa, promovendo uma visão de futuro diferente e colaborativa (em
termos de estratégia, de mercados, de tecnologias e de modalidades de
negócios). A condução é feita, novamente, pelo(s) Gestor(es).

DEFINIÇÃO DE
OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO

4

Pré-Workshop

Interpretação
Relatório

Workshop

Estabelecimento
dos Dados-Chave

Relatório de
Competitividade

Figura 4.5 –Atividades e Instrumentos do Passo Pré-Workshop

Post-Workshop

Preparação da
Apresen. Ambiente

Template
Ambiente
Competitivo

Planejamento
Workshop

Template
Planej
Workshop

As atividades desenvolvidas neste passo são as seguintes:

a) Interpretação do Relatório
A interpretação do relatório de competitividade consiste em interpretar
todos os elementos de entrada do mesmo (Ambiente interno, Ambiente
externo, Novas Tecnologias, Novos Mercados, Novos produtos, Novos
processos, Novos serviços, Anterioridade, Oportunidades prévias) de
forma preditiva e prospectiva, já antecipando necessidades atuais e futuras
dos mercados de atuação, considerando novos mercados com base nestas
informações.
O papel do gestor/analista de inovação é de ampliar a visão de negócio,
ajudando a identiﬁcar novas aplicações dos produtos/serviços.
Neste momento o gestor terá que estar preparado para responder
questionamentos sobre as principais informações competitivas da
empresa, tais como as fontes de consulta utilizadas, as técnicas de análise
do ambiente previamente utilizadas, as justiﬁcativas para as interpretações
assinaladas. Portanto, é necessário um estudo aprofundado sobre o
ambiente e o setor no qual a empresa se insere, para alcançar a
credibilidade perante os participantes do Workshop.

b) Estabelecimento dos Dados-Chave
4

Com esses elementos, deﬁne as informações mais críticas e relevantes
para a apresentação do ambiente competitivo.
Para facilitar, em geral o gestor deverá estar atento as informações
derivadas da interpretação do relatório de competitividade, dentre elas:
Demandas atuais da empresa baseada no mercado e tendências
(atuais e futuras).
Objetivos Estratégicos.
Modalidades de Negócio (atuais e futuras).
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Estabelece os dados-chave do relatório de competitividade,
recuperando eventuais informações que poderão ser necessárias para
complementações advindas das técnicas de análise da etapa 2 (SWOT,
Porter, BCG, cenários dentre outras).
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c) Preparação da Apresentação
A preparação da apresentação tem como objetivo compilar todas as
informações interpretadas e estabelecidas em uma síntese, que retrate um
ambiente competitivo relevante que venha a despertar a atenção no passo
seguinte.
Com a ﬁnalidade de municiar os participantes com uma síntese comum,
são sugeridos blocos para a elaboração da mesma.
A utilização conjunta dos dados-chave a partir do Relatório de
Competitividade permite que, a partir destas informações bem como as
derivadas das análises, seja elaborada uma apresentação para a empresa
que dará início as reﬂexões necessárias ao longo da próxima atividade de
deﬁnição de oportunidades de inovação (workshop).
Os pontos principais a serem extraídos, sintetizados e deﬁnidos neste
passo são:

4

Economia e Inovação: retrata o panorama de evoluções em
tecnologia e inovação, bem como os principais inﬂuenciadores da
empresa.
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Introdução: conjunto de informações do macroambiente setorial da
empresa (mercado, concorrentes, fornecedores, portfólio atual de
produtos/serviços) que destaque aspectos fundamentais a conhecer
acerca da empresa (novos mercados, tendências advindas do consumidor,
concorrência no nível macro, aspectos-chave dos fornecedores, árvore
detalhada com a composição principal do portfólio atual de produtos e
serviços).

Cadeia de Valor da empresa e de seus clientes: detalha a cadeia de
valor principal da empresa sob o ponto de vista dos processos-chave de
produção (sejam eles relacionados a produtos ou serviços-chave), bem
como a cadeia de valor sob o ponto de vista das necessidades dos clientes
ﬁnais ou corporativos.
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Perspectivas para o Futuro: conjunto de informações de
oportunidades prévias que antecipem produtos ou serviços advindos de
novas tecnologias, novos mercados, produtos concorrentes e novos
processos, provocando novas orientações estratégicas e a ampliação da
visão da empresa para novos negócios.

d) Planejamento do Workshop
O planejamento do workshop tem como objetivo deﬁnir aspectos
temporais do workshop (data, horário, período, local), bem como planejar o
workshop sob o ponto de vista de estratégias pedagógicas a serem
adotadas e dos blocos estruturais, a exemplo das técnicas de apoio que
serão utilizados ao longo das atividades do mesmo.
Os pontos principais a serem detalhados no planejamento são:
Documentos de base a serem utilizados ao longo do workshop.
Atividades principais desenvolvidas ao longo do workshop.
Perﬁl dos gestores e participantes (internos e externos).
Tempo estimado para cada atividade.
Recursos necessários para cada atividade.
Neste passo, o documento de planejamento do workshop é
estabelecido para a validação prévia da coerência entre os gestores e
grupo de analistas que apoiarão a aplicação do mesmo. É neste momento
que se conﬁrmam os principais documentos, atividade e recursos que
serão aplicados para cada atividade.

O workshop de deﬁnição de oportunidades de inovação é um passo
chave da SelfInova, uma vez que tem como objetivos propor, avaliar e
selecionar as principais oportunidades de inovação da empresa, tendo
como referência o Relatório de Competitividade e a Apresentação do
Ambiente Competitivo.
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4.3.3 Workshop: Deﬁnindo Oportunidades de Inovação

4

Concluindo, as atividades deste passo são concentradas para a
interpretação, preparação e planejamento do workshop de deﬁnição de
oportunidades de inovação. Elas foram propostas de maneira a
compreender a estratégia principal da empresa bem como suas
modalidades de negócio atuais e necessidades decorrentes (mercado e
tendências), sendo que as mesmas são previamente identiﬁcadas por meio
das entrevistas e técnicas de análise (etapa 2) para então serem
conﬁrmadas no âmbito de revisões que são efetuadas ao longo do
workshop presencial (passo seguinte) com gestores e participantes.
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Um dos grandes desaﬁos é propor oportunidades à luz de uma leitura
correta da estratégia atual e futura da empresa, a partir da conﬁrmação da
mesma, bem como de suas modalidades de negócio existentes e
pretendidas.
Outro desaﬁo é a forma de condução do workshop, que deve valorizar
as atividades preliminares que prezam pela conﬁrmação prévia da
estratégia a partir da análise do ambiente competitivo, a qual orienta as
atividades de proposição, avaliação e seleção de oportunidades de
inovação.
Nesta fase é fundamental que o gestor ou gestores que conduzem o
workshop tenham um comportamento de neutralidade, de forma a não
inibir as manifestações criativas individuais ou colaborativas de grupos que
venham a se formar. Neste passo, a condução do workshop deve ser
pautada pela apresentação do ambiente competitivo e pelo planejamento
do workshop elaborado no passo anterior.
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PASSOS
ATIVID.
INSTRUM.
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4

ETAPA

A Figura a seguir apresenta uma visão geral dos passos e atividades da
etapa bem como os respectivos instrumentos.

4

Pré-Workshop

Aplicação do
Workshop

Matriz
Oportunidades
Inovação

DEFINIÇÃO DE
OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO

Post-Workshop

Workshop

Levantamento
Práticas de GTI

Checklist
Levantamento
Práticas

FIGURA 4.6– Atividades e Instrumentos do Passo Workshop de Deﬁnição de Oportunidades de Inovação.

As principais atividades deste passo são a aplicação do workshop e o
levantamento de práticas de gestão da tecnologia e inovação (GTI).
A aplicação do workshop é baseada primordialmente na utilização do
instrumento Matriz de Oportunidades Inovação, sendo que, previamente a
sua utilização, o workshop é iniciado com a apresentação do Ambiente
Competitivo do passo anterior.
No decorrer do mesmo, também é recomendável, embora não
obrigatório, identiﬁcar as principais práticas de gestão da tecnologia e
inovação (GTI) adotadas na empresa, bem como o nível de conhecimento
das mesmas. O objetivo é antecipar, para a etapa seguinte, a
recomendação das práticas mais adequadas ao perﬁl da empresa e ao
portfólio de oportunidades de inovação que serão gerados.
As atividades desenvolvidas neste passo são apresentadas a seguir.

a) Interpretação do Relatório
O objetivo prático do workshop é apoiar a deﬁnição de oportunidades
por meio da avaliação e seleção do portfólio de oportunidades de
inovação. O objetivo ﬁnal é apoiar a empresa na sincronização do seu
portfólio com a estratégia revelando melhorias, novidades ou substituições
em produtos e serviços da empresa.
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O workshop torna-se uma atividade estratégica e essencial, no
momento que ocorre o alinhamento entre estratégia e negócios,
previamente realizado. A partir deste, o gestor incentiva os participantes a
reﬂetirem tanto em oportunidades de aperfeiçoamento de produtos e
serviços que a empresa já implementa, bem como em oportunidades de
diversiﬁcação, adaptação ou criação de novos produtos ou serviços que
possam atender às necessidades dos mercados atuais ou futuros da
empresa previamente identiﬁcados.

4

Por outro lado, para acertar o alvo das oportunidades selecionadas, é
condição essencial para o gestor, de promover ao início das atividades, a
conﬁrmação da estratégia da empresa para melhor realinhar os negócios
de acordo com a interpretação da apresentação do ambiente competitivo.
Com isso, antes de entrar nos aspectos operacionais, o gestor deve
estimular a empresa a reﬂetir, sob o ponto de vista das informações
setoriais, de mercado, de evoluções de tecnologia e de entendimento da
cadeia de valor de clientes, quais os ajustes necessários na deﬁnição de
negócios.
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A ﬁgura a seguir sintetiza a aplicação do workshop, este podendo ser
compreendido como quatro grandes blocos lógicos que abordam: a
sincronização com a estratégia, a identiﬁcação do portfólio, a avaliação e
análise para sua priorização e seleção.
portfólio

Estratégia

Modalidades de negócio

Atores

Dimensões

Análise interna

Análise externa

Portfólio

Objetivos

Serviço

1

4

3

2

Necessidades

Deﬁnição de negócio

Produto

Portfólio

Síntese estratrégica

Diretrizes

Análise

Avaliação

Alinhamento
estratégico

4
Lucratividade

2

30%

Conformidade

3

45%
80%

70%

Retorno
ﬁnanceiro

60%

1

Etapa
crescimento

Etapa
maturidade

Estágio
de declínio

3

Reinvestir

Atratividade
mercado

20%

40%

Risco

Crescimento
Etapa
introdutória

Valor
percebido

10%

Viabilidade

4

Lançar

1

Retirar

1
3
2

4

Produto 3

Total vendas
no mercado

Tempo

Componente A

Componente B

Componente C

Não favorável

Em estudo

Aprovado

4

FIGURA 4.6 – Atividades e Instrumentos do Passo Workshop de Deﬁnição de Oportunidades de Inovação
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As tarefas principais a serem deﬁnidas são:
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Sincronização da Estratégia:
É uma tarefa reﬂexiva e de exploração das informações estratégicas que
são interpretadas com o objetivo de equilibrar os objetivos e diretrizes
estratégicas empresariais com o que é praticado pelo mercado e de acordo
com as tendências.
Esta tarefa também permite reﬂetir sobre mercados atuais e futuros a
partir da apresentação do ambiente competitivo.
Esta é o grande ponto de partida da SelfInova e redeﬁne o padrão no
qual a empresa compete. No entanto é importante enfatizar, a exemplo do
que foi previamente informado na etapa de análise do ambiente, que
qualquer tarefa analítica é ainda essencialmente humana, por mais
automatizado que os instrumentos ou ferramentas se apresentem. Estes,
sempre que possível, devem ser utilizados como formas de apoio as
atividades.É essencial que os gestores e analistas que aplicam a

metodologia tenham as competências e habilidades essenciais para
aplicar conhecimentos advindos da conjunção de negócios com
tecnologia e inovação.
Identiﬁcação das Demandas:
Uma vez que a estratégia está conﬁrmada, o gestor deve solicitar a
empresa (participantes do workshop) que reﬂitam acerca dos mercados
atuais e novos (futuros) que poderão ser explorados.
Os mercados de atuação da empresa referem-se às organizações
(distribuidores, revendedores, comerciantes dentre outros) e/ou pessoas
(perﬁs socioeconômico, cultural, proﬁssional dentre outros) que de alguma
forma utilizam ou venham a utilizar os produtos e serviços da empresa e que
possuem características comuns.
A partir desta reﬂexão, o gestor (ou grupo de gestores) inicia o
levantamento das necessidades desses mercados que estão parcialmente
ou ainda não estão atendidas pelos atuais produtos e serviços da empresa.
Em seguida, são exploradas as possíveis necessidades que se manifestarão
no futuro, nos mercados em que a empresa já atua, ou naqueles em que a
empresa poderá ou pretende atuar.
Em resumo, o gestor (ou grupo de gestores) deve apoiar os
participantes a reﬂetir sobre a segmentação dos mercados e assim
estimular na criação de uma lista de demandas de cada segmento de
atuação, por meio das seguintes perguntas a seguir.

Com base nestas respostas, inicia-se o uso de um, dentre vários
instrumentos, a matriz de oportunidades de inovação que contempla
ferramentas de avaliação e seleção de portfólio, conforme explanado a
seguir.

Identiﬁcação das Modalidades de Negócio:
A partir da conﬁrmação da estratégia, dos mercados de atuação, da
identiﬁcação das demandas principais da empresa com base nos mercados
atuais e futuros, e ainda das tendências, é possível identiﬁcar as principais
modalidades de negócio.
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Quais os tipos de demandas que devem ser supridas (observando
mercados atuais, futuros e a partir de tendências?

4

Quais os tipos de necessidades do mercado que a empresa satisfaz?
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As modalidades de negócio reﬂetem uma identidade tridimensional
para a segmentação de negócio da empresa.
Alguns autores criticam a forma implícita em que as empresas tratavam a
deﬁnição de seus negócios, considerando apenas duas dimensões:
produto e mercado. À luz desta crítica, propusemos três dimensões
independentes que melhor caracterizam o que designamos de
modalidades de negócio:
Os atributos funcionais do produto/serviço, compreendendo os
oferecidos para o cliente (ﬁnal ou corporativo).
Os grupos de interesse (clientes) que utilizam o produto/serviço.
Os canais por meio dos quais os produtos/serviços são
comercializados.
A partir deste posicionamento do negócio em um espaço
tridimensional, facilita-se as deﬁnições das oportunidades de inovação a
partir da análise de estratégias comuns com base ou no foco (liderança em
custo) ou na diferenciação.

Modalidadesde Negócioda Empresa
Mercado/Demandas

4

Complementos Funcionais

Ingredientes
B2B

Alimentos
Embalados

Cardápios
Institucionais

Serviços de
Alimentação

Proteína
Hidrolisada

Suplementos para
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Alimentação Infantil
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Coffee-Break
(Canteiro Obra)

Refrescos/Lácteos/outras
Insumos Alimentares
(pré processadas)

Mix-Pós
Cirúrgico

Kit Hospital Paciente Vascular

Preparados alimentares
(refeições pré prontas)

Almoço Melhor
Idade

FIGURA 4.7 – Matriz de Portfólio (exemplo aplicado a uma Empresa do Setor de Alimentos).

DICA para
para Imersão
Imersão
DICA
Em sua tese de doutorado, Cavalcante (2012, p. 152) discorre sobre
a deﬁnição da matriz baseada no conceito de taxonomia da matriz,
que retrata a harmonização da linguagem de demandas deﬁnindo
um padrão no qual a empresa poderá descrever suas oportunidades
de inovação. Portanto, a matriz de portfólio é a base na qual são
identiﬁcadas, selecionadas e priorizadas as oportunidades de inovação.

DICA
DICA
No caso de uma empresa em que participam um número reduzido
de pessoas, esta tarefa pode ser realizada em conjunto, de
maneira que se entre em acordo quanto às informações que
lapidam uma Matriz de portfólio única que será trabalhada.
No caso de uma empresa de maior porte, onde vários participantes
representam mais de uma unidade de negócio da empresa,
recomenda-se que esta tarefa seja realizada em grupos, onde mais
de uma matriz de portfólio poderá ser derivada.

Identiﬁcação das Oportunidades:
O objetivo desta tarefa é identiﬁcar oportunidades de inovação em
produtos e serviços com base nos mercados e nas respectivas demandas,
amparada pelas modalidades de negócio que foram identiﬁcadas na tarefa
anterior.
É importante que o gestor incentive os participantes a pensarem nas
oportunidades de aperfeiçoamento dos produtos e serviços que a
empresa já desenvolve e/ou produz, visando solucionar as necessidades
dos mercados mencionados. Nesta tarefa também é momento de pensar
em oportunidades de diversiﬁcação, adaptação ou criação de novos
produtos ou serviços que possam atender às necessidades dos mercados
atuais ou futuros da empresa.
4

É importante que o gestor apoie a empresa na reﬂexão das
oportunidades à luz dos mercados e necessidades identiﬁcados,
sem esquecer de resgatar pontos-chave do Relatório de
Competitividade da etapa de análise do ambiente, em especial
as novas tecnologias e as oportunidades prévias.
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DICA
DICA
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Podemos sintetizar três tipologias para as oportunidades a serem
identiﬁcadas:

4

FIGURA 4.8 – Descrição da Tipologia das Oportunidades de Inovação.
FONTE: Os autores adaptado de Cavalcante (2012, p. 152).

O principal resultado desta atividade é uma lista de oportunidades entre
atuais, novas e futuras que proporciona a empresa um portfólio equilibrado
de opções de forma a ampliar o leque e direcionar a decisões com maior
grau de acerto.
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Votação e Classiﬁcação das Oportunidades:
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Nesta tarefa, as oportunidades propostas são registradas pelo gestor
(ou grupo gestor) de forma organizada para que sejam apresentadas de
maneira coerente e então votadas individualmente.
As oportunidades de inovação devem ser ﬁltradas e categorizadas de
forma a se obter um signiﬁcado semântico único. Recomenda-se que as
categorias ﬁnais das oportunidades sejam averiguadas qualitativamente,
submetendo-as as seguintes condições:
Desdobrar as oportunidades (que são unidades de registro) que
tenham dupla signiﬁcação em itens isolados.
Transformar as oportunidades em unidades com identidade única,
visando à categorização em nível semântico.
Consolidar oportunidades em unidades de contexto, onde o título

conceitual de cada categoria é deﬁnido ao ﬁnal da operação.
Como resultado das regras aplicadas obtém-se uma lista ﬁnal de
oportunidades categorizadas, representadas pelos agrupamentos que tem
signiﬁcado lógico para a empresa.

DICA
DICA
Este trabalho necessitará uma boa organização do gestor e de sua
equipe “assistente” de maneira que haja uma distribuição das
tarefas de categorização, entre as menos automatizadas (analíticas)
e mais automatizadas (classiﬁcatórias). O processo de categorização
consome tempo, portanto na atividade de planejamento do
workshop ela deve ser prevista de acordo com o modo de operação
mais adequado a empresa (pessoas, ferramentas e tempo).
No entanto, é recomendável que a votação seja individual, por meio de
uma cédula de votação ou de maneira automatizada com ferramentas a
exemplo de formulários on-line (ex.: Formulários Google), ou qualquer
outra ferramenta de survey on-line.

DICA
DICA
Uma boa forma de organizar a votação é desenvolver um
formulário on-line no Google Docs, conforme link a seguir:
4
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Uma vez ﬁnalizado, ele pode ser visualizado por todos os
participantes de uma maneira uniforme conforme a seguir:
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DICA
DICA
As respostas podem ser visualizadas em tempo real concentradas
em uma única ferramenta de análise com opções diversas de
tratamento e avaliação dos dados.

Como resultado da votação individual, serão obtidas as classiﬁcações
das oportunidade de inovação, de forma que se possa reduzir para um
número factível para avaliação de acordo com multicritérios, a seguir
apresentados.
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Avaliação e Priorização das Oportunidades
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Nesta tarefa, as oportunidades representadas por produtos/serviços ou
atributos dos mesmos são avaliados de acordo com um determinado
número de fatores que estão fortemente correlacionadas com o sucesso.
Os fatores de avaliação permitem uma maior previsibilidade para
aproximações de possíveis sucessos ou falhas.
Assim o foco desta tarefa está em responder primordialmente:
Qual o potencial deste portfólio de oportunidades de inovações
tornar-se vencedor?
As respostas possíveis são determinadas pela pontuação dos fatores, de
acordo com o modelo de pontuação ou scoring. Os sistemas ou modelos
de scoring ajudam a priorizar oportunidades de produtos e serviços que
tem maiores chances de sucesso. A escolha do método ou técnica de
avaliação e seleção foram explanados em detalhes na seção 4.4 que
apresenta as características de cada um.

Os fatores utilizados nesta tarefa são descritos conforme a seguir.

QUADRO 4.3: Fatores-chave avaliados para o Scoring das Oportunidades de Inovação.
FONTE: Os autores adaptado a partir de Cavalcante (2012).

Portanto, este é um conjunto de fatores que pode ser considerado como
um sistema de multicritérios bastante presente nas ferramentas de Gestão
de Portfólio.
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QUADRO 4.4: Exemplo de Resultados da Avaliação do portfólio de Oportunidades de Inovação

4

Uma vez que as oportunidades de inovação classiﬁcadas na tarefa
anterior passam pela avaliação segundo os fatores do método de scoring,
as mesmas serão priorizadas, utilizando-se um sistema de notas atribuídas a
cada fator-chave. A priorização permite que a empresa venha a eleger 3
oportunidades de inovação para a elaboração posterior de um plano de
inovação (etapa 5 e etapa 6).
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Ao ﬁnal da tarefa, o gestor deve comunicar os participantes sobre a
pontuação ﬁnal, apresentado a tabela dos resultados e priorizando as
oportunidades de acordo com o scoring ﬁnal obtido.

b-) Levantamento das Práticas de Gestão de Inovação
Tão importante quanto as oportunidades de inovações que foram
selecionadas para a elaboração de seus respectivos planos, é a garantia da
perenidade dos processos de gestão que permitirão gerenciá-las
continuamente, e ainda dar sustentação a uma nova etapa de levantamento
e seleção de novas oportunidades. Quanto maior a maturidade do
processo e a consequente adoção de ferramentas ou práticas de gestão da
inovação, maiores as chances de desenvolver e lançar inovações com maior
grau de acerto, que o cliente ou consumidor querem, no valor adequado e
no tempo certo.
Existem diversas práticas de estímulo à inovação que podem ser
adotadas nas empresas, e o gestor deve observar quais das práticas
sugeridas a seguir, ou outras, devem ser internalizadas em função da sua
aderência, pertinência e utilidade para a empresa.
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4

O termo “prática” é utilizado como técnica ou ferramenta por ter um
signiﬁcado que indica um benefício prático direto. Cada prática está mais
associada a uma ou mais atividades do processo de gestão da inovação:
levantamento, seleção, deﬁnição de recursos, implementação e
aprendizagem.
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As ferramentas (Technology Management Tools) listadas a seguir estão
descritas formalmente no documento oﬁcial Temaguide, parte III, mantido
13
pela fundação europeia COTEC , uma fundação pró- inovação tecnológica
que possui sede em Portugal, Espanha e Itália. Uma pesquisa feita por meio
de entrevistas com empresários na Europa e publicada no artigo de
14 ,
Hidalgo e Albors identiﬁca as principais técnicas de gestão da inovação
que objetivam melhorar a competitividade da empresa.
É importante que o gestor observe em qual atividade do processo
concentram-se as maiores lacunas e maiores necessidades em função das
oportunidades de inovação selecionadas. A explanação detalhada destes
desdobramentos ocorrerão na etapa 5, quando da elaboração do plano de
oportunidades de inovação.

Práticas de
Gestão Inovação

Levantamento

Seleção

Análise de Mercado

♦

Prospectiva
Tecnológica

♦

Benchmarking

♦

Deﬁnição de
Recursos

Implementação

Aprendizagem

♦

♦
♦

Análise de
Patentes
Auditorias de
Competências

♦

♦
♦

Gestão do
Portfólio

♦

Avaliação de
Projetos
Criatividade

♦
♦

♦

Gestão de P. I.
Gestão de
Interfaces
Gestão de
Projetos

♦

♦

Pensamento
Enxuto

♦

♦

Análise
de Valor

♦

Trabalho em
Equipes
Gestão de
Mudanças

♦

Melhoria
Contínua
Avaliação
Ambiental

♦

♦

Fortemente aplicável na atividade.

♦

Favoravelmente aplicável na atividade.

QUADRO 4.5 : Práticas de Gestão da Tecnologia e Inovação.
FONTE: Adaptado de COTEC

♦
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♦

♦

4

♦

Trabalho
em Rede
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DICA
DICA
O Guia de Boas Práticas de Gestão da Inovação da Fundação
COTEC de Portugal, apresenta os exemplos de boas práticas de
24 empresas ao longo do processo de implementação de um
sistema de gestão de PD&I, dentre elas a gestão das ideias e
gestão do portfólio de projetos de PD&I.
Download disponível: http://cotec.pt/ , Aba Guia de Boas Práticas.
Consultado em julho/2014.
O artigo da “Revista de Economia Política de las Tecnologias de
la Informacion y Comunicacion”, www.eptic.com.br, vol. X, enero
– abril, 2008, apresenta a descrição detalhada das 18 práticas,
que constam nos quadros 1 e 2, p. 6-12, incluindo objetivo e
técnicas formais utilizadas. Download disponível:
http://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/viewFile/174/149.
Consultado em julho/2014.
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O objetivo prático da tarefa de levantamento de práticas ao longo do
workshop de deﬁnição de oportunidades é apoiar no entendimento de
quais práticas são utilizadas pela empresa, o nível de conhecimento e
experiência de cada prática sob o ponto de vista coletivo, consolidado a
partir das observações individuais.
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O objetivo ﬁnal é apoiar a empresa ao longo do plano de gestão da
inovação (etapa 6), de forma que as ações sejam desmembradas em metas
efetivas de adoção das mesmas.

4.3.4 Pós-Workshop: Elaborando Oportunidades e Práticas
O pós-workshop permite a elaboração da lista de oportunidades de
inovação e uma lista prévia de práticas de gestão de inovação, as quais
representam subsídios para o desenvolvimento do plano de
oportunidade(s) de inovação e o plano de gestão da inovação (etapa 5) que
por sua vez se consolidam no plano de inovação completo da empresa.
Tanto as oportunidades de inovação da empresa quanto às práticas são
listadas e organizadas, tendo como referência o sumário de resultados do
workshop que deﬁne entre 3 a cinco prioridades mais relevantes (scoring) e
um extrato das práticas de gestão da inovação.
Um dos grandes desaﬁos é a validação ﬁnal desta listagem junto à
empresa, juntamente com o dirigente, presidente, proprietário ou ainda o

ETAPA

conselho da empresa, de forma que esteja de acordo com as deﬁnições das
mesmas, realizando uma construção preliminar da oportunidade de forma
positiva, construtiva e assertiva até que o entendimento seja comum e
aceito pelos envolvidos.

PASSOS

Pré-Workshop

ATIVID.

Ajuste no
PNI/NAGI

INSTRUM.

4

Diagnóstico
PNI/NAGI

DEFINIÇÃO DE
OPORTUNIDADES
DE INOVAÇÃO

Workshop

Elaboração da Lista de
Práticas observadas

Post-Workshop

Elaboração da Lista
de Oportunidades

Checklist
Levantamento
Práticas

Figura 4.9: Atividades e Instrumentos do passo Pós-Workshop de Deﬁnição de Oportunidades de Inovação.

Uma representação esquemática do plano de inovação a partir desta
concepção é demonstrada a seguir, onde a conﬂuência entre
oportunidades de inovação geradas, representadas pelos respectivos
planos de oportunidades de inovação, terão em proporções distintas, os
planos de gestão, que em certo grau são reproduzíveis para atividades de
gestão da inovação que se repetirão ao longo do tempo, dependendo do
estágio de maturidade do seu processo.
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Assim sendo, a visualização das necessidades inerentes a essas duas
perspectivas, que supostamente terão um elevado índice de
correspondência, permitirá o estabelecimento de um plano de inovação
mais assertivo no que tange às prioridades e cronograma de implantação.

4

Desta forma, teremos como subsídio para a elaboração do plano de
inovação duas vertentes complementares e interdependentes: a
elaboração das oportunidades de inovação e as ações para melhoria do
grau de maturidade de gestão da inovação da empresa.
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FIGURA 4.10: Representação do Plano de Inovação sob a perspectiva de oportunidades e gestão.
FONTE: Os Autores adaptado do Manual InovaXpress 15
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A seguir, a partir da relevância e importância das atividades de gestão
que deverão ser organizadas, preferencialmente de forma comum,
independente das oportunidades de inovação, mas sofrendo o impacto
das mesmas, se realizam ajustes no diagnóstico inicial da empresa.
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a) Ajuste no PNI/NAGI
O objetivo prático da tarefa de ajuste do PNI/NAGI é reﬁnar o
diagnóstico a partir das conﬁrmações realizadas ao longo do workshop.
O objetivo ﬁnal é apoiar a empresa ao longo do plano de gestão da
inovação (etapa 6), de forma que as ações sejam desmembradas em metas
efetivas de adoção das mesmas.

b) Elaboração da Lista de Práticas Observadas
O objetivo prático da tarefa de elaboração da lista de práticas após o
workshop de deﬁnição de oportunidades é estabelecer e sugerir a adoção
de práticas mais adequadas ao portfólio de oportunidades de inovação da
empresa, a partir do nível de conhecimento e experiência de cada prática
sob o ponto de vista coletivo, consolidado a partir das observações
individuais. detectado previamente ao longo do workshop.

O objetivo ﬁnal é que a lista sirva de base para o estabelecimento do
plano de gestão da inovação (etapa 6), de forma que as ações sejam
desmembradas em metas efetivas de adoção das mesmas.

c) Elaboração da Lista de Oportunidades de Inovação
O objetivo prático da tarefa de elaboração da lista oportunidades após o
workshop de deﬁnição de oportunidades é organizar de forma ordenada,
harmonizada e reﬁnada a lista de oportunidades de inovação que foram
estabelecidas ao longo do workshop.
O objetivo ﬁnal é que a lista sirva de base para o estabelecimento do
plano de oportunidades de inovação (etapa 5), de forma que as mesmas
sejam desmembradas em projetos de inovação que sejam passíveis de ser
desenvolvidos.

4.4. Método de aplicação
Nesta seção, apresentaremos os três passos da etapa com uma
descrição detalhada de todos os elementos necessários, a partir do
exemplo ﬁctício da empresa Nutrinova.

Interpretar o Relatório de Competitividade e as principais informações
já coletadas sobre o ambiente externo.
Revisar os elementos de entrada desta etapa a partir do Relatório de
Competitividade, interpretando e reﬁnando ou complementando os
principais extratos relacionados ao ambiente interno, ambiente externo,
novas tecnologias de produto no setor, novos mercados, novos produtos e
novos processos potenciais no setor, anterioridade e as oportunidades
prévias.
b) Estabelecendo Dados-Chave
Posicionar-se por meio do ﬂuxo navegacional da SelfInova para o
gestor ter clareza do momento em que se está.

CAPÍTULO 4 – DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

a) Interpretando o Relatório

4

4.4.1 Pré-Workshop: Planejando
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Destacar o objetivo do workshop e os resultados esperados deste
passo.
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Elaborar um documento de referência conforme quadro-exemplo a
seguir, com base no instrumento “Dados-chave do Ambiente Competitivo”,
que interpreta e sintetiza as informações críticas acerca do Relatório de
Competitividade destacando-se o setor, tendências, mercado
(concorrentes, fornecedores), economia e inovação, cadeia de valor da
empresa e de seus inﬂuenciadores bem como perspectiva futura da
empresa.
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Introdução
Macroambiente Setorial – Alimentos & Bebidas
Tendências
As principais tendências de futuro observadas para o setor dos
alimentos e bebidas são agrupadas dentro de cinco áreas tecnológicas
principais:

Qualidade e segurança alimentar
A preocupação do consumidor pela qualidade e segurança dos
alimentos. Encontramos tecnologias destinadas a assegurar uma
qualidade total dos produtos alimentícios, como tecnologias para
controlar a qualidade física, química e microbiológica dos produtos, que
podem ser aplicadas de forma rápida e eﬁcaz sem alterar os alimentos, e
as tecnologias de higienização de alimentos e equipamentos para
prevenção de contaminações. Temos tecnologias para a rastreabilidade
dos alimentos, dispositivos para a localização de pessoas e mercadorias, e
tecnologias que facilitam a caracterização das propriedades dos
alimentos e sua categorização

Alimentação e saúde
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INSTRUMENTO 4.1: Estabelecendo Dados-chave para a Nutrinova.

4

O setor agroalimentar visando produtos e dietas que contribuam para
"agregar qualidade de vida ao longo dos anos" (alimentos funcionais). A
crescente consciência sobre a própria saúde do consumidor tem elevado
o desenvolvimento dos alimentos com propriedades funcionais. Estes
alimentos, além da nutrição, causam um efeito seletivo sobre uma ou
várias funções do organismo, com impacto benéﬁco para a saúde.
Produtos com elementos funcionais adicionados, (vegetais com maior
conteúdo em vitaminas e minerais, leite e iogurtes fermentados com
cultivos pré-bióticos, ovos ricos em ácidos graxos ômega-3...) Os
produtos com substâncias potencializadoras da atividade funcional
(enzimas e inibidores para a obtenção de produtos fermentados de baixo
teor de colesterol...). Produtos que possuem reduzida presença de
determinados elementos, e que estão orientados para grupos
especíﬁcos da população (os produtos light ou modiﬁcados via
alimentação animal para se ter menor conteúdo de gorduras saturadas...)
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Além das tecnologias relacionadas à saúde apresentadas
anteriormente, observa-se também o crescimento comercial de produtos
e alimentos orgânicos, funcionais e nutracêuticos.

Design e produção industrial
Logística e Distribuição.
Desenvolvimento de Novos Produtos e Projetos.
Processos Industriais.
Embalagens.

Sustentabilidade
Dada à limitação de recursos que enfrentaremos no futuro, tanto em
relação à matéria-prima para alimentos primários e materiais de
fabricação e embalagens, como energia e água, os projetos de sistemas
de produção sustentáveis irão ocupar um papel fundamental no futuro.
Neste aspecto, as tecnologias orientadas ao desenvolvimento de
sistemas de produção de alimentos sustentáveis e a otimização de
recursos irão ganhar uma relevância especial.

4

Produção agrária
Dessas áreas estão apoiadas por uma série de tecnologias horizontais
que servem de suporte para implantação no nível industrial e de
mercado. As subseções, a seguir, foram estruturadas de acordo com
estas tecnologias.

CAPÍTULO 4 – DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

Pesquisa por produtos:
mais saudável
mais rápido da preparar
com melhor rastreabilidade
com melhor conservação
com um efeito probiótico (propriedade por melhora saúde)
orgânicos
Necessidades do consumidor por alimentos:
comercializados em pequenas porções
de rápido preparo
com embalagens ﬂexíveis para diversas situações
por os pões do tipo francês
intensiﬁcação dá troca de especialidades regionais e mundiais
INSTRUMENTO 4.1: Estabelecendo Dados-chave para a Nutrinova.
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Mercado – Alimentos
Análise Concorrência Nível Macro
O mercado possui uma grande quantidade de competidores de todos
os portes. Esses players têm lançado produtos inovadores com matériasprimas 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, também da indústria de alimentos, mas de
outros segmentos (empresas de biscoitos, por exemplo).

Concorrentes
Análise Concorrência Nível Micro
As maiores ameaças advêm dos produtos alimentícios chineses
importados de baixo custo. Para prevenir eventuais problemas com a
falta de padronização ou certiﬁcação destes produtos, a legislação está
mais restritiva.
As políticas públicas encontram-se também mais rígidas em relação ao
uso indiscriminado da água, bem como ativistas de hábitos radicais
impõe uma legislação mais restritiva na produção de alimentos.

Fornecedores
4

Processos Industriais

As plataformas tecnológicas relacionadas com os processos
industriais são muito diferentes em função do tipo de alimento que será
processado.
Dando suporte à automatização dos processos industriais e à
elaboração de alimentos em série, encontram-se: (i) tecnologias
orientadas à robótica, comunicação máquina-máquina e sensores; (ii)
controle da qualidade dos produtos, e sua classiﬁcação mediante visão
artiﬁcial, tratamento de imagens e reconhecimento de formas; e (iii)
inclusão de nanoprocessos por meio da nanotecnologia.
INSTRUMENTO 4.1: Estabelecendo Dados-chave para a Nutrinova.
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Há oportunidades de novos modelos de negócio envolvendo os
fornecedores da cadeia de valor em processos industriais.
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Encontram-se dentro dessas tecnologias aquelas focadas na
separação de ingredientes especíﬁcos dos alimentos, com o objetivo de
se obter alimentos mais saudáveis ou com determinadas características.
Estas tecnologias já são utilizadas para alimentos light, sem cafeínas, livre
de gordura, sem glúten, etc. No entanto, continuam evoluindo para
serem mais efetivas e atingirem novos tipos de ingredientes. Outras
tecnologias, como a nanotecnologia, também podem ser orientadas
para a incorporação de ingredientes desejados.
A biotecnologia também possui uma grande aplicação no setor
agroalimentar, tanto para a produção de ingredientes como para o
desenvolvimento de processos de elaboração de alimentos. alimentos
orgânicos, funcionais e nutracêuticos.
Dentre as tecnologias de produção e automatização industrial, são de
particular interesse para o a Nutrinova:
Tecnologias de Separação.
Tecnologias de Cocção a Vácuo.
Tecnologias de automação de xaroparia.
Processos Biológicos.
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Embalagens
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Para os alimentos embalados, buscam-se tecnologias orientadas a
desenvolver embalagens capazes de conservar os alimentos por um
período de tempo maior, com alto grau de qualidade e sem afetar suas
propriedades organolépticas. Essas tecnologias também buscam
fornecer informações ao consumidor e estarem em harmonia com o
meio ambiente.
Encontram-se também tecnologias orientadas a projetar embalagens
adaptadas às necessidades dos consumidores quanto à forma, tamanho,
quantidade, materiais, etc e que minimizem o uso de materiais. E outras
mais centradas no produto, como são os revestimentos comestíveis ou o
desenvolvimento de materiais, entre estes se destacam os materiais
inteligentes (capazes de proteger o alimento no seu tempo correto e
proporcionar informações ao consumidor sobre seu estado), e os
materiais biodegradáveis.

INSTRUMENTO 4.1: Estabelecendo Dados-chave para a Nutrinova.

Em resumo, as alternativas de materiais são encabeçadas pelo
desenvolvimento de películas complexas de proteção e os plásticos
policarbonatados com propriedades similares ao vidro. Quanto à
realização de uma assepsia melhorada, o desenvolvimento de sistemas de
embalagens ativas trazem a possibilidade de adicionar propriedades
bacteriostáticas ou a possibilidade de inclusão de sensores tempotemperatura como indicadores da vida útil do produto. Este tipo de
embalagem aproveita as interações com o alimento e o entorno para
melhorar a salubridade e a qualidade do mesmo, aumentando sua vida útil.
São desenvolvidas embalagens ﬂexíveis com melhor desempenho,
que incorporam novos sistemas adesivos (por exemplo: por meio de
adesivos estruturais) e novos sistemas de fácil abertura.

Economia e Inovação
Inﬂuenciadores
Entidades Representativas
ABIA: www.abia.org.br/

Certiﬁcadores
EMATER, IBD, Ecoserti.

Governo e Secretarias de Estado
Ministério da Agricultura,ANVISA, IAP.

Evoluções - Tecnologia & Inovação
A diferenciação no produto é um aspecto fundamental para a
competitividade das empresas do setor agroalimentar. Busca-se cada
vez mais satisfazer as necessidades concretas de cada consumidor, e
para isto, é necessário o desenvolvimento de tecnologias com o intuito
de saber qual a real necessidade do consumidor para que seja possível
produzir de maneira mais rentável.

CAPÍTULO 4 – DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

UTFPR, Universidade Positivo, UNICAMP, URGS, UFPR,
Universidade de Bonn.

4

Instituições de Ensino e Pesquisa
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Dentre as tecnologias, encontram-se aquelas relacionadas com o
armazenamento e processamento de dados para se conhecer melhor a
demanda do consumidor (quem compra o quê, quando e por que).
Necessita-se, também, trabalhar em tecnologias que permitam
desenvolver produtos que o consumidor demande, entre estas,
encontram-se as tecnologias para modiﬁcar propriedades físicas (odor,
texturas, etc), ou tecnologias para incorporação de ingredientes. Dada a
complexidade em satisfazer as necessidades do consumidor quanto a
produtos que incorporem diferentes alimentos, é necessário também
desenvolver tecnologias que facilitem a colaboração entre diferentes
empresas, para que cada uma possa projetar partes complementares de
um mesmo produto ﬁnal.

4

Os produtos intermediários se introduzem na cadeia produtiva como
ingredientes ou produtos complementares, com uma função especíﬁca,
agregando maior valor ao produto ﬁnal. Entre as tecnologias implicadas
neste tipo de produto, encontra-se o desenvolvimento de matériasprimas adaptadas aos processos especíﬁcos mediante modiﬁcação
genética, por exemplo, a adaptação para a extração de determinados
componentes de interesse para a indústria alimentícia. Do mesmo
modo, entram também aqueles produtos de origem natural com
propriedades conservantes, antioxidantes ou aromáticas. Por outro lado,
a produção e o melhoramento de bactericidas podem contribuir para
melhorar as características de conservação dos alimentos ou a
resistência ao desenvolvimento de patógenos.
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Cadeia de Valor da Empresa e seus Clientes
Perspectiva Empresa
Padrões de matérias-primas
Produtos alimentícios saudáveis
Matérias-primas base utilizadas para elaboração destes produtos:
cereais, farinhas funcionais, farinha de trigo, açúcares naturais e óleos de
soja coco, girassol e/ou de linhaça, podendo utilizar ainda de acordo com
o tipo de produto fabricado, utilizar outros ingredientes, tais como: frutas
secas, castanhas, vegetais desidratados, iogurtes-base.
Os produtos são perecíveis e por este motivo necessitam de
armazenamento sob ambiente controlado em sua grande maioria.
INSTRUMENTO 4.1: Estabelecendo Dados-chave para a Nutrinova.
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Outro motivo para a elevada perecibilidade apresentada por estes
produtos são os ingredientes utilizados em sua fabricação, como por
exemplo, frutas, vegetais, entre outros e o teor de umidade elevado que
estes produtos possuem.

Perspectivas para o Futuro
Oportunidades

4
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c) Preparando a Apresentação
Certiﬁcar-se do objetivo principal que se pretende alcançar com a
apresentação, reconhecendo o público-alvo, as estratégias principais por
meio da qual a empresa pretende competir, e em especial ter em mente
que o objetivo da mesma é ampliar a visão da empresa quanto a novas
oportunidades de negócios por meio da inovação nos seus campos de
atuação.
Recuperar as informações do documento de estabelecimentos dos
dados-chave e complementar com percepções individuais ou do grupo
gestor.
Delimitar bem os campos de atuação que se pretende trabalhar com
a empresa deﬁnindo uma abordagem inicial, conforme apontamentos do
sumário do instrumento “Dados-chave do Ambiente Competitivo”.
Estudar de forma criteriosa a semântica ou vocabulário do setor, e se
está de acordo com o público-alvo. No caso de utilizar conceitos ou siglas,
as mesmas devem ser explicadas para que a sua apresentação seja
compreendida dentro do contexto e da cultura da empresa.
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4

Dominar o assunto exige dominar a linguagem do setor econômico,
do mercado, da empresa e dos assuntos de maior relevância e prioridade.

170

Deﬁnir a melhor técnica ou ferramenta de apresentação que pode ser
baseada ou não em software. Reﬂita acerca de outros elementos que
venham a despertar a atenção do público-alvo.

DICA

DICA

Há diversas ferramentas de software disponíveis no mercado a exemplo das abaixo
sugeridas:
Microsoft: Microsoft Ofﬁce - http://www.microsoft.com/pt-br/download/
Apple: Keynote - http://www.apple.com/br/mac/keynote/
Prezi: Prezi - https://prezi.com/signup/public/
Google: Documentos Google>Galeria de Modelos – https://drive.google.com/

INSTRUMENTO 4.2: Preparando a Apresentação para a Nutrinova.

d) Preparando o Workshop
Reﬁnar os campos de atuação que se pretende focar ao longo do
workshop, procurando dimensionar esforços para as atividades do
workshop.

Avaliar a pertinência da realizacão das atividades de forma individual
ou em grupo, estabelecendo critérios de heterogeneidade que visem o
equilíbrio na realização dos agrupamentos (setores de atuação na empresa,
proﬁssões, experiência, nível hierárquico, gênero, dentre outros).

DICA
DICA
O Instrumento “Planejamento do Workshop” está dividido em três partes principais
de acordo com seus objetivos. São elas: 1ª Parte: Deﬁnir oportunidades de inovação.
2ª Parte: Selecionar oportunidades de inovação. 3ª Parte: Levantar práticas e estímulos
à inovação.
Estruture o workshop de forma adequada às condições de compreensão, esforço e
disponibilidade de tempo dos participantes da empresa.
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Aplicar o instrumento “Planejamento do Workshop”, procurando
sequenciar e adaptar as atividades que se encontram previamente
preenchidas, de acordo com as reﬂexões anteriores.

4

Reﬂetir acerca das informações do instrumento “Dados-Chave do
Ambiente Competitivo para a Nutrinova” procurando estabelecer uma
estrutura de condução de atividades ao longo do workshop.
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4
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INSTRUMENTO 4.3: Planejando o Workshop para a Nutrinova.

4.4.2 Workshop: Deﬁnindo Oportunidades
a) Identiﬁcar as Demandas
Reﬂetir (preferencialmente em grupos heterogêneos) acerca das
demandas dos consumidores ou organizações de acordo com DadosChave do Ambiente Competitivo, em especial sobre oportunidades e
ameaças (setor e mercado) e necessidades não atendidas.
Identiﬁcar as Demandas no Quadro x que apresenta o “Registro das
Demandas”, formalizando até 10 demandas no registro.

Demandas
01

Saúde e Prevenção no Prato (Alimentos + Embalagem)

02

Acessibilidade em Polos Industriais

03

Horário ﬂexível das Famílias

04

Fidelização «Pay per Use»

05

Aprenda Fazendo On-Line Móvel

06

Menu on-line de ofertas do chef «around»

07

Descontos progressivos Click na Saída

08

Breaks Funcionais (Atletas, Diabéticos, Cardiopatas, etc...)

09
10
INSTRUMENTO 4.4: Identiﬁcando as Demandas para a Nutrinova.
4

b) Identiﬁcar as Modalidades de Negócio

Reﬂetir sobre ajustes necessários para novos campos de atuação
representados por novos negócios ou negócios futuros da empresa.
Registrar os Negócios atuais e novos no Instrumento 4.5 que
apresenta o “Registro das Modalidades de Negócio”, formalizando até 10
modalidades .

CAPÍTULO 4 – DEFINIÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO

Identiﬁcar as Modalidades de Negócio, reﬂetindo acerca dos
negócios atuais da empresa.
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Modalidade de Negócio
01

Conveniência shop & on-line

02

Food Service

03

Corporativo Saúde

04

Balada & Saúde

05

Atletas «Móveis»: Campeonatos e Torneios

06
07
08

09

4

10
INSTRUMENTO 4.5: Identiﬁcando as Modalidades de Negócio para a Nutrinova.
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c) Identiﬁcar os Produtos/Serviços atuais
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Identiﬁcar os produtos e serviços atuais, reﬂetindo sobre produtos
atuais que podem sofrer melhorias ou substituições.
Registrar os produtos atuais no Instrumento 4.6 que apresenta o
“Registro dos Produtos Atuais”, observando que as demandas e
modalidades de negócio anteriores representam espaços de
oportunidades a serem propostas.

INSTRUMENTO 4.6: Identiﬁcando os Produtos e Serviços Atuais para a Nutrinova.

d) Identiﬁcar os Produtos/Serviços novos e futuros
Identiﬁcar os produtos e serviços novos e futuros, reﬂetindo sobre
produtos que poderiam atender novas demandas e novos negócios
identiﬁcados anteriormente, ou até mesmo produtos que existem no
mercados que poderiam sofrer melhorias ou substituições.
Registrar os produtos e serviços novos e futuros atuais no Instrumento
4.7 que apresenta o “Registro dos Produtos Novos e Futuros”, observando
que as demandas e modalidades de negócio anteriores representam
espaços de oportunidades a serem explorados.
4
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Selecionar qualitativamente por meio de um “x”no Instrumento 4.7
referente ao “Registro de Produtos Novos e Futuros” a seguir, na coluna
“seleção”, as oportunidades de produtos e serviços que mais se aproximam
da estratégica da empresa.
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INSTRUMENTO 4.7: Identiﬁcando os Produtos e Serviços Novos e Futuros para a Nutrinova.
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e) Seleção dos Produtos e Serviços: 1ª Votação
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Atribuir notas de 1 a 10 para as oportunidades que foram préselecionadas no Instrumento 4.8 “registro dos produtos e serviços novos e
futuros”, lembrando que a indicação é que a pré-seleção seja feita para até
10 oportunidades de inovação.
Selecionar idealmente até 6 oportunidades de produtos e serviços
novos e futuros de acordo com o Instrumento 4.8 que apresenta a
“Votação” preliminar, observando que as notas atribuídas representam
ordens de prioridade para a ﬁltragem.

A votação preliminar não é obrigatória. Este passo poderá ser
direcionado diretamente para o próximo passo.

Votação

INSTRUMENTO 4.8: Selecionando os Produtos e Serviços para a Nutrinova.

f) Priorização dos Produtos usando Modelo de Scoring

Fator 1 : Ligação com a Estratégia de negócios.
Fator 2 : Vantagem Competitiva do Produto.
Fator 3 : Atratividade de Mercado.
Fator 4 : Competências Necessárias.
Fator 5 : Viabilidade Técnica.
Fator 6 : Retorno Financeiro.
Priorize idealmente até 6 oportunidades de produtos e serviços de
acordo com o exemplo do Instrumento 4.9 que apresenta a “Priorização
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Observe que os fatores-chave são:

4

Atribuir notas 1, 4, 7 e 10, de acordo com as deﬁnições a elas
designadas para cada fator-chave.
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dos Produtos e Serviços”. As notas são atribuídas a cada um dos fatores
acima apresentados.
Observe o score médio para cada oportunidade na média total
“Sumário de Resultados” no instrumento correspondente.
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INSTRUMENTO 4.9: Priorizando os Produtos e Serviços para a Nutrinova.

INSTRUMENTO 4.10: Apresentando as Três Oportunidades melhor Avaliadas para a Nutrinova.
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Listar as três oportunidades melhor avaliadas.

4

g) Listar as três oportunidades
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A partir da lista de oportunidades de inovação, representada por
produtos ou serviços priorizados no quadro anterior, é possível traçar
orientações para o desenvolvimento do plano de oportunidades de
inovação (POI), detalhados na etapa 5.
h) Levantar as Práticas de Gestão da Inovação
Levantar as práticas de gestão da inovação utilizadas pela empresa,
identiﬁcando o seu nível de conhecimento da mesma, bem como a
experiência prévia na aplicação da prática.
Registrar no Instrumento 4.11 “Checklist de Levantamento de
Práticas”.
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4

Em relação à sua empresa, assinale, com um X, a opção correspondente ao conhecimento e
à experiência que a empresa tem nas práticas de gestão de tecnologia e inovação apresentadas.
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INSTRUMENTO 4.11: Levantando as práticas de Gestão da Inovação para a Nutrinova.

A partir das constatações advindas das respostas ao checklist é possível
traçar orientações para o desenvolvimento do plano de gestão da inovação
(PGI), detalhados na etapa 5.

4.5 Cuidados na aplicação
A seguir, a partir das constatações e evidência da aplicação nas
empresas, em especial as empresas piloto, foi possível derivar algumas
recomendações visando o cuidado da aplicação da SelfInova em campo.

4
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QUADRO 4.6 : Recomendações estratégicas e operacionais para aplicação em campo
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