Fonte: http://ilustracionesposibles.blogspot.com.br/2007_06_01_archive.html

« CAPÍTULO 5 «
Elaboração
Casos do
Plano
Empresariais
de Inovação

“Com organização e tempo,
“Aqueles que se sentem satisfeitos sentam-se e nada fazem.
acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito”.
Os insatisfeitos são os únicos benfeitores do mundo.”
(PITÁGORAS)
(WALTER SAVAGE LANDOR, 1795)

CAPÍTULO 5 – ELABORAÇÃO DO PLANO DE INOVAÇÃO

5.1 Apresentação das etapas e estrutura de navegação
As etapas anteriores permitiram gerar um conjunto de informações que
necessita ser organizado de forma a constituir um plano capaz de incorporar as oportunidades de inovação propriamente e a sua adequada gestão
de forma permanente e sistêmica. Trata-se da elaboração de um Plano de
Inovação, que vem a incorporar os dois principais resultados do SelfInova:
as oportunidades de inovação e a adequada gestão da inovação.
Uma boa parte do esforço desta etapa dedica-se essencialmente a organizar as informações obtidas nas etapas anteriores, propondo uma sequência que permita aos gestores da empresa visualizarem e compreenderem
as partes (oportunidades de inovação) e ao mesmo tempo o todo (processo
de gestão) da empresa. Também, permite explicar as diretrizes e escolhas
envolvendo a situação atual da empresa face à inovação (diagnóstico), seu
posicionamento concorrencial e de mercado, suas limitações e fragilidades
(análise do ambiente competitivo), os ativos que a empresa dispõe e aqueles que precisam ser promovidos para que a inovação ocorra (capacitação
da empresa) e, principalmente, o portfólio de oportunidades a ser explorado (deﬁnição de oportunidades de inovação). As listas de oportunidades já
priorizadas pela empresa e que serão objeto do Plano foram tratadas na
etapa 4 advindos do documento de lista de oportunidades.
O Plano de Inovação é um documento estratégico que deve ser veiculado com os devidos cuidados de conﬁdencialidade. São dois os objetivos
complementares que são perseguidos nesta etapa:

No contexto da Metodologia SelfInova a Elaboração do Plano de Inovação é a quinta etapa conforme ilustrado na Figura 5.1.
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Orientar a implantação de práticas de gestão de inovação que perenizem o esforço inovativo da empresa, ou seja, que a identiﬁcação de oportunidades torne-se prática corrente dentro da empresa, de forma organizada
e sistematizada, além de outras práticas pertinentes ao desenvolvimento
posterior das inovações.

5

Orientar a exploração de oportunidades imediatas de inovação.
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FIGURA 5.1 - Etapa de Elaboração do Plano de Inovação no contexto da Metodologia SelfInova.

Para esta etapa, a empresa pode utilizar alguns dos métodos oriundos
da etapa 1 (técnicas de diagnósticos e de posicionamento competitivo da
organização) e da etapa 4 (técnicas de geração e de gestão do portfólio).

5

É importante destacar que as informações que constam no Relatório de
Posicionamento oriundas da Etapa 1 (Diagnóstico) e que constam na Lista
de Oportunidades de Inovação e na Lista de Práticas da Etapa 4 (Deﬁnição
de Oportunidades) são importantes insumos para o desenvolvimento do
Plano de Inovação.

5.2 A necessidade de inovação contínua
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5.2.1 Por que é importante sistematizar a inovação
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Uma série de estudos conduzidos pelo Boston Consulting Group1 desde
2004 junto a 1.500 executivos em vários países tem conﬁrmado a percepção positiva das organizações quanto à importância da inovação. Em seu
relatório mais recente, a inovação é considerada por 76% dos executivos
uma das três principais prioridades e por 24% deles a principal prioridade
estratégica da empresa. Ainda, considerando tal importância, 69% dos executivos pretendem ampliar os investimentos em inovação. Na América do
Sul, esse índice é ainda superior: para 89% dos executivos, a inovação está
entre as três principais prioridades e, para 79%, há intenção de aumentar os
investimentos em inovação. Veja Figura 5.2.
Um tal contexto tem direcionado as empresas a assumirem uma estratégia de longo prazo para conduzir a inovação de forma sistêmica e contínua.

Destas estratégias desdobram-se planejamento e, mais especiﬁcamente,
planos de inovação. A SelfInova assume assim que planos de inovação constituem respostas a priorização observada nas empresas e compõem um
esforço para sistematizar a inovação.
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FIGURA 5.2 - Prioridades Estratégicas das Empresas em relação a Inovação e Desenvolvimento de Produtos.
FONTE: Boston Consulting Group (BCG).
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5.2.2 Por que é importante planejar as oportunidades de inovação?
As oportunidades de inovação em uma organização provém de várias
necessidades. Normalmente, as lideranças se detém naquelas de cunho
imediatista, formuladas a partir de uma estratégia oportunista de
atendimento a curto prazo, em especial as que são direcionadas a partir de
consumidores, bem como da sua cadeia de fornecedores e parceiros. No
entanto, as grandes oportunidades são aquelas criadas a partir de uma
visão antecipada, e que geralmente envolvem a organização em um
processo semi-formalizado em que se discute o portfólio atual e futuro de
produtos e serviços, proposta pela etapa “Deﬁnição de Oportunidades”
retratada pelo SelfInova.
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5

No entanto não basta gerar o portfólio, é preciso geri-lo. O Plano de
Inovação deve conter o de portfólio de oportunidades de inovação gerado,
onde as atividades principais e seus desdobramentos devem estar
formalizadas para que sejam adequadamente geridas ao longo do tempo
na busca do equilíbrio adequado, relacionado tanto às oportunidades
quanto as atividades correlatas, dentre aspectos que considerem critérios
ﬁnanceiros, de retorno, de atratividade mercadológica, tecnológica dentre
tantos outros. O objetivo é sempre a busca do balanceamento adequado
entre os possíveis investimentos alocados em cada uma das oportunidades
e seus desdobramentos e como obter o retorno com maior grau de acerto,
de forma a tornar o processo de geração de novas oportunidades contínuo
e incorporado dentro da empresa.
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A gestão eﬁcaz da carteira de portfólios deve ir além da perspectiva
gráﬁca do posicionamento das oportunidades de inovação. No Plano de
Inovação é importante a tradução das mesmas em planos de projetos ou
termos de aberturas de projetos que possibilitem um detalhamento
necessário para possibilitar a captação de recursos, sejam eles humanos,
ﬁnanceiros, de infraestrutura ou tecnologia.

5.2.3 Por que gestão da inovação é importante?
A inovação constitui uma das armas mais poderosas que a empresa
2,3,4
possui e saber geri-la passa a ser um imperativo . As empresas de base
tecnológica estão trabalhando constantemente no processo de inovação,
priorizando o enfoque no mercado, nas necessidades que os clientes
constantemente solicitam por meio de novos produtos, o que requer gerar
novos conhecimentos, pesquisas constantes, constituindo um sistema de
contínuo aprendizado em busca do melhor, do novo, das oportunidades e
5
necessidades do mercado . Para tanto, a organização deve estar disposta a
investir nesse processo, como também precisa ser empreendedora e

receptiva à inovação como sinônimo de mudança. A inovação, portanto,
passa a ser essencial e a fazer parte da rotina da empresa, sendo um dos
alicerces para a segurança e garantia de sucesso.
A gestão da inovação é um fenômeno complexo que possui inúmeras
deﬁnições. Para as organizações, se traduz no desenvolvimento de novas
tecnologias na revisão do processo organizacional e na transformação de
todas essas variáveis em novas oportunidades de mercado, produtos e
serviços prósperos.
Ainda, a gestão da inovação reúne etapas de estudo cientíﬁco,
tecnológico, organizacional, ﬁnanceiro e comercial, bem como inclui
investimento em novos conhecimentos, os quais são ou pretendem ser
direcionados à implementação da nova tecnologia ou melhoria de
7
produtos, serviços ou processos .

5.3 Descrição dos passos e atividades para Elaboração do
Plano de Inovação (O que é )
A Etapa de Elaboração do Plano de Inovação reúne passos, atividades e
instrumentos para a produção de um documento referência para a gestão
da inovação dentro da empresa, e portanto o resultado principal do
SelfInova.

5.3.1 Visão geral das Etapas, entradas e saídas

• Relatório de
posicionamento
• Lista de Oportunidades
de Inovação
• Checklist de
Levantamento de
Práticas de Gestão da
Inovação

Saídas

5
ELABORAÇÃO DO PLANO
DE INOVAÇÃO

FIGURA 5.3 – Entras e Saídas da Etapa de Elaboração do Plano de Inovação.

• Plano de
Oportunidades de
Inovação
• Termo(s) de abertura
para Projetos de
captação
• Plano de Gestão da
Inovação
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Entradas

5

A ﬁgura 5.3 destaca as principais entradas (que são as saídas da etapa 1,
2 e 4), precisamente o relatório de posicionamento, a lista de oportunidades de inovação e as principais práticas de gestão da inovação validadas na
etapa anterior. Ainda, ilustra as principais saídas, especiﬁcamente o plano
de oportunidades de inovação, os termos de abertura dos projetos derivados das mesmas e o plano de gestão da inovação.
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Instrumentos propostos pela SelfInova conduzem a Elaboração do
Plano de Inovação, compreendendo atividades que vão desde a
elaboração de propostas iniciais de captação de recursos para viabilizar as
oportunidades, os chamados termos de abertura, passando pela
elaboração do plano de oportunidades, o qual organiza as principais
informações que permitem implementar as inovações mais imediatas,
ﬁnalizando com a identiﬁcação de práticas de gestão que conduzirão a
inovação de forma sistêmica e a longo prazo.
Cabe relembrar a distinção entre o Plano de Oportunidades de
Inovação, Termos de Abertura e o Plano de Gestão da Inovação, todos
partes integrantes do Plano de Inovação.
O Plano de Oportunidades de Inovação permite identiﬁcar quais
oportunidades a empresa deve explorar de forma imediata para sua
sustentabilidade econômica ou para tornar-se mais lucrativa. Também
permite deﬁnir os pré-projetos das oportunidades de inovação indicando
as informações mais relevantes sejam elas relacionadas a objetivos,
resultados esperados, prazos e custos.

O Plano de Gestão da Inovação visa propor um conjunto de medidas
para que a inovação ocorra de forma permanente e organizada, reunindo a
identiﬁcação de práticas e técnicas essencialmente de gestão. Trata-se de
uma solução de longo prazo altamente dependente da cultura, da
liderança, do estilo de gestão e em especial da decisão da perpetuidade da
organização por meio de sua capacidade contínua de inovar.

ETAPA

Considerando esta distinção e visando facilitar a condução das tarefas pelo
Agente de Inovação, a Etapa de Elaboração do Plano de Inovação é dividida
em passos conforme ilustrado pela Figura 5.4 e detalhada na sequência.

PASSOS
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5

Os Termos de abertura (um para cada oportunidade de inovação) têm o
objetivo de autorizar formalmente o início do projeto e iniciar a alocação ou
captação de recursos. O Termo de Abertura é o reconhecimento e
conﬁrmação oﬁciais por escrito da existência do projeto na empresa e junto
às partes interessadas, e deve ser utilizado para apresentar o projeto à
organização.

5
Elaboração
do Plano de
Oportunidades

ELABORAÇÃO
DO PLANO
DE INOVAÇÃO

Elaboração dos
Termos de
Abertura

FIGURA 5.4 – Passos que conduzem a Etapa de Elaboração do Plano de Inovação.
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Elaboração do
Plano de Gestão
da Inovação

5.3.2 Elaboração do Plano de Oportunidades

5
Elaboração
do Plano de
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Geração do Gráﬁco
«Portfolio de
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ELABORAÇÃO
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Anterioridade

Elaboração do
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da Inovação

Elaboração
POI

Plano de
Oportunidades
de Inovação

5

INSTRUM.

PASSOS

ETAPA

O objetivo da etapa de elaboração do plano de oportunidades é gerar o
gráﬁco do portfólio de oportunidades de inovação juntamente com um
plano de ação básico das mesmas, sendo que, em seguida, cada
oportunidade é direcionada ao Termo de Abertura de Projeto respectivo.
Veja a Figura 5.5. O plano de ação básico é viabilizado por um instrumento
5W2H, uma ferramenta de planejamento administrativa tradicional, muito
utilizada nos ciclos de qualidade e constitui-se de matriz organizada em
colunas, cada uma delas encabeçada pelos títulos: (What? O quê?); (Why?
Por quê?);(Who? Quem?) ;(Where? Onde?); (When? Quando?) ; (How?
Como?) e (How much? Quanto?).

FIGURA 5.5 – Passo, Atividades e Instrumentos da Etapa de Elaboração do Plano de Oportunidades de Inovação (POI)

Neste passo, o gestor (ou grupo de gestores/especialistas) deve ter
boas habilidades de interpretação e discernimento para intervir, mesmo
nesta fase que é posterior a geração de oportunidades, para
eventualmente modiﬁcar a semântica e melhor adequar as oportunidades
ou até mesmo substituí-las ou removê-las no caso de conﬂitos, sejam eles
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Com a ﬁnalidade de antecipar eventuais questões legais que viriam a
inviabilizar o desenvolvimento das oportunidades de inovação geradas, é
recomendável que seja aplicada uma busca e avaliação da anterioridade,
sejam elas relacionadas a patentes (no caso das oportunidades que se
enquadram como produtos/processos) ou a direitos autorais (no caso de
que as oportunidades estejam relacionadas a serviços, modelos de
negócios, marketing que envolvam proteção de marca).
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relacionados a redundâncias ou fragilidades ou ainda a falta de
entendimento acerca das características da mesma.
O gestor também deve liderar a elaboração do POI, promovendo ações
colaborativas com os perﬁs necessários da empresa e no seu ambiente (em
termos de estratégia, de mercados, de tecnologias e de modalidades de
negócios) para que o plano retrate a identidade das oportunidades
priorizadas.
A seguir é apresentada a atividade de elaboração dos termos de abertura.

5.3.3 Elaboração dos Termos de Abertura
O objetivo da etapa de elaboração dos termos de abertura de projetos é
elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e comunicar o projeto
dentro da empresa e junto às partes interessadas. Veja Figura 5.6.
O TAP utilizado no SelfInova segue os padrões deﬁnidos no PMBOK®,
onde as principais informações detalhadas são:
Propósito ou justiﬁcativa do Projeto.
Objetivos do Projeto.

5

Requisitos de alto nível.
Premissas.
Restrições.
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Descrição do Projeto em alto nível.
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Limites do Projeto.
Riscos de alto nível.
Resumo do cronograma de marcos.
Resumo do orçamento.
Lista das partes interessadas.
Requisitos para aprovação do Projeto.
Gerente do Projeto.
Patrocinador.

Responsável pela autorização do Projeto.

INSTRUM.

PASSOS

ETAPA

Uma vez formalizados, os TAPs tornam-se os principais instrumentos de
reconhecimento e conﬁrmação oﬁciais da existência do projeto na empresa
e junto às partes interessadas, e deve servir de base para comunicar e
apresentar o projeto aos envolvidos.

5
Elaboração
do Plano de
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ELABORAÇÃO
DO PLANO
DE INOVAÇÃO

Elaboração do
Plano de Gestão
da Inovação

Elaboração dos
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Elaboração do
Termo de Abertura
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Comunicação
do Projeto

Termo de
Abertura
do Projeto

FIGURA 5.6 – Passos, Atividades e Instrumentos da Etapa de Elaboração dos Termos de Abertura de Projetos (TAPs)

De maneira mais ampla, a Gestão da Inovação é um conjunto de
processos deﬁnidos de forma a incluir todos os passos necessários –
técnicos, gerenciais, comerciais e ﬁnanceiros – para coordenar a realização
sistemática de inovações nas organizações. Busca-se identiﬁcar as práticas
de gestão que asseguram a condução de uma cadeia de inovação na
empresa, envolvendo, dentre outras ações, a geração da ideia, a
identiﬁcação de oportunidades, a implantação e a exploração comercial de
uma inovação.
Para conduzir a deﬁnição de tais ações a SelfInova estabeleceu um
conjunto de atividades conforme exposto pela Figura 5.7. Antes do
detalhamento de cada uma das ações faz-se necessário um posicionamento
conceitual quanto ao modelo de gestão de inovação adotado.
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5.4 Elaboração do Plano de Gestão da Inovação

5

A seguir é apresentada o passo de elaboração do plano de gestão da
inovação, conforme ilustrado pela Figura 5.4.
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ETAPA
PASSOS
INSTRUM.

5
Elaboração
do Plano de
Oportunidades

ELABORAÇÃO
DO PLANO
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Elaboração do
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Práticas para
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Oportunidades

Práticas para
Alocação de
Recursos

Práticas para
implantação

Práticas para
Difusão

Práticas para
Aprendizado

Plano de
Gestão de
Inovação

FIGURA 5.7 – Atividades que compõem o passo Elaboração do Plano de Gestão, parte integrante da etapa de Elaboração
do Plano de Inovação.

5.4.1 Modelo adotado para Gestão da Inovação
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5

Neste trabalho, assume-se inicialmente que10:
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A gestão da inovação é um conjunto de processos inovadores deﬁnidos de forma a incluir todos os passos necessários – técnicos, gerenciais, comerciais e ﬁnanceiros – para coordenar a realização sistemática de
inovações nas organizações. Esses processos cumprem a função de
gerenciar o esforço da organização, envolvendo desde a geração de
uma ideia, a transformação da ideia em um novo produto, processo,
serviço, marketing ou forma organizacional, até sua disponibilização
junto aos clientes ou usuários em mercados existentes ou novos.

A Gestão da Inovação pode ser considerada uma nova área de conhecimento que combina conceitos, técnicas, métodos e modelos oriundos de
outras disciplinas, em particular das engenharias e da administração, os
domínios de conhecimento articulados na gestão da inovação são diversiﬁcados, devendo ser necessariamente complementares e estar em torno do
tema de inovação.
A metodologia proposta adota sete orientações principais para uma
10,2,3,4
:
gestão da inovação eﬁciente

1) a gestão da inovação se dá organizada em processos e dentro das
limitações da organização e de sua força de trabalho. Isso ocorre por meio
dos hábitos, da cultura, das habilidades e das expectativas dos gestores,
colaboradores e clientes, das suas competências técnicas e da sua capacidade de mobilização de ativos tangíveis e intangíveis. Todo esse esforço
está condicionado aos momentos econômicos, políticos e de desenvolvimento aos quais a empresa e até mesmo o país e o mundo estão sujeitos;
2) uma vez que o processo de inovar começa a ser desenvolvido e
aplicado, as pessoas se encorajam a continuar, sentem-se atraídas pela
oportunidade de desenvolver novas ideias e se envolver em novas pesquisas. Aﬁnal, a inovação está diretamente associada à sobrevivência da orga8
nização, seja ela privada ou pública ;
3) todas as transformações ocasionadas pela inovação acabam por
gerar mudanças na organização. Uma organização que vive contínuos
momentos de aperfeiçoamento, de inovação, precisa ser ﬂexível, se adaptar às novas mudanças. A busca incessante por melhorias começa a fazer
parte do dia a dia da empresa;
4) a inovação possui múltiplas abordagens, requerendo ﬂexibilidade
e velocidade, tudo isso devido ao rápido avanço de novas ideias que surgem a cada instante, as quais têm, muitas vezes, origem na percepção e
intuição por causa dos problemas imprevistos que ocorrem no decorrer de
9
todo o processo ;

7) a inovação pode diferir de acordo com o contexto: escala, natureza,
grau de novidade, e também de acordo com a organização inovadora, conforme apresentado no Quadro 5.1.
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6) o processo de inovação não deve ser confundido com o de inventar. O inventor é aquele que nos traz algo novo que surge de suas ideias, de
sua criatividade, que nem sempre terá alguma aplicabilidade imediata ou
estará associado à absorção pelo mercado, aos aspectos econômicos ou,
ainda, à forma de sistematizar um processo;

5

5) as inovações podem tanto valorizar quanto destruir as competências que uma empresa adquiriu ao longo de sua existência. As competências
são representadas pelo conhecimento acumulado sobre o domínio de
determinada tecnologia e os processos existentes e praticados. O cuidado
deve se dar no sentido de respeitar as competências da organização e, ao
mesmo tempo, alinhá-las às práticas de inovação em resposta às diretrizes
estratégicas da empresa;
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QUADRO 5.1 – Inﬂuências do contexto na gestão da inovação.
FONTE: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt2,3,4.
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5

A importância de entender a inovação como um processo, primeira consideração elencada na seção anterior, é que esse entendimento dá forma
ao modelo de gestão a ser aplicado, o que tem mudado muito no decorrer
do tempo.
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Os modelos mais antigos consideravam a gestão da inovação uma
sequência linear de atividades funcionais. De fato, o modelo need pull ou
market pull buscava simplesmente a pesquisa e o desenvolvimento de produtos novos ou aperfeiçoados para atender aos requisitos do mercado. Já
no technology push, a cada nova descoberta ou resultado de atividades
cientíﬁcas ou de pesquisa e desenvolvimento, o produto era adaptado para
2.
ser inserido no mercado e consumido pela população As limitações de
cada uma das abordagens são claras; na prática, a inovação é uma combinação daqueles processos, sendo a interação um fator crítico. Às vezes, o
pull é dominante e, às vezes, o push, mas a inovação de sucesso resulta de
uma combinação ponderada de ambos.
O Quadro 5.2 apresenta um resumo histórico das cinco gerações de
modelos mais tradicionalmente encontrados na literatura, acrescidas de
um modelo pelos autores de inovação aberta em atual emergência.

QUADRO 5.2 – Gerações dos modelos de inovação.
FONTE: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt2,3,4.

A inovação iniciou com os modelos lineares – característicos dos anos
1960 –, chegando aos modelos interativos mais complexos; já o conceito de
quinta geração é um processo multifator que requer altos níveis de integração interna e externa à organização, que são facilitados por redes baseadas
em tecnologia da informação. Apesar de parecer complexo, o modelo de
quinta geração segue considerando os mesmos pressupostos dos mode2,3
los iniciais .
Por sua vez, o modelo de inovação aberta assume os pressupostos da
geração anterior, mas amplia fortemente o relacionamento e processos
com outros atores no seu entorno. Nesse último modelo, cria-se um ecossistema de inovação.
De fato, vários modelos de gestão da inovação têm sido desenvolvidos
nos últimos anos. O modelo adotado neste trabalho situa-se mais próximo
da quinta geração, sendo acrescido dos pressupostos da sexta e da consideração de especiﬁcidades do cenário e da cultura brasileiros, estando seu
modelo ilustrado na Figura 5.6.

5

Quatro perspectivas principais devem ser consideradas para identiﬁcação e gerenciamento das práticas de gestão da inovação no modelo adotado, as quais indicam quatro preocupações constantes que os gestores da
2,3,4
inovação devem ter na deﬁnição das práticas de gestão :
1) estratégia: refere-se a assumir um posicionamento estratégico para
a inovação e sua gestão;
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FIGURA 5.6 – Modelo de gestão da inovação adotado.
10.
FONTE: Adaptado de Metodologia para Elaboração de Plano de Gestão da Inovação

199

2) mecanismos de implantação: referem-se ao desenvolvimento e
uso efetivo de mecanismos e estruturas de implantação para gestão da
inovação;
3) inter-relacionamento externo: refere-se à construção e manutenção de links (relacionamentos) externos para gestão da inovação;
4) suporte organizacional: refere-se ao desenvolvimento e extensão
do suporte organizacional para gestão da inovação.

Baseando-se nestas perspectivas, a SelfInova propõe 6 grupos de práticas de gestão ou processos inovadores que organizam o que fazer para que
10,2,3,4
a inovação ocorra de fato, de forma sistêmica e contínua. São eles
:
1) identiﬁcação de oportunidades ou promoção de ideação e criatividade;
2) deﬁnição estratégica especíﬁca da inovação, de forma a harmonizá-la com a estratégia corporativa;
3) alocação de recursos existentes ou não dentro da organização para
que a inovação ocorra;

5

4) implementação, em que de fato o novo produto, processo ou serviço é elaborado;
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5) difusão da inovação, envolvendo a disponibilização no mercado
do novo produto, processo ou serviço. Por vezes, envolve a própria criação
do mercado;
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6) aprendizado, que reúne principalmente técnicas de gestão do
conhecimento e ocorre de forma paralela às demais fases. Este conjunto de
práticas recebe atenção especíﬁca na SelfInova. De fato, o Capítulo 5 foi
dedicado a ele, não cabendo ao presente capítulo ir além.

Cabe notar que há uma ordem principal para que as práticas ocorram,
mas também é importante a interação entre elas, levando a idas e vindas de
informações e conhecimentos. Um maior detalhamento dessas fases ocorre com o auxílio do conceito de Aprendizado Baseado em Problemas, normalmente referenciado como PBL (do inglês Problem Based Learning).

5.4.2 O PBL
O PBL é uma metodologia aqui utilizada para conduzir o raciocínio dos
gestores da inovação, ajudando-os a observar a realidade da sua organização, analisar os cenários atual e futuro e, por ﬁm, decidir de forma sistêmica
e integrada as práticas de gestão da inovação que devem ser consideradas
10
para atender às suas necessidades. Com origem no Canadá, foi implantada de forma precursora na Universidade de Maastricht, na Holanda, e tem
sido utilizada em inúmeras áreas, como na medicina e, mais recentemente,
nas áreas tecnológicas.
Comparativamente a outros métodos tradicionais de aprendizagem, o
PBL tem encontrado reconhecimento onde é aplicada por despertar maior
motivação para construção do conhecimento e maior assimilação de conceitos e conteúdos. Embora não constitua a única prática pedagógica, predomina para o aprendizado de conteúdos cognitivos e integração de disciplinas, sendo um método formativo, à medida que estimula uma atitude
ativa do aluno em busca do conhecimento, e não meramente informativo,
11
como é o caso da prática pedagógica tradicional .

O problema, ou subproblemas, assim caracterizados são expressos na
forma de questões. Normalmente, parte-se de questões mais genéricas até
questões mais especíﬁcas, criando uma estrutura que busca esgotar a
compreensão da situação que se deseja resolver. Para cada atividade pro-
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Outra característica da PBL é a possibilidade de articular conhecimentos
10
oriundos de diferentes disciplinas, possibilitando atuação : 1) multidisciplinar, quando as disciplinas envolvidas mantêm suas metodologias e teorias originais, sem integração de resultados, 2) interdisciplinar, quando há
uma integração metodológica de diferentes disciplinas, levando a resultados integrados e 3) transdisciplinar que vai além da interdisciplinaridade,
descaracterizando fronteiras entre as disciplinas e buscando uma abordagem que integra o mundo teórico e o mundo da prática. Para a gestão da
inovação, podem ocorrer essas três articulações, sendo a transdisciplinar a
mais provável.

5

A PBL advoga um processo de aprendizagem centrado no gestor da
inovação e guiado pela busca de soluções a um dado problema ou subproblemas. Os problemas podem ser bem ou mal estruturados. Os bem estruturados são deﬁnidos de forma clara, sendo possível identiﬁcar as suas
causas; nesses casos, as soluções podem ser obtidas de forma mais organizada e facilitada, desde que dados e informações estejam disponíveis. Os
problemas mal estruturados são os de maior ocorrência na gestão da inovação, não possuem uma deﬁnição clara, podem ser ambíguos e solicitar
diferentes soluções com diferentes eﬁcácias. Em suma, são os que possibilitam o maior exercício da criatividade.
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posta na Figura 5.7( ver página 202) questões especíﬁcas serão emitidas.
Na sequência segue um detalhamento destas atividades.

5.4.3 Práticas para o Plano de Gestão da Inovação
a)

Práticas para identiﬁcação de oportunidades

A identiﬁcação de oportunidades objetiva detectar no ambiente no qual
a organização está inserida “sinais” de mudança que possam levar a novas
oportunidades tecnológicas e novos requisitos do mercado. Ainda, as oportunidades podem advir de pressões legislativas (novas normas e certiﬁcações exigidas) ou de ações de concorrentes.
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A obtenção de uma vasta gama de informações é importante para o
sucesso da gestão da inovação. O desaﬁo está em ter mecanismos bem
desenvolvidos para monitoramento e acompanhamento dos ambientes
(internos e externos à organização), visando à identiﬁcação, processamento
e seleção das informações.
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Questões10:
A empresa possui alguma forma de prospecção tecnológica ou de negócios ?
A empresa de alguma forma possui mecanismos de identiﬁcação,
processamento e seleção de informações ?
Quais são os mecanismos formais e/ou informais para identiﬁcação de
oportunidades ?

As rotinas gerais que podem ser consideradas para identiﬁcação de
10,2,3,4
oportunidades são
:
monitoramento de informações mercadológicas, tecnológicas, de
regulamentação, legislação – participação de mercado dos concorrentes,
tecnologias disponíveis no mercado, leis e normas relativas aos produtos,
processos e/ou serviços em questão;
a busca de informações deve se dar de forma prospectiva, com o
objetivo de encontrar novos nichos e oportunidades de mercado com produtos já existentes ou novos;
seleção das informações obtidas: eventuais “ruídos” devem ser ﬁltrados. Todos os dados obtidos devem ser classiﬁcados de acordo com a
importância e a utilidade para determinado projeto. Podem ter sido obtidas
informações interessantes, mas que não têm relação com o objeto de estu-

do, podendo vir a ser utilizadas em aplicações futuras – deve existir um processo de armazenamento de tais informações de modo que sua recuperação seja ágil e segura;
o processamento dos resultados da busca deve se dar por meio de
métodos bem desenvolvidos, de modo a gerar informações relevantes
para tomadas de decisão acertadas.
Os Quadros 5.3 e 5.4 apresentam alguns exemplos de rotinas mais especíﬁcas, relacionadas à obtenção e ao processamento de sinais relevantes
para o processo de inovação.

5
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QUADRO 5.3 – Rotinas e procedimentos para busca de informações do mercado.
2,3,4
FONTE: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt .
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QUADRO 5.4 – Rotinas e procedimentos para busca de informações tecnológicas.
FONTE: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt2,3,4.
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b)
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Práticas para alinhamento estratégico

A inovação é um processo de alto risco, mesmo para as empresas estabelecidas e com boa dotação orçamentária. Assim, para o bom desenvolvimento de uma oportunidade, é essencial uma adequada deﬁnição do que
fazer, ou seja, uma deﬁnição estratégica. Tal estratégia deve buscar o engajamento da organização, com harmonia, para a apropriação das oportunidades identiﬁcadas na fase anterior, devendo os desenvolvimentos ocorrer,
na melhor medida do possível, de acordo com a estratégia de negócio da
empresa e a partir da adequada mobilização das competências técnicas e
de marketing. Mais precisamente, a deﬁnição estratégica de como desenvolver a inovação deve considerar:
os resultados da fase anterior de identiﬁcação de oportunidades;
as competências tecnológicas atuais da organização (o que a organização efetivamente possui em conhecimento sobre os produtos e processos que realiza), bem como as necessárias para que a inovação ocorra;
as competências tecnológicas atuais dos fornecedores e parceiros,
bem como as necessárias para que a inovação ocorra;
a estratégia geral da organização está normalmente consignada em
seu planejamento estratégico, cabendo ao responsável pela inovação o
conhecimento detalhado deste.

10

Questões :
Qual a estratégia geral/dominante da empresa ?
Qual o posicionamento da empresa frente aos concorrentes, suas tecnologias
e os sistemas de inovação?
Quais os caminhos tecnológicos a serem explorados?
Como a empresa analisa as opções/oportunidades de inovação ? Como é feita
a tomada de decisão?
Como entender os parâmetros-chave (preço, qualidade, velocidade e regulamentação)
de competitividade do setor?
A construção de uma estratégia envolve uma combinação de análise,
seleção e planejamento, sendo algumas rotinas associadas à consecução
dessas atividades apresentadas no Quadro 5.5.

5
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QUADRO 3 – Rotinas relativas à fase de deﬁnição estratégica.
2,3,4
FONTE: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt .
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c) Práticas de alocação de recursos
Uma vez identiﬁcadas as oportunidades que receberão investimentos
para se tornar inovações, faz-se necessário reunir os recursos que suportarão o seu desenvolvimento. A fase de alocação de recursos corresponde à
obtenção e empenho de recursos para o desenvolvimento da inovação, por
meio de pesquisa e desenvolvimento próprios ou por transferência de tecnologia. Esta fase considera conhecimentos novos, que, associados aos já
existentes na organização, constituirão um primeiro modelo do produto,
processo ou serviço inovador. A partir daí, inicia-se o desenvolvimento detalhado.

5

Nessa fase, as oportunidades passam de um conjunto de ideias conscientes ou inconscientes para algo mais concreto. O ponto principal a ser
levado em consideração é o da transformação de um conjunto de ideias,
informações e conhecimentos em algo real, tangível, o que depende também da natureza do novo conceito. Se ele envolver mudanças incrementais
sobre algo existente, a atividade inventiva será reduzida, havendo uma
maior ênfase na solução de problemas e na otimização dos processos existentes. No entanto, quando se trata de um conceito completamente novo –
uma inovação radical –, é necessária muita criatividade na organização.
As pessoas têm estilos criativos diferentes e, por isso, deve existir um
grande apoio das empresas no sentido de fazer aﬂorar a capacidade latente dos colaboradores, visando à solução de problemas e possíveis melhorias. Infelizmente, há muitas outras variáveis que afetam a criatividade individual, como pressões externas de cunho pessoal ou social, e acabam por
restringir a capacidade inventiva. Assim, um grande desaﬁo da organização
na gestão da inovação é prover condições para que a criatividade surja e
contribua efetivamente com a inovação.
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A alocação de recursos visa a mobilizar e organizar
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10,2,3,4

:

o capital intelectual (conhecimento), que pode se originar das
seguintes principais fontes:
pesquisas, desenvolvimentos e tecnologias internos à organização;
pesquisas, desenvolvimentos e tecnologias externos à organização;
pesquisas, desenvolvimentos e tecnologias adquiridos ou transferidos;
os processos internos e externos à organização para que a inovação aconteça.

Questões10:
Qual a competência tecnológica atual da empresa ?
Qual a política para desenvolvimento de novos produtos/serviços ?
O que a empresa efetivamente possui em conhecimento sobre os produtos e
processos que realiza ?
Quais são os indivíduos-chave e suas funções na gestão da inovação?
Quais os treinamentos/qualiﬁcações que foram desenvolvidos ou estão em
desenvolvimento na empresa para a gestão da inovação?
Existe Capital Intelectual (CI) parcial ou total suﬁciente na organização para
responder a demanda?
Qual o custo de uso desse CI?
O Capital Intelectual (conhecimento) pode se
originar das seguintes principais fontes:
P&D&T interna à organização;
P&D&T externa à organização;
P&D&”T” adquirida/transferida;
P&D&T = Pesquisa, Desenvolvimento e Treinamento
Quais processos de Transferência de Tecnologia podem ser considerados existentes
na organização?
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Para os processos de transferência de tecnologia, as empresas devem
dominar as habilidades apresentadas no Quadro 6.

5

Mais um importante desaﬁo para a efetividade de pesquisa e
desenvolvimento na empresa está não apenas na dotação de recursos, mas
na gestão correta deles, por meio de rotinas organizacionais deﬁnidas,
direcionamento estratégico claro, comunicação eﬁcaz e integração dos
esforços de todas as áreas que participam do processo. Para as pequenas e
médias empresas em geral, é muito caro manter investimentos nesse
sentido, de modo que elas devem concentrar-se na aquisição de
tecnologia de outros, agregando processos-chave dominados
internamente. A ênfase está na estratégia clara da empresa, pois a
transferência de tecnologia é bastante diferente de uma compra de
insumos. O desenvolvimento de redes de contatos com provedores
externos de tecnologia, assim como o conhecimento do mercado em que
se pode disponibilizar o produto ﬁnal para consumo, é processo-chave
para o sucesso dessas organizações.
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QUADRO 6 – Habilidades necessárias nos processos de transferência de tecnologia.
2,3,4
FONTE: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt .

Cada organização deverá encontrar seu ponto de equilíbrio em termos
de pesquisas, desenvolvimentos e tecnologias internos e externos, de
modo a obter a melhor relação custo-risco-benefício. É importante salientar
a não obrigatoriedade de a empresa dominar absolutamente todos os
processos relativos à determinada inovação, sob o risco de inviabilizar
qualquer projeto que seja de grande importância.
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d) Práticas para implantação
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Esta fase pode ser considerada a mais crítica no processo de inovação.
Nela, um conjunto de recursos alocados anteriormente transforma-se em
algo tangível a caminho da efetiva inovação; mais precisamente, a partir de
uma visão estratégica clara (obtida na fase de deﬁnição estratégica), depois
de analisadas as necessidades de investimentos e os riscos ﬁnanceiros
envolvidos e de uma visão clara de como ter acesso aos recursos
necessários (itens deﬁnidos durante a fase de alocação de recursos),
concretiza-se o objeto da inovação.
Durante esta fase é empregada a maior parte do tempo, investimentos,
obrigações e responsabilidades. A fase de implementação é também
caracterizada pela resolução de diﬁculdades que surgem tanto na área
técnica quanto na área de mercado, gerando uma série de loops, ou seja, o
processo ﬂui identiﬁcando falhas e corrigindo-as, gerando novas
necessidades e caminhos a ser trilhados. É importante notar que nesta fase
pode-se ainda decidir pela continuidade ou interrupção do
desenvolvimento (abortar) quando da constatação de inviabilidade técnica
ou tecnológica.
Os aspectos tecnológicos e mercadológicos devem ter forte interação e
ser tratados em paralelo. O desenvolvimento de produtos, por exemplo,
envolve grande quantidade de funções, desde questões de
comercialização até design, desenvolvimento para produção, garantia da
qualidade, retornando novamente às questões relativas ao mercado. Cada

um desses assuntos é tratado por diferentes áreas da organização, cada
qual com culturas diferentes, sofrendo pressões diferentes e trabalhando
em ritmos próprios. Divisões funcionais como esta acabam por gerar uma
inﬂuência maior de pesquisa e desenvolvimento e áreas ﬁsicamente
próximas no desenvolvimento do produto e, em menor escala, das áreas de
produção e vendas, geralmente localizadas em separado.
O distanciamento das áreas de pesquisa e desenvolvimento e design
das demais pode gerar um produto excelente para os engenheiros, mas de
pequena aceitação por parte do consumidor ﬁnal e possivelmente com
custo mais elevado. Portanto, os aspectos comerciais relacionados ao
cliente devem ser levados em consideração durante todo o processo de
desenvolvimento. Além disso, a interação entre as áreas deve ser forte e as
comunicações, eﬁcazes e velozes, de modo a mapear e implementar
correções nos projetos em tempo hábil, resolvendo eventuais problemas
antes que o produto chegue ao mercado. De maneira similar, muitas
inovações de processo falham devido a um fraco relacionamento entre o
time de desenvolvimento, outras áreas da organização e usuários. Por
exemplo, muitos sistemas de tecnologia da informação, apesar de
tecnicamente eﬁcientes, acabam não sendo eﬁcazes por não prover ao
usuário ﬁnal uma melhora de desempenho devido a considerações
equivocadas por parte dos técnicos. As necessidades dos clientes podem
ser extremamente mais simples do que aquelas disponíveis no sistema,
tornando-o inadequado.
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Questões :
Como a empresa deﬁne o escopo do projeto da inovação a ser introduzida
e/ou implementada?
Como a empresa promove as ações necessárias à implantação da inovação ?
A empresa estabelece datas e formas de acompanhamento (prazo, custos e
qualidade)?
A empresa faz planos para adquirir os recursos previstos?

5

E s t a f a s e t a m b é m é m a rc a d a p e l a d e ﬁ n i ç ã o d e a ç õ e s e
acompanhamento de metas. De fato, em um ambiente que envolve alta
subjetividade, torna-se fundamental estabelecer a meta para qual os
envolvidos podem recorrer para (re)direcionar seus esforços. O
estabelecimento de metas intermediárias e um mecanismo eﬁciente de
avaliação de desempenho são igualmente importantes. O cumprimento de
uma meta deve ser reconhecido (mesmo recompensado), mas já
estabelecendo uma meta futura, visando a um processo contínuo de
desempenho.
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Uma possível resposta à parte dessas questões, mais especiﬁcamente à
dinâmica geral da implementação, pode ser ilustrada pelo funil de Clark e
W h e e l w r i g h t 1 2 ( Fi g u ra 5 . 7 ) , q u e re p re s e n t a o s e s t á g i o s d e
desenvolvimento de um novo produto, tendo na extremidade maior o
início do processo e na extremidade menor a inovação na sua forma ﬁnal.

Conceitos
iniciais

Projeto
Detalhado

Testes

Lançamento
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FIGURA 5.7 – Abordagem do funil de Clark e Wheelwright12.
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O desenvolvimento de um novo produto também pode ser visto como
uma sequência que vai da coleta de ideias e informações ao lançamento no
mercado, passando pela resolução de problemas e testes, porém sob uma
abordagem paralela, como na análise dos estágios e portões de Cooper
(Figura 5.8). Nessa abordagem, as questões tecnológicas e de mercado são
acompanhadas paralelamente pelos responsáveis de cada área, gerando
grande interação e possibilitando as modiﬁcações necessárias com rapidez.

5

e) Práticas para a difusão
O mercado deve ser preparado para receber uma inovação, não importando se ele é formado por usuários internos à organização ou clientes
externos. Esta é a tarefa a ser realizada durante a fase de difusão da inovação; mais precisamente, ela deﬁne o curso de adoção de uma inovação no
mercado.
Um grande desaﬁo da difusão da inovação está associado à cultura de
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FIGURA 5.8 – Abordagem dos estágios e portões de Cooper.
13,14
FONTE: Cooper Stage Gate
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uso no mercado em que ela será lançada. Por vezes, deve-se romper uma
cultura existente para que o novo seja adotado. Novos produtos podem
levar a novas formas de consumo e utilização, exigindo um esforço adicional dos clientes ou usuários em aprendizado. Quanto melhor for a percepção do cliente ou usuário quanto à utilidade do novo produto, maior será
sua disposição em aprender.
A difusão da inovação envolve, ainda, considerar a direção ou trajetória
tecnológica, quando pertinente. Por exemplo, o ciclo de vida de um produto está diretamente ligado às tecnologias utilizadas na sua elaboração. Há
uma tendência natural de que essas tecnologias, que, por sua vez, possuem
seu próprio ciclo de vida, sejam substituídas por outras mais eﬁcazes. Devese, então, monitorar a evolução das diferentes tecnologias, de forma a integrá-las à medida que evoluem no tempo.
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Atenção especial deve ser atribuída ao ritmo ou velocidade de difusão,
visto que a introdução de um novo produto ou serviço passa por um
momento inicial de conhecimento, seguido de aprendizado, uso e esgotamento. Deve-se maximizar esse ciclo, de forma a não saturar um mercado
com outros novos produtos antes que os anteriores tenham cumprido seu
próprio ciclo. Permite-se, assim, um prolongamento da economia da organização, por meio da oferta contínua de fontes de receita.
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Questões10:
A empresa desenvolve um plano de acesso ao(s) mercado(s)?
omo a empresa se prepara para o lançamento da inovação?
Como a empresa estabelece relações com seus distribuidores e/ou vendedores ?
A empresa se utiliza de recursos de Marketing ?

5.4.4 Atualização do plano
A SelfInova opta mais uma vez por uma abordagem pragmática para
listar as práticas e sugere a adoção da técnica 5W3H adaptada à geração do
Plano de Gestão da Inovação. Veja Figura 5.9.

When Quando
fazer

What O que
realizar

How Como
realizar

Why Por que
fazer

Who Quem vai
fazer

Quais práticas de gestão
serão implentadas?

Como deverá ser
implantada cada prática
de gestão?

Justiﬁcativas para
implantar cada prática
de gestão.

Quem implantará cada
pratica de gestão?

When Quando
fazer

Where Onde
fazer

How much Quanto
custará
fazer

How many Quanto

Quando cada prática será
implantada?
Qual o tempo necessário?

Quando cada prática
será implantada?
Qual o tempo necessário?

Onde cada prática será
executada?

Valores, custos
necessários, horas/homem
para implantação de cada
prática.

Quantidade se for o caso

FIGURA 5.9: 5W3H adaptado à implantação das práticas de Gestão da Inovação.

5.5 Método de aplicação (Como fazer?)

a) Gerando o Gráﬁco Portfólio de Oportunidades
Recuperar as três oportunidades a partir do Instrumento 4.10 (Etapa 4)
Reescrever as oportunidades de inovação à luz dos entendimentos
obtidos do workshop, e depois, analisando os cenários traçados a partir dos
relatórios de competitividade, em especial tendências, mercado e posicionamento desejado.
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5.5.1 Elaborando o Plano de Oportunidades

5

Nesta seção, apresentaremos os passos da etapa com uma descrição
detalhada de todos os elementos necessários, a partir do exemplo ﬁctício
da empresa Nutrinova.
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Portfólio de Oportunidades de Inovação da Nutrinova

Novos

1

2

Melhoria

Substituta

Oportunidades
de Inovação 1:
Rastreamento &
Fidelização Móvel
basaeado em
Redes de
Sensores IoT
Oportunidades
de Inovação 2:
NutriÁlcool Balada
2%

3

Atual

Mercado

Distribuição das Oportunidades de Inovação

Oportunidades
de Inovação

Nova

Inovações

Oportunidades
de Inovação 3:
Sabor do Chef
(Oferta Sazonal)

INSTRUMENTO 5.1: Portfólio de Oportunidades de Inovação da Nutrinova.

b) Avaliando a Anterioridade
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Veriﬁcar, simultaneamente, a anterioridade das oportunidades de
inovação, caso estejam atreladas a elas, o desenvolvimento de uma tecnologia de produto (patente) ou de processo (modelo de utilidade).

214

A busca de anterioridade não é obrigatória, entretanto, é aconselhável
que seja realizada antes de se prosseguir com o desenvolvimento do
projeto e até mesmo, antes de efetuar qualquer depósito de patente
ou marca. É também recomendável que a busca de anterioridade seja
realizada antes e durante o desenvolvimento do projeto, visando o
aproveitamento de tecnologias em domínio público ou evitando o
desenvolvimento de tecnologias já patenteadas que não podem ser
utilizadas. O objetivo é veriﬁcar a existência de tecnologia semelhante,
conﬂitos ou eventuais reivindicações ou não, com o “objeto” da
oportunidade, prevenindo futuros conﬂitos, evitando perder o
investimento e, em especial, evitar gastos desnecessários com agentes
legais ou da propriedade industrial. Um efeito secundário da busca de
anterioridade também é conhecer o estado da arte da técnica e com ela
realizar melhorias na oportunidade sendo proposta.
Referência principal: http://www.inpi.gov.br/portal/

c) Elaborando o POI
Para cada oportunidade de inovação gerada no gráﬁco anterior, elaborar um plano de ação básico:
Deﬁnir e caracterizar (o que?).
Relatar o objetivo (por que?).
Deﬁnir responsáveis (quem?).
Estabelecer ações (como e quanto?).
Estipular prazos (quando?).

Elaborar um documento de referência integrado que contemple o
gráﬁco de portfólio e as ações decorrentes, de forma que os dois objetos
constituam o POI (Plano de Oportunidade de Inovação).

5
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INSTRUMENTO 5.2: Plano de Oportunidades de Inovação (POI) da Nutrinova - Oportunidade 1

5.5.2 Elaborando os Termos de Abertura
a) Elaborando os Termos de Abertura dos Projetos
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Interpretar o POI e para cada oportunidade de inovação estabelecer
um Termo de Abertura de Projeto, conforme exemplo a seguir.
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5
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INSTRUMENTO 5.3: Termo de Abertura do Projeto da Oportunidade 1 – Nutrinova

Estabelecer rodadas internas para revisar os TAPs, bem como com
parceiros estratégicos, visando validar os aspectos críticos do projeto que
ainda sejam objeto de dúvidas e riscos, até que o documento apresente
maturidade para a busca de fomento ou ﬁnanciamento (recursos
ﬁnanceiros, humanos, infraestrutura ou tecnológicos).
b) Comunicando o Projeto
Posicionar a empresa e as partes interessadas acerca dos TAPs por
meio de uma apresentação executiva, de forma a destacar o objetivo e os
resultados esperados de cada oportunidade declarada como projeto,
visando coletar demandas, necessidades, opiniões, sugestões para
incorporar no projeto que será então decidido e executado.

5.5.3 Reunindo as práticas no Plano de Gestão da Inovação
a)

Práticas de identiﬁcação de oportunidades

Recupere o Instrumento 5.4 e produza as informações conforme
exemplo Nutrinova.
Oriente-se pelas questões formuladas no Instrumento para realizar
sua análise.

5

Informações da Bússola de Inovação (Dimensões “Resultados da Inovação” e “Interação Externa”), da PNI (“Ambiente” e “Estratégia”) e da Entrevista Direta (“Tendências”, “Estratégia e Mercado”, “Produtos e serviços”;
“Clientes”, “Concorrentes”, “Fornecedores e Parceiros”), podem auxiliar no
diagnóstico apontado pelo Instrumento.
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INSTRUMENTO 5.4 – Práticas de Identiﬁcação de Oportunidades do Plano de Gestão da Inovação para Nutrinova.

b) Práticas de alinhamento estratégico
Com base no Instrumento 5.5 preencha as informações da sua
empresa, a exemplo da Nutrinova.
Recupere informações da Bússola de Inovação (Dimensões
“Resultados da Inovação” e “Interação Externa”) e da Entrevista Direta (Itens
“Tendências”, “Estratégia e Mercado”, “Produtos e serviços”; “Clientes”,
“Concorrentes”, “Fornecedores e Parceiros”) para auxiliar nas suas análises.

5
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INSTRUMENTO 5.5 – Práticas de Alinhamento Estratégico do Plano de Gestão da Inovação para Nutrinova.

221

c) Práticas de alocação de recursos
O Instrumento 5.6 permitira identiﬁcar as práticas de gestão para a
alocação de recursos, da mesma forma que feito para Nutrinova.
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Para ajudar nas análises pode-se recorrer às informações da Bússola
de Inovação (Dimensões “Resultados da Inovação” e “Interação Externa”,
“P&D”, “Informação e Conhecimento”) e da Entrevista Direta (Itens
“Tendências”, “Produtos e serviços”; “Clientes”, “Concorrentes”,
“Fornecedores e Parceiros”.
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INSTRUMENTO 5.6 – Práticas de Alocação de Recursos do Plano de Gestão da Inovação para Nutrinova.

d) Práticas de implantação
As práticas de implantação podem ser organizadas conforme sugere
o Instrumento 5.7 e exempliﬁcado pela Nutrinova.
Novamente, informações oriundas da Bússola de Inovação (
“Resultados da Inovação” e “Interação Externa”, “Informação e
Conhecimento”), do PNI (dimensão “Método”), da Entrevista Direta (Itens
“Produtos e serviços”; “Clientes”, “Concorrentes”, “Fornecedores e
Parceiros”) são de relevância para sua análise..
5
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INSTRUMENTO 5.7 – Práticas de Implantação do Plano de Gestão da Inovação para Nutrinova.

e)Práticas de difusão.
O Instrumento 5.8, exempliﬁcado pela Nutrinova, permite a deﬁnição
das práticas de difusão.
A Bússola de Inovação ( “Resultados da Inovação” e “Interação
Externa”, “Informação e Conhecimento”), do PNI (dimensões “Estratégia” e
“Resultados"), da Entrevista Direta (Itens “Produtos e serviços”; “Clientes”,
“Concorrentes”, “Fornecedores e Parceiros”) fornecem informações para a
análise.

5
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INSTRUMENTO 5.8 – Práticas de Difusão do Plano de Gestão da Inovação para Nutrinova.
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f) Introdução e resumo do Plano de Gestão da Inovação.
Para concluir a geração do Plano de Gestão da Inovação, recupere o
Instrumento 5.9.
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5

Com base visão geral agora disponibilizada pelo preenchimento dos
Instrumentos anteriores, preencha o Instrumento 5.9, buscado ser sucinto e
objetivo.
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INSTRUMENTO 5.9 – Introdução e resumo do Plano de Gestão da Inovação para Nutrinova.

5.6 Cuidados na aplicação
Duas recomendações são importantes acerca da produção do Plano de
Gestão da Inovação: premissa de uma cultura organizacional vigente
apoiadora e a constante necessidade de racionalizar custos e riscos, ou seja,
as devidas análises ﬁnanceiras.
A percepção quanto a cultura organizacional vigente da empresa
poderá ser apreendida por instrumentos que foram aplicados na Etapa de
Diagnóstico e outros adicionais que permitirão sua avaliação no capítulo 6.
Em ambos momentos, emergem questões sobre criatividade, a percepção
de os parceiros, fornecedores e colaboradores para a importância da
inovação e a receptividade da empresa para mudanças. Tanto mais
positivas estas percepções mais facilitada será a implantação do Plano de
Gestão da Inovação.
A análise ﬁnanceira é fundamental para a organização na tomada de
decisão, visando à minimização dos riscos, quanto aos investimentos para
que a inovação ocorra. O risco está relacionado com as possibilidades de
perda em um investimento: quanto maior a certeza de retorno de um ativo
ﬁnanceiro ou ativo real, menor o risco associado.
O processo básico de análise ﬁnanceira, para ﬁns do plano de gestão da
inovação, pode ser exempliﬁcado. Em face da escolha entre duas
oportunidades para identiﬁcar qual receberá os investimentos para se
tornar uma inovação, um investidor escolherá:
5

a de maior retorno esperado, se ambas apresentarem o mesmo grau
de risco;
a de menor risco, se ambas apresentarem o mesmo retorno esperado.
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