« CAPÍTULO 6 «
“No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso,
ao esforço, à dedicação, não existe meio termo.
Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz”.
(AYRTON SENNA)

CAPÍTULO 5 – ELABORAÇÃO DO PLANO DE INOVAÇÃO

Monitoramento
e Avaliação
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6.1 Apresentação das etapas e estrutura de navegação
Com a conclusão das etapas anteriores, em particular da etapa 5, foram
obtidos os principais elementos que compõem plano de inovação empresa.
O Plano de Oportunidades e os respectivos Termos de Abertura permitem
explorar de imediato chances de aumento de competitividade da empresa
pela oferta concreta de inovações. Já o Plano de Gestão da Inovação registra orientações para a implantação de práticas de gestão que permitirão a
exploração de novas oportunidades de forma contínua e sistêmica.
A etapa de Monitoramento e Avaliação conclui o processo SelfInova,
sugerindo a implantação de alguns instrumentos para acompanhar a eﬁciência e a eﬁcácia em torno da inovação e sua gestão. Mesmo com a conclusão do processo, o esforço deve permanecer contínuo para o reinício programado de novos ciclos do processo. Trata-se de um sistema que permite:
A melhoria contínua das práticas de gestão da inovação que foram
implantadas. Foca-se aqui na busca de melhoria da eﬁciência destas práticas por meio de processos de aprendizagem.
A melhoria contínua dos produtos gerados pela SelfInova. A ênfase
está na eﬁcácia dos produtos e na qualidade dos conteúdos gerados.
A percepção dos avanços econômicos obtidos pela efetiva disseminação das inovações no mercado. Novamente, o foco aqui é a eﬁcácia da
gestão da inovação.
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2
ANÁLISE DO AMBIENTE
COMPETITIVO

3
CAPACITAÇÃO E
APRENDIZAGEM

6
MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

CAPÍTULO 6 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

ETAPAS DA METODOLOGIA

6

A Figura 6.1 ilustra o posicionamento da Etapa de Monitoramento e Avaliação em relação às demais etapas da SelfInova.
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Os instrumentos SelfInova que cumprem os propósitos de
Monitoramento e Avaliação envolvem a coleta de dois tipos de
informações essenciais:
Primeiro, coleta-se a percepção dos colaboradores da empresa
quanto ao esforço para realização das etapas e para a obtenção dos
produtos SelfInova. Estas informações permitirão avaliar o desempenho do
modelo de gestão da inovação implantado.
Segundo, coletam-se informações acerca do desempenho
econômico e ﬁnanceiro da empresa. Estas informações referem-se a
evidências essencialmente contábeis.
Ao ﬁnal da coleta destas informações e pelo uso dos instrumentos
fornecidos pela SelfInova o agente de inovação poderá propor uma Plano
de Melhorias. Os instrumentos também fornecem indicadores para aferir os
resultados obtidos.

6.2 A necessidade de monitoramento e avaliação
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A concepção e uso dos instrumentos está associado com conceitos e
métodos oriundos da aprendizagem organizacional, melhoria contínua e
da qualidade, os quais são introduzidos na sequência.
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6.2.1 O valor do aprendizado
O aperfeiçoamento do processo de gestão da inovação pode ser fortemente beneﬁciado por práticas e procedimentos que permitam o aprendizado no decorrer das fases anteriores. É importante notar que o foco prioritário está no conhecimento sobre a gestão da inovação e o depois nos produtos, processos e serviços propriamente ditos. O aprendizado com esse
foco contribui sobremaneira para o estabelecimento de uma gestão da
inovação sistêmica e contínua.
O aprendizado no contexto da SelfInova refere-se à habilidade de avaliação e reﬂexão sobre as atividades realizadas em todas as etapas, buscando identiﬁcar melhorias do processo de gestão em si. O aprendizado ocorre simultaneamente a todas as etapas sendo alimentado por elas.
Uma situação típica de aprendizado ocorre após o lançamento de um
produto ou processo inovador no mercado. Quando isso ocorrer deve-se
criar o estímulo para retornar ao início do ciclo de inovação. Se eventualmente houve falhas, deve-se aprender com elas, obtendo informações
sobre o que se deve mudar na próxima vez. Nesse sentido, gerir o aprendi-

zado envolve “desaprender” e “reaprender”, ou seja, os indivíduos da organização devem estar dispostos a abandonar o conhecimento antigo em
prol de outros que possam trazer maior benefício no processo de gestão da
inovação. Naturalmente, essa postura não deve comprometer o dia a dia da
organização, evitando-se impor um ambiente sempre instável. Idealmente,
deve-se buscar um equilíbrio saudável entre a estabilidade para manter o
processo funcionando e a introdução de melhorias.
Um cenário comum que ratiﬁca essa constatação é denominado de
1
“reinovação”. Ele consiste essencialmente em construir sobre o sucesso
anterior, porém melhorando as novas gerações de produtos e/ou processos com detalhes revisados e reﬁnados. Nos casos em que os produtos
possuem design “robusto”, torna-se possível reinovar, melhorando um
mesmo produto durante alguns anos e construindo novos modelos sobre
uma mesma plataforma-base. O ponto-chave consiste em capturar e documentar da forma detalhada possíveis erros arduamente trabalhados e corrigidos e também os sucessos intermediários ocorridos sem grandes diﬁculdades, criando e alimentando uma base de conhecimento útil ao desenvolvimento das novas gerações de produtos, processos e serviços.
Assim, a deﬁnição de rotinas e procedimentos adequados ao aprendizado pode reﬂetir signiﬁcativamente na inovação incremental ou novas ideias
para novas gerações do mesmo produto. De fato, o aprendizado permite
identiﬁcar melhorias incrementais nos produtos, processos e serviços não
deﬁnidas a priori. Assume-se, portanto, que sucessos e insucessos são
grandes fontes de conhecimento para novas gerações de produtos.

6

Dadas estas justiﬁcativas, as principais questões que orientam o aprendizado na SelfInova são:
Como fazer uso estratégico das experiências geradas nas etapas
anteriores?

Quais são as melhores técnicas para registrar as lições aprendidas e
poder recuperá-las rapidamente, evitando reinventar a roda?
Como utilizar o aprendizado já obtido no lançamento de produtos/serviços?
Como compartilhar a experiência adquirida com os colaboradores?
Algumas respostas advêm de estudos sobre aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento, na forma de rotinas e procedimentos para
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Qual é a importância de reﬂetir sobre o processo de inovação como
um todo?
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revisões e auditorias frequentes, treinamento e desenvolvimento do staff,
sessões do tipo resolução de problemas, estudo de situações reais ou imaginárias, sessões com grupos interdisciplinares em busca de soluções, sistema de avaliação de performance (informatizado ou não), benchmarking,
realização sistemática de históricos (memória organizacional), experimentos, sessões do tipo post mortem (avaliações no ﬁnal de fases críticas sobre
problemas encontrados, indicadas quando as avaliações não podem ser
realizadas paralelamente).

6.2.2 Aprendizagem organizacional
Sabe-se que empresas que possuem a capacidade de aprender possuem também maior capacidade para desenvolverem-se. O esforço está em
adaptar-se às constantes mudanças no meio em que a empresa atua e muitas vezes impostas pela própria dinâmica de inovação. De fato, o ato de
inovar leva muitas vezes a mudanças amplas ou especíﬁcas, desde os mais
altos níveis decisórios até os níveis mais operacionais das empresas. Mudar
passa a ser muitas vezes um condicionante para que a inovação ocorra.
Para fazer face a este cenário vários autores têm dedicado-se a desenvolver práticas de gestão, processos e modelos reunidos sob a égide da
Aprendizagem Organizacional. Vários são os trabalhos associados diretamente ou indiretamente a aprendizagem organizacional, dentre eles:
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2

Argyris e Schön entendem essencialmente a aprendizagem organizacional como "a detecção e correção de erros". Os autores propõem que
as pessoas e a organização modiﬁquem seus procedimentos com base na
percepção de diferença entre resultados esperados e resultados efetivamente obtidos. A mudança pode ocorrer diretamente ou depois de avaliados os valores e pressupostos que levaram a uma eventual diferença.
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Nonaka e Takeuchi conceberam um modelo chamado espiral do
conhecimento que promove a aprendizagem organizacional, envolvendo
essencialmente processos de externalização, quando da conversão de
conhecimento tácito para conhecimento explícito, internalização para o
contrário, socialização para compartilhamento do conhecimento tácito e
combinação quando conhecimento codiﬁcado é disseminado. Este modelo é largamente referenciado na Gestão do Conhecimento.
4

Senge , com seu trabalho seminal “A quinta disciplina”, foca mais na
criação ou conversão de uma organização tradicional em uma organização
capaz de aprender. Ele descreve práticas baseadas no entendimento de
como as coisas funcionam num sistema e como ocorrem as inﬂuências
mútuas. Busca-se a construção de soluções, aprendizado, em grupo.

5

Dogson fornece uma deﬁnição particularmente de interesse da
SelfInova. Ele entende a aprendizagem organizacional como "a forma que
as empresas constroem, suplementam e organizam o conhecimento e as
rotinas em torno das suas atividades e dentro das suas culturas para adaptar
e desenvolver eﬁcácia organizacional, melhorando a utilização de competências amplas nas suas forças de trabalho". Na mesma obra, o autor faz
uma revisão interessante sobre diferentes correntes que atuam na aprendizagem organizacional.
Estas e outras obras apoiam-se essencialmente na capacidade de
aprendizagem dos indivíduos da empresa e, naturalmente, do coletivo
formado por eles. Envolve o acúmulo e organização de histórias, experiências, normas e episódios, constituindo uma memória organizacional a ser
acessada e usada pelos colaboradores presentes e futuros da empresa.
A Etapa de Monitoramento e Avaliação motiva-se destas propriedades e
acredita que um instrumento possa contribuir para a aprendizagem organizacional, especiﬁcamente no contexto da gestão da inovação. Este instrumento atua como identiﬁcador daqueles processos inovativos que necessitam de mudança vis-à-vis a dinâmica natural e desejável de crescimento da
empresa. Pode ser considerado como um dos componentes do arsenal de
práticas e processos para a aprendizagem organizacional.

6.2.3 Estratégia de qualidade e melhoria contínua
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Alinhado ao esforço de implantar uma estratégia de qualidade há de se
considerar ainda o conceito complementar de Melhoria Contínua. Neste,
busca-se melhorar os resultados almejados pela empresa por meio de
investigação sistemática de falhas e suas causas e pela proposição de planos corretivos. A ênfase está em reduzir custos causados por essas ineﬁciências e ganho de qualidade na realização dos processos.

6

Deﬁnir estratégia de qualidade não é tarefa fácil. Garvin6 e Paladini7
discorrem longamente sobre possíveis deﬁnições e classiﬁcações. Para a
SelfInova assume-se que uma estratégia da qualidade visa elevar os
padrões crescentes de satisfação dos clientes face a atuação da empresa.
Envolve mudanças de tarefas, hábitos e também estratégias organizacionais resultantes de um processo constante para reduzir ou eliminar a percepção negativa dos clientes quanto aos produtos e serviços da empresa. Na
essência busca-se fazer melhor uma atividade até que sejam eliminadas
situações de “não-qualidade”. Tais situações levam a relevantes impactos
negativos se não tratadas no momento adequado.
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Curiosidade: segundo o Portal Gestão 8“estudo realizado no
Brasil com empresas de médio e grande portes indicou que
empresas que investem em Melhoria Contínua têm um aumento
de produtividade que superam em cerca de 3 pontos as empresas
que não investem em melhorias... este estudo também mostra
que a produtividade média por colaborador é cerca de 25%
superior nas organizações que contam com um programa de
Melhoria Contínua”.

A etapa de Monitoramento e Avaliação da SelfInova adota o
pressuposto de melhoria contínua e considera nos instrumentos propostos
a detecção de deﬁciências ou baixo desempenho dos processos inovativos
que foram implantados, permitindo ao agente da inovação atuar por meio
de planos corretivos, aumentando a qualidade e, principalmente,
reduzindo os custos. Nota-se igualmente que no contexto de melhoria
contínua o escopo de atuação do instrumento está restrito aos processos
inovativos e não considera outros processos típicos da gestão das
empresas.

6

Finalmente, ressalta-se que a melhoria contínua pode ser conduzida de
forma complementar, paralela, ou mesmo independente de uma
abordagem de aprendizagem organizacional. No entanto, os instrumentos
SelfInova integram estas duas intenções, de forma a facilitar o trabalho do
Agente de Inovação, requerendo o recolhimento conjunto de informações.
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6.3 Descrição dos passos e atividades para Monitoramento e
Avaliação
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No escopo desta metodologia, assume-se que o monitoramento visa
observar e coletar periodicamente informações para saber se os demais
processos da SelfInova estão atuando dentro de limites esperados. A avaliação segue o processo de monitoramento com vistas a conceber soluções
idealmente em grupo. Veja Figura 6.2.
No monitoramento espera-se a geração de um histórico de registros ao
longo de um período. Permite, em particular, manter o Plano de Gestão da
Inovação atualizado e dentro das expectativas dos gestores. Tanto o histórico do Monitoramento como o Plano de Gestão da Inovação tornam-se também importantes ferramentas de comunicação na empresa, auxiliando ao
gestor formar consenso para novas mobilizações e investimentos que promovam a implantação das soluções encontradas durante a avaliação, ou
seja, da melhoria contínua.

FIGURA 6.2 – Esquema básico de Monitoramento e Avaliação da SelfInova.

Já na Avaliação, com base nas informações colhidas e no histórico é possível analisar a situação da empresa, veriﬁcar se os esforços e emprego de
recursos ocorrem de forma adequada, se as atividades ocorrem nos
momentos adequados, com custos adequados e com qualidade adequada. Ainda, pode ou não comparar situações ou experiências próprias com a
dos concorrentes. Espera-se que o produto ﬁnal da avaliação seja um Plano
de Melhorias.

6

6.3.1 Visão geral das Etapas, entradas e saídas

Entradas

Saídas

• Relatório de posicionamento

6

• Plano de Gestão da Inovação
• Termos de Abertura
• Percepção geral sobre os
resultados

• Análise dos resultados
• Lista de sugestões de
melhorias

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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Juntos o Monitoramento e a Avaliação são considerados processos
capazes de transformar informações oriundas do Relatório de Posicionamento, do Plano de Gestão de Inovação, do Termos de Abertura e da percepção geral dos colaboradores da empresa, em uma Análise de Resultados, tendo como consequência uma Lista de Sugestões e Melhorias. Veja
Figura 6.3.

FIGURA 6.3 – Entradas e Saídas da Etapa de Monitoramento e Avaliação.
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6

ATIVIDADES

PASSO

ETAPA

Como processo, a etapa de Monitoramento e Avaliação leva a um conjunto de atividades que visam a levantar uma série de informações para
análises qualitativas, de eﬁciência e de eﬁcácia quanto a adoção das práticas sugeridas pela SelfInova. Para a análise de eﬁciência é necessário ter
conhecimento sobre “como” ocorreram as etapas anteriores. Para a análise
de eﬁcácia são necessárias informações econômicas sobre as oportunidades exploradas e inovações colocadas no mercado. Os passos e atividades
que cumprem essas tarefas são ilustrados na Figura 6.4.
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FIGURA 6.4 – Passos e Atividades que conduzem a Etapa de Monitoramento e Avaliação.
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6.3.2 Monitoramento e Avaliação das Etapas SelfInova
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No primeiro momento do Monitoramento e Avaliação a atenção está
voltada para aferir a qualidade dos processos das etapas SelfInova. Buscase em particular saber se os objetivos esperados de cada etapa foram
atingidos com um equilíbrio aceitável de esforço dos participantes, de uso
dos recursos, de custo e de tempo.
De fato, ao longo de toda a aplicação da SelfInova foram identiﬁcadas e
examinadas as melhores práticas de gestão da inovação, tanto para
obtenção dos Planos de Oportunidade, como para os Termos de Abertura e
o Plano de Gestão da Inovação. Importante notar que toda a condução dos
trabalhos da SelfInova foi orientada por processos. Assim, essencialmente,
mede-se a capacidade de cada processo em transformar entradas em
saídas mediante o uso de recursos. Visando dar maior ﬂexibilidade ao
Agente de Inovação na escolha dos instrumentos, o Monitoramento e
Avaliação (M&A) pode ocorrer de forma simpliﬁcada ou completa.

a) M&A Simpliﬁcado
O ciclo simpliﬁcado visa uma primeira constatação quanto a qualidade
dos processos oferecidos pela SelfInova. Seu propósito é de aferir a
utilidade da SelfInova como um todo. Com base nisso o gestor da inovação
pode melhor comunicar à empresa a evolução dos processos inovativos,
buscando maior compreensão e adesão ao seu esforço.
Para compor o monitoramento e avaliação simpliﬁcado os principais
objetivos são considerados, mais precisamente, se a SelfInova tem se
mostrado como iniciativa dinamizadora de ações em prol da inovação, se
na etapa de diagnóstico constitui-se uma visão clara da atual situação da
empresa quanto a sua capacidade inovativa, se as capacitações criaram
condições necessárias para que a organização habilitasse-se a geração de
inovações, se os workshops criaram condições necessárias para que a
organização planejasse sua inovação. Adicionalmente, consideram-se
aspectos de abrangência (setores de atuação considerados) e
profundidade da metodologia (detalhamentos).

b) M&A Completo

6

O ciclo completo cumpre o ﬁm detalhar cada uma das etapas da
SelfInova, organizando informações para um aprendizado mais efetivo.
Trata-se de uma ferramenta mais voltada para o gestor da inovação com ﬁns
de melhoria do processo, de estabelecimento de prática para o
aprendizado. Aqui, revisam-se todas as etapas da SelfInova colhendo a
percepção dos colaboradores quanto ao atingimento dos objetivos
especíﬁcos de cada uma. Ainda, em todas as etapas, são obtidas as
percepções quanto aos prazos e custos envolvidos. Na sequência, são
oferecidas explicações mais detalhadas do M&A de cada etapa.

b.1) M&A da Etapa Diagnóstico

b.2) M&A da Etapa de Análise do Ambiente Competitivo
Neste momento veriﬁcam-se os objetivos da Análise do Ambiente
Competitivo, etapa detalhada no capitulo 2 e ilustrada na ﬁgura 2.4. Mais
precisamente, se houve avaliação da capacidade tecnológica atual e futura
da empresa, identiﬁcação de avanços em pesquisas que possam estar
disponíveis para incorporação futura na empresa, se foi constatado como
as empresas do setor (competidoras atuais e potenciais) podem reagir
frente a novas tecnologias e sua capacidade e velocidade de incorporação,
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Faz-se o M&A do processo de diagnóstico, Etapa Diagnóstico,
detalhada no capítulo 1 e ilustrada pela Figura 1.2. Veriﬁca-se mais
especiﬁcamente se as informações permitiram avaliar o potencial de
inovação da empresa frente ao seu setor, constatar as práticas de gestão de
inovação que a empresa realiza e captar a percepção qualitativa e
estratégica das lideranças.
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se padrões de atividades e comportamento de competidores e
fornecedores foram reconhecidos, se houve identiﬁcação de forças e
fraquezas da empresa e dos seus competidores, se foi possível comparar o
valor agregado dos produtos e processos da empresa em relação aos seus
competidores e, enﬁm, se foram elaborados cenários e tendências em
termos de tecnologia e mercado.
b.3) M&A da Etapa de Capacitação da Empresa
O monitoramento e avalição da Etapa de Capacitação da empresa,
descrita em detalhes no capítulo 3, refere-se a eﬁciência dos treinamentos
realizados para os níveis estratégico, tático e operacional da empresa, com
vistas a envolvê-los com a SelfInova e viabilizar a condução de suas demais
etapas. Ainda, são veriﬁcados se houve ajustes no Relatório de
Posicionamento/Competitividade e disseminadas noções básicas de
Gestão do Conhecimento.
b.4) M&A da Etapa de Deﬁnição de Oportunidades

6

A Deﬁnição de Oportunidades, etapa detalhada no capítulo 4, permitiu
uma série de reﬂexões em torno da constituição de um portfólio de
produtos para a empresa. Veriﬁca-se assim se produtos e serviços foram
revelados, seja na forma da identiﬁcação de novas oportunidades ou ainda
na modiﬁcação ou substituição das existentes. Como boa parte da
dinâmica ocorre na forma de workshop, veriﬁca-se o primeiro workshop
permitiu a conﬁrmação da estratégia da empresa, se o segundo levou a
identiﬁcação e avaliação de oportunidades de inovação e, ﬁnalmente, o
terceiro chegou a priorização das oportunidades para a empresa.
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b.5) M&A da Etapa de Elaboração do Plano de Inovação
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A etapa de elaboração do Plano de Inovação teve como propósito
organizar as informações em documentos que registrem todo o esforço
para implantação dos processos inovativos, conforme detalhado no
capítulo 5. Esta atividade veriﬁca se a etapa orientou a exploração de
oportunidades imediatas de inovação e a implantação de práticas de
gestão de inovação, se organizou as informações obtidas nas etapas
anteriores, se propôs uma sequência que permita aos gestores da empresa
visualizarem e compreenderem as partes (oportunidades de inovação),
bem como se propôs uma sequência que permita aos gestores da empresa
visualizarem e compreenderem o todo (processo de gestão da inovação).
Ainda, se a etapa permitiu explicações acerca das diretrizes e escolhas
envolvendo a situação atual da empresa face à inovação (diagnóstico), do
posicionamento concorrencial e de mercado da empresa, das limitações e
fragilidades (análise do ambiente competitivo) da empresa, dos ativos que
a empresa dispõe e aqueles que precisam ser promovidos para que a
inovação ocorra (capacitação da empresa). Para concluir, se houve
explicações quanto ao portfólio de oportunidades a ser explorado
(deﬁnição de oportunidades de inovação).

6.3.3 Monitoramento e Avaliação dos Produtos SelfInova
Neste passo o foco está na avaliação da qualidade e utilidade dos artefatos gerados pela SelfInova. Indaga-se quanto a diﬁculdade para obtenção,
a utilidade e a qualidade dos mesmos.
a) M&A dos Produtos do Diagnóstico
Qualiﬁcam-se os produtos gerados pela Etapa de Diagnóstico, mais
especiﬁcamente a utilidade do relatório de posicionamento, dos gráﬁcos
radar e do comparativo setorial. Cabe lembrar que devido às escolhas do
gestor, estes produtos podem incorporar elementos da Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC, do Prêmio Nacional da Inovação, da Bússola da
Inovação e da Rede de Inovação.
b) M&A dos Produtos da Análise Competitiva
Os produtos da etapa de Análise do Ambiente Competitivo são de
particular importância. O conjunto traduz um dos aspectos mais sensíveis à
inovação, uma vez que esclarece as possíveis novidades tecnológicas e
mercadológicas que permitirão à empresa se desenvolver. Nesse sentido, a
atenção está voltada a conferir os itens tendências e os cenários, bem como
os produtos gerados a partir deles como as listas de objetivos estratégicos
e de oportunidades (prévias). O todo é reunido num relatório de
competitividade, igualmente avaliado.
c) M&A dos Produtos da Capacitação
6

Os produtos da capacitação são principalmente intangíveis, mas de
igual importância. Cabe veriﬁcar se a empresa foi capacitada
adequadamente quanto aos conceitos de gestão da inovação e se os
colaboradores ﬁcaram cientes quanto a posição de mercado e de inovação
da empresa. Ainda, se houve atualização do relatório de competitividade.
d) M&A dos Produtos da Deﬁnição de Oportunidades

e) M&A dos Produtos da Elaboração do Plano de Inovação
Os produtos aqui veriﬁcados compreendem os principais documentos
da SelfInova. Deve-se avaliar se o Plano de Oportunidades de Inovação
(POI) possui as condições necessárias para que a organização explore
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A avaliação da qualidade do portfólio, do diagnóstico ajustado e do
check-list de práticas TEMAGUIDE9 é o objetivo desta atividade. Ressalta-se
aqui a importância do portfólio que apresenta os produtos e serviços a
serem tratados pelas demais etapas, seja na forma da identiﬁcação de
novas oportunidades ou ainda na modiﬁcação ou substituição das
existentes.
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adequadamente as oportunidades, se o Plano de Gestão de Inovação (PGI)
possui as os elementos para sistematizar a gestão da inovação na empresa
e se os Termos de Abertura possuem informações iniciais para organizar o
acesso às fontes de fomento.

6.3.4 Monitoramento e Avaliação dos Resultados
A real utilidade da SelfInova ou de qualquer metodologia de gestão da
inovação está na sua capacidade efetiva de geração de riqueza por meio da
inovação. A riqueza aqui está traduzida no número de inovações produzidas pela empresa, no aumento efetivo do seu faturamento e de mercado
pela inovação. Este passo visa assim mensurar a eﬁcácia de todo o esforço
da SelfInova durante um determinado período de interesse.
Nota-se que boa parte dos questionamentos adotam o formato da Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC, permitindo assim um eventual
comparativo com indicadores das atividades de inovação tecnológica nas
empresas brasileiras.

6

a) Inovação de fato
O primeiro grupo de resultados a serem veriﬁcados diz respeito a existência (ou não) de produtos (bens ou serviços) e processos novos ou substancialmente aperfeiçoados na sua empresa. Ainda, são consideradas as
possibilidades de novos modelos de negócios e novas formas organizacio10
nais, conforme deﬁnições clássicas de inovação . Se isso ocorreu, deve-se
veriﬁcar se a abrangência ﬁcou restrita a empresa, ao mercado nacional ou
ao mercado mundial. De forma complementar, nesse momento, são veriﬁcados os esforços em captação de recursos, submetidos e obtidos, envolvidos na viabilização das oportunidades.

CAPÍTULO 6 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

b) Obstáculos para inovação
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Tão importante quanto aferir os progressos é identiﬁcar possíveis obstáculos que prejudicaram o crescimento da empresa, ou mesmo, inviabilizaram algumas de suas ações.
A SelfInova novamente apoia-se na Pesquisa de Inovação Tecnológica –
PINTEC para reconhecer tais obstáculos. Há equivalência entre as avaliações dos obstáculos da SelfInova e da PINTEC, permitindo comparações
para que o gestor veriﬁque se a empresa encontra-se em situação similar a
outras empresas brasileiras.
Os obstáculos analisados são: riscos econômicos excessivos, elevados
custos de inovação, escassez de recursos ﬁnanceiros, rigidez organizacio-

nal, escassez de pessoal qualiﬁcado, falta de conhecimento e/ou know-how
na área, falta de informação mercadológica, escassas possibilidades de
cooperação com outras empresas, diﬁculdade para se adequar a padrões,
normas e regulamentações, fraca resposta dos consumidores quanto a
novos produtos, falta de políticas públicas de incentivo a inovação e alta
tributação. A realização dessa atividade é opcional.
c) Desempenho econômico e de mercado
Aqui são coletadas todas informações que compõe uma visão mais
ampla da saúde da empresa. Podem ser considerados: aumento no faturamento, aumento da performance econômica e ﬁnanceira, aumento da
performance dos processos produtivos, ampliação do Mercado/Comércio
Nacional, ampliação do Mercado/Comércio Internacional, aumento dos
investimentos em geral e aumento de investimentos especíﬁcos em Pesquisa e Desenvolvimento.
d) Obstáculos para o desempenho econômico
Várias são as diﬁculdades empresariais para avançar pela inovação no
cenário brasileiro. Alguns dos motivos que devem ser identiﬁcados e trabalhados são: ausência de Mercado, estágio de amadurecimento das empresas, falta de sinergia com as Universidades e ICTs, falta de sinergia com o
Governo e falta de recursos para investimentos. Cabe ao gestor decidir
entre realizar ou não esta atividade uma vez que a SelfInova a considera
opcional.

6

Os obstáculos relacionados ao desempenho econômico considerados
pela SelfInova são os mesmos considerados pela PINTEC, permitindo, novamente, comparativos.
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6.3.5 Elaboração do Plano de Melhorias
Quando da realização de cada uma das atividades anteriores os instrumentos da SelfInova induzem a indicação de melhorias pontuais. Neste
momento cabe a consolidação das melhorias isoladas num plano de
melhorias que, por sugestão, tem o formato 5W3H, de forma similar ao aplicado durante a Elaboração do Plano de Gestão da Inovação no capítulo 5,
mas com as especiﬁcidades mostradas na Figura 6.5.
Cabe ao Agente de Inovação decidir pela aplicação integral ou não
desta abordagem.

What – O
que fazer

How –
Como fazer

6

Why –
Porque
fazer

Who – Quem
vai fazer

• O que será feito?
• Quais as etapas?

• Quando cada tarefa será
executada?
•
Qual o tempo
When –
necessário?
Quando fazer

• Como deverá ser realizada
cada tarefa/etapa?
• Qual o método?

Where – Onde
fazer

• Justiﬁcativa para executar a
tarefa.

How Much –
Quanto
custará
fazer

• Quem realizará a tarefa?
Deﬁna os responsáveis.

• Onde cada etapa será
executada?

• valores, custos
necessários,
horas/homem

• quantidade
How Many –
Quanto
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FIGURA 6.5 – Modelo 5W3H para compor um Plano de Melhorias.
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6.4 Método de aplicação
Nesta seção, apresentaremos os passos da etapa com uma descrição
detalhada de todos os elementos necessários, a partir do exemplo ﬁctício da
empresa Nutrinova. O Quadro 6.1 lista os instrumentos que serão utilizados.

Objetivo

Monitoramento e
Avaliação das Etapas

6.1 M&A Simpliﬁcado

Avaliação da SelfInova
como um todo.

6.2 M&A Etapa Diagnóstico

Avaliar o processo
Diagnóstico.

6.3 M&A Etapa Analise do
Ambiente Competitivo

Avaliar o processo
Análise Ambiente
Competitivo.

6.4 M&A Etapa Capacitação

Avaliar o processo
Capacitação.

6.5 M&A Etapa de Identiﬁcação
Oportunidades

Avaliar o processo
Identiﬁcação de
Oportunidades.

6.6 M&A Etapa de Elaboração
do Plano de Inovação.

Avaliar o processo
Elaboração do Plano de
Inovação.

6.7 M&A dos Produtos do
Diagnóstico

Avaliar os produtos da
Etapa Diagnóstico.

6.8 M&A dos Produtos da
Análise Competitiva

Avaliar os produtos da
Etapa Análise
Competitiva.

6.9 M&A dos Produtos da
Capacitação

Avaliar os produtos da
Etapa Capacitação.

6.10 M&A dos Produtos da
Deﬁnição de Oportunidades

Avaliar os produtos da
Etapa Deﬁnição de
Oportunidades.

6.11 M&A dos Produtos da
Elaboração do Plano de
Inovação

Avaliar os produtos da
Etapa Elaboração do
Plano de Inovação.

6.12 M&A dos Resultados da
Inovação

Avaliar os resultados da
SelfInova.

6.13 M&A dos Obstáculos para
Inovação

Avaliar os obstáculos
para inovar.

6.14 M&A dos Desempenho
econômico e de mercado.

Avaliar os desempenho
econômico e de
mercado.

6.15 M&A dos Obstáculos para
o desenvolvimento econômico.

Avaliar os obstáculos
para o desenvolvimento
econômico.

6.16 M&A do Plano de
Melhorias.

Compor um Plano de
Melhorias com base nos
outros instrumentos.

Monitoramento e
Avaliação dos
Produtos

Monitoramento e
Avaliação dos
Resultados

Elaboração do Plano
de Melhorias

QUADRO 6.1 – Instrumentos para o M&A.
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Instrumentos

6

Passo
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6.4.1 Monitoramento e Avaliação das Etapas da SelfInova
a) M&A Simpliﬁcado
Coletar a percepção dos colaboradores e consigná-la, conforme
ilustrado pelo Instrumento 6.1 com o caso da Nutrinova. A percepção do
nível estratégico da empresa deve ser privilegiada, sem excluir as demais.
As evidências e sugestões de melhorias devem receber atenção
especial. Sugere-se sempre identiﬁcá-las quando a percepção for inferior a 3.
Esta tarefa deve ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova.

6

INSTRUMENTO 6.1 – M&A Simpliﬁcado para Nutrinova.

b) M&A Completo
b.1) Diagnóstico
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Assim como exempliﬁcado pelo caso Nutrinova, coletar a percepção
dos colaboradores e registrá-la no Instrumento 6.2.
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A percepção dos colaboradores que participaram do diagnóstico
deve ser privilegiada, sem excluir os demais colaboradores que utilizaram o
diagnóstico nas etapas posteriores.
Importante lembrar que o Diagnóstico pode contemplar além das
informações mínimas, informações opcionais da Bússola da Inovação e da
Rede de Inovação. Quando do preenchimento do Instrumento 6.2 sugerese orientar a atenção para o diagnóstico como um todo e não
especiﬁcamente sobre os opcionais.
As evidências e sugestões de melhorias devem também ser
identiﬁcadas quando a percepção for inferior a 3.
Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova,
ou após a própria etapa de Diagnóstico.

INSTRUMENTO 6.2 – M&A da Etapa Diagnostico para Nutrinova.

b.2) Ambiente Competitivo
O Instrumento 6.3 deve ser preenchido. Veja o exemplo do caso
Nutrinova.
A visão dos colaboradores que possuem maior envolvimento com
as tecnologias da empresa, bem como os de mercado e marketing, são
as mais signiﬁcativas.
Quando da ocorrência de percepções inferiores a 3, novamente,
dedicar atenção especial às evidências e melhorias.
Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova,
ou após a própria etapa de Análise do Ambiente Competitivo.

6
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INSTRUMENTO 6.3 – M&A da Etapa Análise do Ambiente Competitivo para Nutrinova.
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b.3) Capacitação
Sugere-se que o preenchimento do Instrumento 6.4 seja feito
inicialmente com os participantes que se submeteram à capacitação.
Pode-se complementar a avaliação questionando adicionalmente os
participantes quanto à aﬁnidade com os modelos e modalidades
empregados na Capacitação (presencial, a distância, híbrida, etc.).
Num segundo momento, sugere-se que a alta gestão seja envolvida
para validar.
Finalmente, o Agente de Inovação pode fazer uma compilação (uma
média) e registrar os valores mais signiﬁcativos.
O exemplo da Nutrinova está representado no Instrumento 6.4.
Durante a compilação atentar-se para as evidências colhidas e as
sugestões de melhorias.

6

Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova,
ou após a própria etapa de Capacitação.

INSTRUMENTO 6.4 – M&A da Etapa Capacitação para Nutrinova.
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b.4) Identiﬁcação de oportunidades
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O instrumento 6.5 apresenta o exemplo preenchido para o caso da
Nutrinova.
Importante notar que a identiﬁcação de oportunidades envolve vários
momentos (workshops) com os colaboradores. Sugere-se que o
preenchimento seja feito, se não logo após as interações, o mais próximo
possível do término deles.
Notar também que a percepção sobre a eﬁciência quanto a
identiﬁcação de oportunidades só poderá ser realizada ao ﬁnal da etapa.
Da mesma forma para as etapas anteriores, quando a percepção for
inferior a 3, as evidências e sugestões de melhorias devem também ser
registradas.

Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova,
ou após a etapa de Identiﬁcação de Oportunidades.

INSTRUMENTO 6.5 – M&A da Etapa de Identiﬁcação de Oportunidades para Nutrinova.

b.5) Elaboração do Plano de Inovação
Note o caso Nutrinova que ilustra o preenchimento do Instrumento 6.6.
A percepção a ser colhida aqui está para a eﬁciência da etapa em
reunir informações geradas durante todos os processos da SelfInova e não
na qualidade dos documentos em si (a ser avaliado em outro momento).
Normalmente há uma resistência para a realização dos processos de
organização das informações nesta etapa o que pode levar a apreciações
inferiores a 3. Mais do que nunca, as evidências e sugestões de melhorias
devem também ser identiﬁcadas.
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INSTRUMENTO 6.6 – M&A da Etapa de Elaboração do Plano de Inovação para Nutrinova.

6

Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova,
ou após a própria etapa de Elaboração do Plano de Inovação.
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6.4.2 Monitoramento e Avaliação dos Produtos SelfInova
a)

M&A dos Produtos do Diagnóstico
O Instrumento 6.7 ilustra a avaliação feita para a Nutrinova.

A percepção quanto à qualidade é o que importa e o foco está no
conteúdo dos documentos. Deve ser avaliado o nível de satisfação dos colaboradores que ﬁzeram uso do diagnóstico ao longo da aplicação da SelfInova.
Diferente dos preenchimentos anteriores, sugere-se que evidências sejam identiﬁcadas quando a percepção estiver acima de 3 (exclusive) e
evidências e melhorias quando abaixo de 3 (exclusive).
Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova,
ou após a etapa de Diagnóstico.

6

INSTRUMENTO 6.7 – M&A dos Produtos do Diagnóstico para Nutrinova.

b) M&A dos Produtos da Análise Competitiva
O Instrumento 6.8 ilustra o preenchimento da avaliação para o caso
Nutrinova.
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Novamente, deve-se focar nos aspectos qualitativos dos produtos.
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Se houver a possibilidade de envolver a percepção de stakeholders e
colaboradores externos deve-se fazer, principalmente no que diz respeito a
tendências e o relatório de competitividade.
Também sugere-se que evidências sejam identiﬁcadas quando a
percepção estiver acima de 3 (exclusive) e evidências e melhorias quando
abaixo de 3 (exclusive).
Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova, ou
após a etapa de Análise Competitiva.

INSTRUMENTO 6.8 – M&A dos Produtos da Análise Competitiva

c) M&A dos Produtos da Capacitação
O Instrumento 6.9 está preenchido considerando o caso da Nutrinova.
Percepções acima de 3 (exclusive) e abaixo de 3 (exclusive) devem ser
acrescidas de evidências e de sugestões de melhorias quando for o caso.
Sugere-se que o preenchimento seja feito levando-se em
consideração os participantes que se submeteram a capacitação.
Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova, ou
após a própria etapa de Capacitação.

6

INSTRUMENTO 6.9 – M&A dos Produtos da Capacitação para Nutrinova.

d) Produtos da Deﬁnição de Oportunidades
O Instrumento 6.10 ilustra a avaliação dos produtos da Deﬁnição de
Oportunidades para a Nutrinova.

Reitera-se que evidências sejam identiﬁcadas quando a percepção
estiver acima de 3 (exclusive) e evidências e melhorias quando abaixo de 3
(exclusive).
Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova, ou
após a etapa de Deﬁnição das Oportunidades.
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Foca-se na qualidade dos produtos, mais precisamente na satisfação
dos colaboradores. Sugere-se que tanto os colaboradores que ﬁzeram
parte da deﬁnição de oportunidades como a alta gestão da empresa devem
ser ouvidos.
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INSTRUMENTO 6.10 – M&A dos Produtos da Deﬁnição de Oportunidades para Nutrinova.

e) M&A dos Produtos da Elaboração do Plano de Inovação
O Instrumento 6.11 ilustra o preenchimento para o caso Nutrinova.
Foque sempre na percepção dos colaboradores sobre a qualidade
dos produtos.
Reitera-se que percepções acima de 3 (exclusive) e abaixo de 3
(exclusive) devem ser acrescidas de evidências e de sugestões de melhorias
quando for o caso.
Importante validar os produtos junto a alta gestão da empresa e
consignar da mesma forma sua percepção.

6

Esta tarefa pode ser executada ao ﬁnal de cada rodada da SelfInova, ou
após a própria etapa de Elaboração.
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Instrumento 6.11 – M&A dos Produtos da Elaboração do Plano de Inovação.
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6.4.3 Monitoramento e Avaliação dos Resultados
a)

M&A da Inovação de fato

Note o exemplo ilustrado para a Nutrinova no Instrumento 6.12. Ele
traduz a medida do principal esforço da empresa que aplicou a SelfInova.
As informações a serem coletadas são simples e exatas. Note que as
escolhas podem ser múltiplas.
Atenção especial deve ser concedida para as evidências.

Esta tarefa pode ser executada em períodos considerados razoáveis para que uma inovação tenha sido disseminada no mercado e o nível de
aceitação possa ser avaliado. Neste período deve-se considerar o ciclo de
vida de uma inovação no setor em que a empresa atua.

INSTRUMENTO 6.12 – M&A dos Resultados da Inovação para Nutrinova.

6

b) Obstáculos para Inovação
O preenchimento deste quadro é opcional. Ver exemplo ilustrado
Nutrinova no Instrumento 6.13.
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Sugere-se compará-lo com a PINTEC. Uma avaliação quanto a esta
comparação pode ser acrescida ao quadro para melhor ajudar o Agente de
Inovação a relatar os avanços.
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INSTRUMENTO 6.13 – M&A dos Obstáculos para Inovação

c) M&A do Desempenho econômico e de mercado
O preenchimento deste quadro é de grande importância. Ele sintetiza
os reais ganhos econômicos com a inovação.
Ver exemplo ilustrado Nutrinova no Instrumento 6.14.
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6

Sugere-se compará-lo com a PINTEC e, na medida do possível,
complementar a avaliação com dados comparativos.
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INSTRUMENTO 6.14 – M&A do Desempenho econômico e de mercado.

d) M&A dos Obstáculos para o desempenho econômico
Este quadro complementa o anterior. O exemplo ilustrado no
Instrumento 6.15 serve como guia.
Assim como em outros quadros, sugere-se uma comparação com
equivalentes da PINTEC. É desejável acrescer informações oriundas desta
comparação.

INSTRUMENTO 6.15 – M&A dos Obstáculos para o desenvolvimento econômico.

6.4.4 Elaboração do Plano de Melhorias
Esta atividade ﬁnaliza a Etapa de M&A.
O Instrumento 6.16 apresenta o preenchimento para o exemplo da
Nutrinova.
6

Note que as melhorias (coluna O que) é obtida a partir dos Instrumentos anteriores.
Cabe ao Agente de Inovação, na sequência, planejar a forma como
deverão ocorrer as melhorias, preenchendo as demais colunas.
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A correta deﬁnição do plano depende necessariamente de negociações com os setores da empresa ou externos.
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INSTRUMENTO 6.16 – Elaboração do Plano de Melhorias para Nutrinova.

6.5 Cuidados na aplicação
A aplicação dos passos da Etapa M&A está condicionada a períodos
distintos:
Os passos M&A dos Processos e M&A dos Produtos podem ser executados durante a aplicação da SelfInova.

6

O passo M&A dos Resultados deve no entanto ser realizado após
períodos de introdução da inovação no mercado.
As visões de avaliação também são distintas:
Para o M&A dos Processos o importante é captar a percepção dos colaboradores quanto a eﬁciência das etapas.
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Para o M&A dos Produtos e M&A dos Resultados avalia-se a eﬁcácia.
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Sugere-se enﬁm associar o M&A dos Processos e o M&A dos Produtos
com uma política de melhoria contínua da qualidade. Ao mesmo tempo,
considerá-los como instrumento de aprendizagem.
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