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RESUMO 

A inovação e o seu desenvolvimento nas organizações têm sido tema de diversos 

trabalhos acadêmicos vista a importância do tema para o crescimento das 

empresas, de organizações sem fins lucrativos e até mesmo de países. Este 

trabalho aborda o tema das barreiras e facilitadores à inovação em uma empresa. 

Sua construção foi baseada na pesquisa sobre o contexto da inovação, seu histórico 

e importância, além de conceitos de inovação e gestão da inovação. Foram ainda 

pesquisadas as diversas modalidades de inovação e os aspectos que possam se 

apresentar como barreiras ou facilitadores à sua ocorrência nas organizações. Este 

referencial teórico é seguido de um estudo de caso em uma empresa do ramo 

automotivo realizado através de uma pesquisa quantitativa. A pesquisa foi 

respondida por 204 empregados da empresa e os resultados revelam uma difusão 

dos conceitos de inovação de forma homogênea na empresa, mas diferentes 

percepções sobre as barreiras e facilitadores que parecem depender mais do 

histórico pessoal de cada respondente do que da área, tempo de empresa, cargo ou 

formação em inovação. Os elementos que se apresentaram como maiores 

facilitadores foram “Conhecimento de mercado”, “Processo de busca e seleção de 

ideias” e “Conhecimento de tecnologia” enquanto aqueles que se configuraram como 

maiores foram “Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação”, 

“Tolerância ao erro” e “Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, 

laboratórios, ...)”.  Revela-se ainda que a inovação é um processo a se consolidar na 

empresa com certa aproximação do tema pelos respondentes, porém sem uma 

visão abrangente do mesmo. 

 Palavras-chave: Inovação. Gestão da Inovação. Modalidades de inovação. Barreiras 

à inovação. Facilitadores à inovação. Indústria Automobilística.  



 

 

 

ABSTRACT 

Innovation and its development in organizations have been the subject of several 

academic studies due to its importance for the growth of businesses, nonprofit 

organizations, and even countries. This study addresses the issue of barriers and 

facilitators to the occurrence of innovation in a company. The construction was based 

on a research about the context of innovation, and its historical importance, beyond 

concepts of both innovation and innovation management. It was also researched the 

different types of innovation and the aspects that may arise as barriers or facilitators 

to their occurrence in organizations. This literature review is followed by a case study 

in an automotive company carried out through a quantitative survey. The survey was 

answered by 204 employees of the company and results reveal a spread of 

homogeneous concepts of innovation in the company but different perceptions of the 

barriers and facilitators that seem to depend more on the personal history of each 

respondent than the area of company time, position or training in innovation. The 

elements presented as major facilitators were "market knowledge", "process of 

search and selection of ideas" and "technology knowledge", while those who 

configured as larger barriers were "mechanisms of reward and recognition for 

innovation", "error tolerance” and "availability of resources”. It is still revealed that 

innovation is a process to be consolidated in the company with certain approximation 

to the theme by respondents, but without a comprehensive overview. 

Keywords: Innovation. Innovation management. Innovation modalities. Innovation 

barriers. Innovation facilitators. Automotive Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, nenhuma empresa pode abster-se da ideia de que o cenário 

competitivo é cada vez mais acirrado e de que a demanda por novos conhecimentos 

e tecnologias tem modificado as dinâmicas dentro e fora das organizações. 

O século XX foi marcado por um crescimento único até então na história. Uma 

quantidade significativa de novos produtos foram desenvolvidos e alavancados pelo 

desenvolvimento tecnológico e industrial. Novos mercados foram descobertos e a 

troca de produtos entre os países se intensificou com a modernização dos sistemas 

de transporte e telecomunicações. As mudanças, para Blainey (2009), tendiam a 

acontecer mais rapidamente em questões que envolviam a matéria, armas que 

aniquilavam a vida e remédios que a prolongavam, transporte, energia e métodos de 

poupar o esforço humano.  

O início do século XXI é caracterizado por um aumento ainda mais expressivo no 

ritmo das mudanças. Segundo a FINEP (2011), a evolução mundial é marcada pela 

redefinição do lócus, padrão e dinâmica dos processos de produção de riqueza e 

agregação de valor no contexto da sociedade do conhecimento, ao qual 

corresponde profundo e abrangente processo de reconfiguração das relações de 

poder entre os países. 

Para Neves e Ferreira (2002), associada a tais mudanças, pode ser observada uma 

intensificação da competição entre empresas e países na busca pela diminuição de 

custos, melhoria da qualidade e produtividade de seus produtos e serviços, busca de 

maior competitividade, criação de novos empregos mais bem qualificados, assim 

como a necessidade de se criar e, sobretudo, gerenciar novos conhecimentos de 

toda natureza. 
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Conforme Davila et al (2007), a longo prazo, o único fator realmente capaz de 

garantir a sobrevivência das empresas é capacidade delas em inovar com qualidade. 

A inovação surge, assim, como uma grande alavanca para buscar seja a 

diferenciação de mercado, seja a articulação interna para promover o crescimento 

neste novo contexto. Conforme Gibson e Skarzynski (2010), num mundo em 

constante e rápida mudança, a inovação é a única garantia contra a irrelevância.  

Apontada por muitos apenas como evolução tecnológica e resultado do trabalho de 

departamentos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), a inovação ainda deve ser 

melhor entendida para gerar resultados significativos para as organizações.  Na 

visão de Davila et al (2007) as organizações bem-sucedidas combinam mudança em 

tecnologia e mudança em modelo de negócio para criar inovação. De acordo com 

Campbell (2004) inovação é a criação, com sucesso, de novo valor para o mercado 

através da satisfação de necessidades dos consumidores com o uso de novas 

tecnologias. 

Para Utterback (1996), ao longo dos anos novas tecnologias criaram verdadeiros 

gigantes de empresas que foram receptivas à mudança e varreram do cenário 

aquelas que não o foram. Atualmente, quando a competitividade gira em torno da 

capacidade de aplicar tecnologia a produtos, serviços e processos, a compreensão 

da dinâmica da inovação é essencial para a sobrevivência e sucesso das empresas. 

O conceito de inovação carrega consigo elementos importantes de criatividade, 

tecnologia, ideias e invenção. O que a diferencia destes elementos é a 

implementação e os resultados ou ganhos que traz para as organizações. Estes 

ganhos podem ser traduzidos em lucros, o que é esperado na maioria das vezes, 

mas também em melhorias de relacionamento com os clientes, de imagem junto ao 

mercado, de qualidade de vida para os empregados entre outras. Tidd et al (2008) 

afirmam que a inovação é mais do que simplesmente conceber uma nova ideia; é o 

processo de desenvolver seu uso prático. 
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Citado no Manual de Oslo, OECD (2005), Schumpeter, conhecido como o profeta da 

inovação, afirma que a inovação está no cerne da mudança econômica, pois 

enquanto inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, inovações 

incrementais preenchem continuamente o processo de mudança. 

Dada a importância da inovação para o crescimento e sustentabilidade das 

organizações, o grande dilema que se coloca é o seu gerenciamento. Para Tidd et al 

(2008) ainda existem questionamentos sobre como gerenciar este processo 

extremamente complexo e cheio de incertezas. 

Os processos de gestão da inovação, assim como aqueles relacionados a outras 

atividades das organizações, visam otimizar o atendimento a requisitos não somente 

ligados ao produto da inovação, mas também às partes envolvidas no processo. 

Conforme Tidd et al (2008) o sucesso da inovação parece depender de dois 

ingredientes básicos: fontes técnicas e competências para gerenciá-las. 

Este fato agrega uma série de dificuldades que podem levar ao surgimento de 

barreiras. A inovação é, em si, um processo de mudança e, conforme Baldwin et al 

(2008), os gerentes de qualquer tipo de organização sempre encontram dificuldades 

em mudanças. Os elementos fundamentais em mudanças são as pessoas, e 

conquistar a adesão delas a um novo modo de fazer qualquer coisa, muitas vezes, é 

difícil e inevitavelmente envolve resistência. 

As dificuldades para inovar permeiam várias indústrias e a indústria automotiva, 

apesar do seu histórico de inovações, não é uma exceção. Segundo Wibbelink e 

Heng (2000) a indústria automotiva, que se desenvolveu a partir de um modelo 

artesanal do século XIX para uma indústria atualmente muito complexa, produziu 

uma série de práticas de gestão inovadoras que ainda estão moldando a paisagem 

industrial em todo o mundo. Para os autores, entre as grandes evoluções da 

indústria automotiva estão à produção seriada promovida por Ford no início do 

século XX e o modelo de produção enxuta japonês na segunda metade do século. 
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Neste início de século, a indústria automotiva responde por uma fatia significativa da 

produção industrial mundial. Segundo a OICA (2013) a produção de 66 milhões de 

automóveis anuais emprega cerca de 8 milhões de pessoas diretamente em todo o 

mundo, o que corresponde a 5% da mão de obra empregada na indústria mundial. 

Ainda segundo aquela Associação, se o número de empregos indiretos for 

considerado, esse número se multiplicaria por 5. 

A indústria automotiva, que se consolidou no Brasil a partir da década de 1970, 

respondeu, segundo a ANFAVEA (2012), por 18,2% do PIB (Produto Interno Bruto) 

industrial no ano de 2011. Ainda segundo a ANFAVEA (2012), entre 2002 e 2011 o 

mercado automotivo cresceu 145%, com média anual superior a 10%, enquanto a 

produção, embora em ritmo menor que o das vendas internas, expandiu-se 109% no 

período, média de 8,6% ao ano. Esta variação entre a produção e as vendas no 

mercado interno reflete a atenção dada pelos grandes fabricantes mundiais ao 

mercado e o crescente volume de importações no setor. 

Segundo PwC (2012), esse comportamento do setor levou o governo brasileiro a 

lançar medidas para melhorar a competitividade da indústria automotiva nacional. 

Entre estas medidas encontra-se o programa Inovar Auto, um conjunto de 

regulamentações que prevê incentivos fiscais para empresas que produzirem 

localmente e investirem em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos no país. 

Para a ABDI (2013), o programa Inovar Auto prevê benefícios fiscais a empresas 

que investem em inovação no Brasil. 

Partindo do contexto apresentado, este trabalho pretende abordar a percepção da 

inovação por diversos atores organizacionais de uma empresa montadora de 

automóveis e a identificação das barreiras e facilitadores decorrentes do modelo 

mental estabelecido. Trata-se de uma forma de possibilitar o desenvolvimento de um 

processo de gestão da inovação mais aderente à realidade da empresa e um 

aumento das chances de sucesso na sua implementação. 
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A pergunta de pesquisa que se coloca, assim, é a seguinte: “qual a correlação entre 

as percepções do conceito de inovação e as barreiras e facilitadores para a 

implementação de um sistema de gestão da inovação numa empresa automotiva?”. 

A partir desta pergunta, o objetivo geral deste trabalho é avaliar qual a correlação 

entre as percepções acerca do conceito de inovação e as barreiras e facilitadores à 

gestão da inovação que se estabelecem numa empresa do ramo automotivo. 

Os objetivos específicos são: 

 Identificar as percepções dos diferentes atores organizacionais das diversas 

áreas da empresa, dos conceitos de inovação e gestão da inovação; 

 Identificar a percepção destes atores sobre as eventuais barreiras e 

facilitadores ao estabelecimento de um processo de gestão da inovação; 

 Avaliar, por meio de análises estatísticas, a correlação entre as percepções 

levantadas de conceitos e de barreiras e facilitadores à inovação. 

A justificativa deste trabalho nasce da convicção do autor de que a inovação é um 

processo transversal que envolve muitos atores numa organização. Da mesma 

forma, o seu processo de gestão deveria também abranger várias áreas 

fundamentando-se num entendimento único e compartilhado dos seus conceitos. 

A efetivação de um processo de gestão da inovação é fundamental para geração de 

resultados consistentes e contínuos para as organizações. Esta efetivação, 

entretanto, depende de um alinhamento conceitual e de percepções em relação às 

demandas, oportunidades, direcionamentos e práticas de gestão adotadas para 

superar as barreiras que podem ser encontradas. O estudo da correlação entre os 

conceitos de inovação e as barreiras e facilitadores à sua gestão pode contribuir 

para que a academia obtenha um melhor entendimento das dinâmicas envolvidas 

nesse processo nas organizações. 
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Do ponto de vista profissional, este trabalho se traduz numa alavanca de 

conhecimento para gestão estratégica da inovação, área de atuação do autor nos 

últimos cinco anos. A análise proposta pode trazer contribuições substanciais para a 

aplicação das teorias da inovação e o aprimoramento de suas práticas de gestão 

pelas empresas. 

O presente projeto está estruturado da seguinte forma: 

 Uma introdução onde são apresentados conceitos relacionados ao tema da 

inovação e os objetivos da pesquisa; 

 Um segundo capítulo de referencial teórico em que são apresentados 

conceitos de inovação, gestão da inovação e barreiras e facilitadores à 

inovação; 

 Um capítulo sobre o contexto da pesquisa; 

 Um capítulo com a abordagem metodológica da pesquisa; 

 Um quinto capítulo onde são apresentados os resultados da pesquisa, os 

principais achados e uma discussão sobre os mesmos; 

 Um último capítulo, sexto, com as considerações finais, recomendações e 

limitações da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo trata das bases sobre as quais se constrói o raciocínio envolvido neste 

trabalho. São abordados inicialmente aspectos do contexto competitivo que as 

organizações enfrentam nos dias de hoje e a importância da inovação para enfrentá-

lo. Em seguida são apresentados os elementos relacionados ao tema da inovação: 

conceitos e tipos de inovação, fontes de inovação na empresa e aspectos da gestão 

da inovação. Na sequência são explorados os principais tipos de barreiras e 

facilitadores à inovação e, na última parte do capítulo, são relacionadas as 

contribuições do referencial teórico para a pesquisa. 

2.1 Cenário competitivo 

O mundo passa por uma fase particular em sua história, uma fase de intensa 

aceleração. O ritmo das mudanças que permitiu a evolução da humanidade tem sido 

acelerado. Para Hamel (2012), as pessoas e as organizações estão cercadas por 

todo tipo de coisas que estão mudando em ritmo exponencial. Hoje a questão que 

se coloca, e que aflige muitos dirigentes, é se as organizações evoluem na mesma 

velocidade que o mundo ao seu redor. 

Esse contexto competitivo acelerado começa a tomar forma no final do século XIX e 

começo do século XX podendo ser percebido nas preocupações de Marx e Engels 

(2003) em seu Manifesto Comunista no qual tratam da revolução constante nos 

meios de produção, dos distúrbios ininterruptos e da incerteza interminável que 

cercam as indústrias. Evidencia-se no mesmo documento, ainda, a questão da 

destruição de velhas indústrias que dão lugar a novas, cujos produtos são 

consumidos por uma legião de clientes no mundo inteiro, com novas necessidades 

que desafiam a criatividade das nações. Construindo uma clara antecipação do 

momento atual de globalização e competição. 
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Schumpeter, considerado o precursor dos estudos das dinâmicas da inovação, 

aborda o mesmo contexto apresentando o conceito de destruição criativa: 

Essa revolução periodicamente redesenha a estrutura existente da indústria 
pela introdução de novos métodos de produção - a fábrica mecanizada, a 
fábrica eletrificada, a síntese química; novas commodities - como os 
serviços de ferrovias, automóveis, aparelhos elétricos; novas formas de 
organização; novas rotas de mercado e novos mercados para venda. Esse 
processo de mudança na indústria proporciona o maremoto de mudanças 
no mundo dos negócios (SCHUMPETER, 2003, p.67). 

O começo do século XXI se configura pela aceleração ainda maior na dinâmica 

competitiva. A disseminação da Internet é um dos exemplos de tecnologias que têm 

alterado profundamente a forma como as empresas se articulam internamente e em 

direção ao mercado. Segundo Dundon (2002), vive-se, hoje em dia, uma significante 

transição caracterizada por três fatores principais: 

 Tecnologia: que força as organizações a repensar os seus modelos de 

negócios e desenhos organizacionais. O equilíbrio de forças entre as grandes 

e as pequenas organizações acaba sendo quebrado pelo uso de tecnologias 

que permitem àquelas menores o acesso a mercados antes inacessíveis. Por 

outro lado, o aumento no nível de automação tem substituído pessoas na 

realização de tarefas como o atendimento bancário ou vendas pela Internet; 

 Expansão do mundo: o avanço das telecomunicações, dos meios de 

transporte e de informação, tem tornado o mundo mais acessível. As 

companhias estão expandindo seus negócios em termos de novos mercados, 

assim como no aspecto territorial. Com o aumento da competição, o número 

de produtos e serviços disponíveis no mercado aumenta consideravelmente e 

a capacidade de diferenciação das empresas torna-se um grande desafio; 

 Consumidores mais demandantes: que, cientes da maior oferta de produtos e 

serviços e de seu poder de escolha, estão ampliando as suas demandas. 

Clientes demandam produtos mais customizados e mais rápido que no 

passado. As empresas precisam, assim, equacionar o atendimento das 
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demandas e as próprias demandas operacionais para aumentar escalas e 

obter maiores margens de retorno. 

Este contexto competitivo atinge tanto as grandes corporações como os pequenos 

empresários aos quais se apresenta como uma questão, muitas vezes, de 

sobrevivência. A OECD (2005), em seu Manual de Oslo, apresenta a globalização 

como condutora das empresas a crises dramáticas no que diz respeito ao acesso à 

informação e a novos mercados. Ela também resultou em maior competição 

internacional e em novas formas de organização para lidar com cadeias de 

fornecimento global. 

No cenário que se configura, o poder proporcionado pelo tamanho das grandes 

organizações vem dando espaço para a capacidade de mobilização de 

conhecimento e tecnologias para a criação de novos produtos e serviços. Para Tidd 

et al (2008) este movimento, que tudo tem a ver com a inovação, pode ser 

observado não apenas entre empresas, mas também como forte tendência para o 

crescimento econômico em proporções nacionais. O próximo bloco trata da 

importância da inovação no contexto atual. 

2.2 A importância da inovação 

Nas palavras de Kelley e Littman (2007), os esforços em conceituar inovação 

normalmente associam a geração de ideias e a execução, à centelha e ao fogo.  O 

que se percebe, no entanto, é que a maioria dos estudos aborda a importância de se 

inovar, as diversas classificações da inovação e também o que não é inovação, ao 

invés de conceituarem o que é inovação. Este fato pode ser resultado da 

abrangência que o tema atingiu nos últimos tempos. 

Para Tidd et al (2008), pesquisas indicam uma forte correlação entre desempenho 

de mercado e a inserção de novos produtos frutos da inovação. Essa correlação 
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advém de alternâncias no campo socioeconômico, da evolução da legislação ou da 

concorrência que apresenta novos produtos. De todas as formas, as empresas 

devem estar preparadas para reagir com novos produtos às novas realidades que se 

apresentam. 

Prahalad e Hamel (1995) afirmam que, para as empresas sobreviverem no ambiente 

competitivo, é necessário que elas se adaptem às novas realidades e cheguem ao 

ponto de serem proativas a fim de reinventarem seus próprios ambientes 

competitivos. Para as organizações, segundo Davila et al (2007), a inovação, além 

de oportunidade de crescer e sobreviver, é, também, um porta para influenciar 

decisivamente os rumos da indústria em que se insere. Esta pode ser considerada 

uma visão mais agressiva, segundo a qual as empresas devem utilizar a inovação 

não tanto para reagir a uma determinada condição de mercado quanto, e 

principalmente, para provocá-la. Ainda segundo os autores, a inovação não é uma 

arma somente para empresas atuando em mercados competitivos, ela já 

demonstrou sua utilidade para organizações filantrópicas e governamentais sob o 

rótulo de empreendedorismo social.  

De fato, a noção de valor é mais abrangente do que simplesmente a geração de 

lucro para as organizações e seus shareholders. O valor pode ser entendido como 

algo que traga benefícios para qualquer outra parte interessada nas atividades da 

organização e, dessa forma, a inovação pode ser útil para equacionar problemas 

ligados aos empregados, fornecedores, parceiros, sociedade ou meio ambiente. 

Todos esses aspectos podem ser considerados causas nobres no contexto atual. A 

inovação, segundo Drucker (1998), é o esforço para criar mudanças objetivamente 

focadas no potencial econômico ou social de um empreendimento. 

Independentemente do foco econômico ou social, a inovação, para Davila et al 

(2007), é fundamental para o crescimento num ambiente competitivo. Sem a 

inovação, a empresa fica estagnada, os concorrentes assumem a liderança e a 

empresa acaba morrendo. 
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A inovação, como um processo abrangente e sistêmico dentro das organizações, 

cobre uma série de aspectos relacionados, dentre outros, à criatividade, à invenção 

e ao empreendedorismo. No próximo item serão abordados os conceitos de 

inovação que podem ajudar num melhor entendimento de como alavancá-la dentro 

das organizações. 

2.3 Conceitos de inovação 

Um bom caminho para melhor entender o conceito de inovação, pode começar pela 

diferenciação entre inovação e invenção. Para Schumpeter (2003), a invenção é 

uma nova ideia criada e que possui potencial para exploração comercial, enquanto 

inovação trata da mesma ideia quando explorada comercialmente de qualquer 

forma. Assim, a invenção limita-se a criação, uso da criatividade para dar origem a 

algo novo sem que haja necessariamente uma aplicação. Já a inovação vai mais 

longe garantindo a implementação e a geração de valor. Não cabe aqui, no entanto, 

uma crítica aos inventores, o seu papel é fundamental no processo de inovação, 

porém, não é suficiente para garantir o sucesso da mesma. 

Da mesma forma, a criatividade é fundamental no processo de inovação; para 

Dundon (2002) sem criatividade não existe inovação. A geração de ideias, fruto do 

pensamento criativo, parecer ser a fonte inicial de inovações. Embora os indivíduos 

possam diferir em termos de estilos criativos, Tidd et al (2008) afirmam que há forte 

evidência de que todos possuem um potencial criativo para a solução de problemas. 

Com isto, o desafio que se desenha é a capacidade das organizações de capturar 

este potencial e colocá-lo a serviço da inovação. 

A FIG.1 mostra uma visão sistêmica dos fatores que contribuem para uma 

organização criativa. Como pode ser observado, a criatividade em uma organização 

é resultado de uma série de fatores que passam pelo ambiente, pela cultura, 

liderança e pelas práticas estabelecidas. 
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Figura 1 - Fatores que contribuem para uma organização criativa 
Fonte: Tidd e Bessant (2009) 

A inovação é ferramenta específica dos empreendedores, o meio pelo qual exploram 

a mudança como uma oportunidade para um negócio ou um serviço diferente 

(DRUCKER, 1998). De fato, o papel dos empreendedores, e daqueles 

intraempreendedores, para a inovação é fundamental. Segundo Tidd e Bessant 

(2009), ao contrário da crença popular, o objetivo da maioria dos empreendedores é 

alcançar a independência profissional em vez de criar negócios inovadores. Pode-

se, no entanto, afirmar que nem todo empreendedor é um inovador, mas todo 

inovador traz em si uma carga de empreendedorismo. 

Ainda na visão de Tidd e Bessant (2009), a questão da inovação e do 

empreendedorismo pode ser abordada a partir de três perspectivas: 

 Pessoal ou individual, que enfatiza o papel da criatividade; 

 Coletiva ou social, que destaca a contribuição de equipes e grupos; 
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 Contextual, que focaliza as estruturas, o ambiente, os processos e as 

ferramentas. 

A inovação, desta maneira, apresenta elementos comuns ao empreendedorismo e 

depende da criatividade e da inventividade para a criação de ideias, que podem ser 

consideradas a sua principal matéria prima. Volta-se, deste modo, ao raciocínio que 

associa a inovação a ideias, resultado da criatividade e inventividade, e à sua 

execução que é o papel preferido dos empreendedores. 

O próximo item trata das diversas formas de se classificar as inovações. Essa 

reflexão pode ser útil para entender como a inovação contribui para um negócio ou 

para uma organização abordar um mercado ou uma situação. 

2.4 Os tipos de inovação 

Muitos autores têm dedicado tempo para criar categorias para classificar as 

inovações numa tentativa de melhor entendê-las e de buscar e propor novas formas 

de alavancá-las nas organizações. Para Roberts (1981), as inovações podem ser 

classificadas de acordo com as seguintes tipologias: 

 Produtos versus processos versus práticas; 

 Desenvolvimentos radicais ou mudanças incrementais; 

 Novos itens versus modificações em itens existentes; 

 Bens industriais versus bens de consumo. 

Considerando o seu foco principal, Tidd et al (2008) identificam os quatro “Ps” da 

inovação: 

 Inovação de Produto: mudança nos produtos oferecidos; 

 Inovação de Processo: mudança na forma de obtenção e distribuição; 
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 Inovação de Posição: mudança no contexto em que os produtos são 

introduzidos; 

 Inovação de Paradigma: mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. 

Já Dundon (2002) propõe a classificação das inovações segundo três categorias, 

conforme o impacto na organização em seus produtos, processos e serviços: 

 Inovação em Eficiência: focada nas ideias para melhorar o que já existe; 

 Inovação Evolucionária: centrada em novos produtos e serviços a serem 

oferecidos aos clientes e ao mercado; 

 Inovação Revolucionária: que tem a intenção de desmantelar uma estrutura 

organizacional ou de mercado existente. 

Numa proposta para evitar a chamada “miopia da inovação”, Gibson e Skarzynski 

(2010) propõem as seguintes categorias: 

 Inovações tecnológicas - tratam de tecnologias revolucionárias na indústria 

em que a empresa atua; 

 Inovações de produtos - englobam novos e revolucionários produtos 

oferecidos aos consumidores; 

 Inovações de serviços - a exemplo das inovações de produtos, oferecem 

novos padrões de serviços aos clientes; 

 Inovações operacionais - corrigem ou reconfiguram procedimentos de uma 

empresa conferindo-lhes mais qualidade; 

 Inovações nos custos - criam uma vantagem competitiva no mercado; 

 Inovações nas experiências - melhoram ou reinventam a forma como o 

consumidor adquire ou usa um produto ou serviço; 

 Inovações na gestão - atingem os processos centrais de gestão de uma 

organização na busca de uma fonte permanente de vantagem competitiva; 

 Inovações em modelos de negócio - focam na reengenharia do negócio ou na 

criação de novos; 



28 

 

 

 Inovações na indústria - constroem novas arquiteturas no segmento de 

negócios em que a empresa atua. 

Sob o ponto de vista da intensidade, Davila et al (2007) propõem a classificação 

entre inovações incrementais, inovações semi-radicais e inovações radicais. As 

inovações incrementais levam a melhorias moderadas nos produtos e processos de 

negócio em vigor. A inovação radical, no extremo oposto, considera produtos 

completamente novos fornecidos por meio de processos de negócio também 

renovados. A FIG. 2 ilustra um esquema para avaliar a inovação em função do 

modelo de negócio e da tecnologia aplicada. Trata-se do que o autor denomina 

“matriz da inovação”. 

 
Figura 2 - Matriz da inovação 
Fonte: Davila et al (2007) 

Ainda na visão de Davila et al (2007), inovações em modelos de negócio são 

direcionadas a três alavancas:  

 Proposição de valor - mudanças naquilo que é vendido e lançado no 

mercado, ou seja, nos produtos e serviços; 

 Cadeia de suprimentos - trata da alteração na forma como o valor é criado e 

entregue ao mercado; 
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 Cliente-alvo - novos segmentos de clientes aos quais a organização nunca 

pretendeu direcionar seus esforços de marketing. 

Já as inovações tecnológicas, mais uma vez na visão de Davila et al (2007), são 

alavancadas por outros três elementos: 

 Lançamento de produtos e serviços: mudanças em produtos e serviços que 

são imediatamente percebidas pelos clientes e se configuram como o tipo 

mais facilmente identificável; 

 Processos tecnológicos: inovações que comandam os produtos e serviços e 

entregam a eles funcionalidades para as quais os clientes têm condições de 

associar um valor percebido; 

 Tecnologias capacitadoras: invisíveis aos clientes, habilitam a empresa a 

executar sua estratégia com maior eficiência. 

Utterback (1996) propõe uma modelagem da dinâmica da inovação calcada em três 

variáveis: 

 O produto inovador e sua evolução obtida através da somatória de 

conhecimentos adquiridos ao longo do tempo; 

 A reação do mercado, aceitação ou rejeição do produto, demanda de 

melhorias e adaptações; e 

 As empresas concorrentes, com ações para atendimento das demandas. 

Ao longo do tempo Utterback (1996) divide o processo de inovação em três fases: 

fluida, transitória e específica, conforme apresentado na FIG. 3. 

Na primeira fase, fluida, ocorre um grande número de mudanças simultâneas, mas 

ainda com um elevado grau de incerteza sobre os resultados. 
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Na etapa transitória, o mercado para o produto cresce e surge o chamado projeto 

dominante e as inovações de processo ocorrem em maior número para atender às 

demandas do produto que se consolida. 

Finalmente, a terceira fase, específica, caracteriza-se pela especialização em torno 

de um produto específico na busca da maior eficiência possível no produto e no 

processo. 

 

Figura 3 - Dinâmica da inovação 
Fonte: Utterback (1996) 

A dinâmica da inovação apresentada por Utterback (1996) remete à criação de 

produtos completamente novos, o que parece não fazer parte da realidade da 

maioria das empresas brasileiras “que entram no jogo” apenas na fase específica da 

inovação. Segundo Terra et al (2012), predomina ainda no Brasil, particularmente 

nas grandes indústrias, uma cultura de melhoria contínua resultante de décadas de 

investimento e treinamento em técnicas de qualidade total. Este posicionamento, em 

si, não apresenta nada de errado e é importante para manter a eficiência 

operacional e a qualidade dos produtos e serviços. A questão é que todo excesso 

pode ser prejudicial e, em vários casos, a inovação radical, ou disruptiva, é 

necessária para manter a competitividade das empresas. A FIG. 4 mostra de forma 

esquemática as principais diferenças entre as características do processo de 

inovação incremental e radical na visão de Terra et al (2012). 
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Figura 4 - Diferenças entre os processos de inovação incremental e radical 
Fonte: adaptado de Terra et al (2012) 

Na proposta do Manual de Oslo (OECD, 2005), as pesquisas sobre inovação e 

discussões de políticas enfatizam a importância de se considerar a inovação numa 

perspectiva ampla que vai além das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). 

... um vasto conjunto de indústrias de transformação e de serviços 
ampliaram o uso de tecnologias intensivas em conhecimento para 
processos de produção e provisões de serviços. Apesar de a P&D atuar de 
forma vital no processo de inovação, muitas atividades inovadoras não são 
baseadas em P&D, ainda que elas dependam de trabalhadores altamente 
capacitados, interações com outras empresas e instituições públicas de 
pesquisa e uma estrutura organizacional que conduz ao aprendizado e à 
exploração do conhecimento (OECD, 2005, p. 35). 

Ainda para o Manual de Oslo (OECD, 2005), diferenciam-se quatro tipos de 

inovação: de produto, de processo, de marketing e organizacional. Inovações de 

produto e inovações de processo relacionam-se estreitamente com os conceitos de 

inovação tecnológica. Enquanto as de marketing e aquelas organizacionais ampliam 

o conjunto de inovações e são definidas das seguintes formas: 
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 Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de 

marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação 

de preços; 

 Uma inovação organizacional é o desenvolvimento e aplicação de um novo 

método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização 

do seu local de trabalho ou em suas relações externas. 

Existem outra várias formas de classificar as inovações, todavia, um consenso 

persiste entre todos os autores: a inovação comporta sempre elementos de 

novidade, ou seja, algo novo baseado em ideia original ou um novo rearranjo de algo 

existente que se pode classificar como a criação de valor; e elementos de 

implementação ligados à captura de valor. 

Conhecer os tipos de inovação ajuda as organizações a entender melhor o ambiente 

e sua atuação junto a ele. Outra forma de expandir esse entendimento se configura 

pela compreensão das possíveis fontes de inovação numa empresa. O próximo item 

trata desta abordagem. 

2.5 Fontes de inovação 

As inovações podem surgir de diversas fontes dentro das empresas e fora delas. O 

modelo clássico prevê o processo envolvendo pesquisa básica, pesquisa aplicada e 

desenvolvimento de produtos. Uma visão mais contemporânea e geral relaciona-se 

a modelos de negócio. Osterwalder e Pigneur (2011) propõem um esquema para 

demonstrar a dinâmica de um modelo de negócio composto por nove componentes: 

 Segmentos de clientes: define os diferentes grupos de clientes que a 

organização busca alcançar e servir; 
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 Proposta de valor: trata do pacote de produtos e serviços que são oferecidos 

e criam valor para um segmento de clientes; 

 Canais: descreve como a empresa comunica e alcança seus clientes para 

entregar a proposta de valor; 

 Relacionamento: trata do tipo de relação que a organização mantém com um 

determinado segmento de clientes; 

 Estrutura de receita: refere-se aos recursos gerados a partir de cada 

segmento de clientes; 

 Recursos chave: aqueles mais importantes para fazer o modelo de negócios 

funcionar; 

 Atividades chave: descreve as ações necessárias para fazer o modelo de 

negócios atuar; 

 Parcerias principais: trata dos fornecedores e parceiros necessários para o 

modelo de negócios; 

 Estrutura de custo: descreve os custos envolvidos na operação do modelo de 

negócios. 

A FIG. 5 representa as nove dimensões de um modelo de negócios num esquema 

denominado CANVAS pelos autores. A proposta é que ele auxilie no entendimento 

do negócio e na busca de formas para se inovar. 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), ideias para inovar podem vir de qualquer 

lugar, e cada um dos nove fundamentos pode ser um epicentro de inovações que se 

disseminam e impactam o restante da organização. Alguns exemplos são inovações 

que partem de: 

 Recursos: originadas, por exemplo, da estrutura de um parceiro usada para 

expandir os negócios; 

 Ofertas: que criam novas propostas de valor (produtos e serviços); 

 Clientes: construídas pelo entendimento das necessidades, no acesso 

facilitado ou no aumento da conveniência; 
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 Finanças: mecanismos de preços e estruturas de custos que, revistas, podem 

gerar inovações. 

 
Figura 5 - CANVAS - Esquematização de um modelo de negócios 
Fonte: adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011) 

Aderente ao conceito de inovação organizacional, recentemente tem sido discutida 

uma nova abordagem que trata de classificar a inovação entre um modelo fechado e 

um modelo de inovação aberta. Segundo Chesbrough (2003), num modelo fechado 

a companhia gera, desenvolve e comercializa as suas próprias ideias considerando 

apenas as fontes internas. Por outro lado, num modelo aberto a empresa 

comercializa suas próprias ideias e as de outras, bem como busca formas de ter 

suas ideias comercializadas por outras companhias considerando, deste modo, 

também as fontes externas de inovação. A FIG.6 apresenta a comparação destes 

modelos de inovação. 

 

Figura 6 - Inovação fechada versus inovação aberta 
Fonte: adaptado de Chesbrough (2003) 
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A inovação aberta parece ser a saída para uma certa “comoditização” de ideias e 

pontos de vista no interno das organizações. Para Gibson e Skarzynski (2010), a 

certa altura, as ideias concebidas dentro da empresa podem tornar-se ligeiramente 

insípidas e limitadas a uma visão comum, mesmo às equipes mais diversificadas. É 

por isso que convém combinar o DNA interno e externo na busca de novos insights, 

ideias e soluções. 

Ainda dentro desta reflexão de origens de inovações, Sawhney et al (2006) propõem 

um conjunto de doze tipos de inovações possíveis para uma companhia apontando 

fontes importantes a serem exploradas para a geração de resultados que não sejam, 

necessariamente, em produtos ou serviços. Estes tipos de inovações são 

apresentados no QUADRO 1. 

Quadro 1 - Tipos de inovação 

Tipo de 
inovação 

Descrição 

O quê (oferta) Em produtos e serviços oferecidos pela empresa 

Plataforma 
Em um conjunto de componentes, processos ou tecnologias que são 
empregados como alicerces para produtos ou serviços da empresa 

Solução 
Fruto da criação de ofertas integradas e sem similares que endereçam de forma 
completa um problema dos consumidores 

Quem (cliente) 
Descoberta de novos segmentos de consumidores ou de necessidades 
desconhecidas dos segmentos já existentes 

Experiência 
Centra-se no que os consumidores veem e sentem ao interagir com a empresa 
ou com seus produtos 

Captura de 
valor 

Novas formas de venda, novos mecanismos e classificações para a precificação 
e o licenciamento, a mudança na posição da empresa na cadeira de valor 

Como 
(processo) 

Melhoria nos processos operacionais e administrativos da empresa, encurtando 
prazos, aumentando a qualidade e reduzindo custos 

Organização Formas de desenho organizacional e de gerenciamento de parcerias e alianças 

Cadeia de 
suprimentos 

Mudanças na estrutura da cadeia de suprimentos / fluxo de informação ao longo 
da cadeia, ou ainda nos processos de planejamento e execução 

Onde 
(presença) 

Criação de novos pontos de presença e o estabelecimento de novos canais de 
comunicação com o cliente ou a integração diferenciada de canais já existentes 

Rede 
Refere-se ao aumento das funcionalidades ou à facilidade de manutenção e/ou 
operação pelo uso de redes de comunicação ou de computador 

Marca 
Uso de uma marca já estabelecida para alavancar vendas de novos produtos ou 
serviços. Engloba também mudanças significativas na marca ou no seu 
significado. 

Fonte: adaptado de Sawhney et al (2006) 
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Conforme apresentado neste tópico, a inovação tende a atingir dimensões 

importantes dentro das organizações. O entendimento dos conceitos sobre 

inovação, seus tipos e fontes pode ser útil para uma melhor compreensão de sua 

dinâmica e fatores que dificultam ou alavancam a sua ocorrência. 

Seja qual for o tipo de inovação que se pretenda gerar ou a fonte escolhida para ser 

explorada, ela pode ser resultado de um fenômeno ocasional ou pode ser provocada 

de forma estruturada e intencional. 

O próximo item discorre sobre formas como as organizações podem se estruturar 

para inovar de forma consistente e sustentável dentro dos chamados sistemas de 

gestão da inovação. 

2.6 Gestão da inovação 

Para tratar do tema de gestão da inovação, é útil resgatar o conceito de gestão. 

Segundo Rosario (2011), pode-se definir a gestão como processo através do qual, 

uma vez definido um objetivo a atingir, se pressupõe a interação de recursos, 

devidamente planejada e controlada, com tomada de decisões próprias de um 

comportamento diretivo, mobilizando conceitos teóricos e práticos, científicos e 

empíricos, intrínsecos a uma organização e aceitos pela sociedade. Desta forma a 

gestão da inovação pode ser entendida como: 

... atividade que tem como ponto de partida a concepção de novas ideias, 
no intuito de atingir a Inovação. Uma ideia por si só, enquanto interessante 
e viável, não se pode aceitar como invenção ou inovação, mas apenas 
como um conceito, pensamento ou conjunto de pensamentos a serem 
explorados e geridos. A atividade de converter pensamentos intelectuais, 
num novo processo, produto ou tecnologia, de forma sustentada e gerida, é 
Gestão da Inovação. Nesta fase, a ciência e a tecnologia, desempenham 
um papel crucial, enquanto agentes catalisadores e reguladores da criação 
de Inovação, aliados à gestão eficiente e eficaz de um esforço coletivo de 
vários intervenientes, desenvolvendo bens ou serviços que potenciam a 
performance da empresa (ROSARIO, 2011, p.7). 
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Nas palavras de Tidd et al (2008), seria difícil encontrar alguém disposto a 

argumentar contra a visão de que a inovação é e tende a ser cada vez mais 

importante. Porém, segundo os mesmos autores, ainda existem dúvidas se esse 

processo complexo e cheio de incertezas pode realmente ser gerenciado. 

Como citado anteriormente, a inovação pode ser classificada entre incremental e 

radical. Empresas tradicionais, grandes e atuando em mercados maduros como o 

automotivo, na visão de Terra et al (2012), apresentam uma forte tendência para 

inovações em processos em vez daquelas em produtos e essas tendem a ser 

incrementais e voltadas para a manutenção do modelo de negócio atual. 

Neste chamado nível básico de gestão inovação, como citado por Tidd et al (2008), 

as estruturas e os comportamentos necessários para viabilizar as melhorias 

incrementais tendem a ser incorporados a práticas diárias e aos procedimentos 

operacionais da empresa. Porém, inovações mais radicais podem exigir atenção 

mais especializada ou um jeito diferente de fazer as coisas. 

Davila et al (2007) afirmam que, em organizações de pequeno porte, a inovação é, 

muitas vezes, um fato natural resultado de insights, talento e interação de um grupo 

reduzido de pessoas. Todavia, quando ficam maiores, as interações e o fluxo natural 

de informações diminuem fazendo com que a inovação deixe de ser um elemento 

cotidiano. É por isso, na visão dos autores, que as empresas maiores precisam de 

sistemas para gerir a inovação. 

Ainda citando Davila et al (2207), os autores argumentam que companhias 

emergentes têm inicialmente o foco voltado para a criação de valor enquanto que, à 

medida que crescem, o foco tende a se alterar para a maximização da captura de 

valor. O desafio, segundo os autores, é o equilíbrio entre a criatividade e a captação 

de valor conforme apresentado na FIG. 7. 
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Figura 7 - Os desafios do equilíbrio entre criatividade e captação de valor 
Fonte: Davila et al (2007) 

 A gestão da inovação pode ser associada a dois aspectos diferentes: um 

relacionado aos processos de inovação e outro à criação de um ambiente propício 

ao seu desenvolvimento. Na visão de Tidd et al (2008) a inovação, que não é 

apenas um evento isolado, é um processo. Ela deve ser gerenciada como tal e as 

influências sobre esse processo podem se manipuladas para afetar o seu resultado. 

Para Davila et al (2007), sistemas de inovação são políticas, procedimentos e 

mecanismos de informação que se estabelecem e viabilizam o processo de inovação 

nas organizações e entre elas. 

Do ponto de vista dos processos de inovação, Tidd et al (2008) apresentam o 

modelo da FIG.8, que relaciona as fases de busca, seleção e implementação, 

permeadas por um processo contínuo de aprendizado com etapas para a geração 

de inovações: 

 Fase de procura (busca): detecção de sinais no ambiente sobre potencial de 

mudança; 

 Fase de seleção: escolha, dentre as oportunidades tecnológicas e 

mercadológicas, daquelas que se alinham à estratégia da empresa; 

 Fase de implementação: transformação das ideias e oportunidades em 

alguma forma de realidade - novo produto ou serviço, novo processo, 

alteração no modelo de negócio etc. 
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 Aquisição do conhecimento (aprender): combinação entre conhecimento 

existente e novo (dentro e fora da organização) para oferecer uma solução 

para os problemas. 

 
Figura 8 - Modelo de processo de inovação de Tidd et al 
Fonte: Tidd et al (2008) 

O conceito apresentado por Davila et al (2007), FIG. 9, apresenta elementos 

semelhantes ao proposto por Tidd et al (2008) em que a busca é representada pela 

fase de geração de ideias e a implementação é substituída pelos processos de 

execução e criação de valor. 

 
Figura 9 - Modelo de processo de inovação de Davila et al 
Fonte: Davila et al (2007) 
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Ainda no contexto de processo de inovação, Hansen e Birkinshaw (2007) propõem 

uma cadeia de valor da inovação composta por três etapas: 

 Geração de ideias: que consiste na geração de um número suficiente de 

ideias utilizando, seja o potencial internos de um setor ou da própria 

organização, seja aquele de atores externos ao grupo; 

 Conversão de ideias: que trata da transformação de ideias em conceitos de 

produtos ou serviços; 

 Difusão: fase final do processo que consiste na rápida difusão dos produtos 

criados por vários mercados. 

A ideia central por trás do conceito de cadeia de valor da inovação, segundo Hansen 

e Birkinshaw (2007), é a de que o sistema de inovação de uma empresa é tão fraco 

quanto o mais fraco elo, ou etapa, deste processo. 

Abordando a outra camada relacionada à gestão da inovação, a do ambiente 

organizacional, Davila et al (2007) desenvolveram um modelo de sistema de 

inovação, representado na FIG.10, composto por cinco funções: 

 Eficiência: relacionada à capacidade de transformar ideias em realidades 

comercializáveis com rapidez e mínimo de recursos; 

 Comunicação: capacidade de estabelecer linhas de troca de informações e 

conhecimentos entre os elementos internos e também com elementos 

externos à organização; 

 Coordenação: ligada à capacidade de gestão de projetos e equipes com o 

mínimo de esforço; 

 Aprendizado: disciplina para gerir o conhecimento que é constantemente 

criado com a inovação; 

 Alinhamento: entendimento da estratégia de inovação da empresa e o seu 

impacto nas diversas áreas e processos de negócio. 
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Figura 10 - Sistema de inovação e suas funções 
Fonte: Davila et al (2007) 

Já Terra et al (2012) apresentam um modelo de sistema de gestão da inovação com 

dez dimensões inter-relacionadas que suportam o processo. Segundo os autores, à 

medida que os objetivos da inovação nas empresas se tornam mais arrojados, torna-

se necessário mudar ao mesmo tempo coisas como processos decisórios, 

patamares de volumes e margens mínimas preestabelecidos, estratégia de vendas e 

outros processos do modelo de negócios. 

As dez dimensões da gestão da inovação propostas por Terra et al (2012), 

demonstradas no QUADRO 2, são divididas em quatro grandes grupos: alinhamento 

organizacional, suporte e recursos organizacionais, processo de inovação e 

comportamento e modelo mental. 
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Quadro 2 - Dez dimensões da gestão da inovação 

Alinhamento 
organizacional 

Estratégia e objetivos 
Alinhamento entre a estratégia empresarial e a 
inovação 

Modelo organizacional e 
governança 

Atribuições, responsabilidades, forma de 
comunicação, de decisão e resolução de conflitos 

Suporte e 
recursos 
organizacionais 

Recursos financeiros 
Critérios claros para a aprovação de projetos e 
investimentos 

Pessoas 
Quais as pessoas envolvidas no processo de 
inovação e com que dedicação 

Gestão do conhecimento 
e infraestrutura 
tecnológica 

Modelo de gestão para conectar conhecimentos 
pessoas, expertises e fontes de dados e informações 

Processo de 
inovação 

Geração de ideias 
insights e conceitos 

Modelos de divergência , conectividade e de quebra 
de paradigmas e promoção de descobertas 

Processos e estruturas 
para implementação 

Modelos para articulação de recursos corporativos 
para experimentação e implementação de projetos 

Comportamento 
e modelo 
mental 

Mensuração e 
recompensas 

Medição dos avanços e resultados e modelos de 
incentivo, reconhecimento e recompensa 

Cultura organizacional 
Entendimento e adequação à maneira como as 
pessoas se relacionam, se comportam e o que 
valorizam  

Colaboração interna e 
externa 

Conexão com conhecimentos externos e combinação 
com a inteligência interna da organização 

Fonte: adaptado de Terra et al (2012) 

De acordo com Maxamadumarovich et al (2012), em uma gestão moderna, a 

inovação é cada vez mais considerada como uma atividade organizacional e, num 

sistema em que tudo está em ordem e sob controle, há uma condição melhor para a 

inovação para desenvolver e prosperar. Assim, as organizações têm se destacado 

em uma função de um processo que direciona todos os recursos possíveis (dinheiro, 

intelecto, hábil gestão etc.) para o desenvolvimento de inovações (FIG. 11). 

 
Figura 11 - Modelo Conceitual de empresa como uma foco no desenvolvimento de inovações 
Fonte: Maxamadumarovich et al (2012) 
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De acordo com o apresentado nessa seção, pode-se afirmar que a gestão da 

inovação apresenta os elementos necessários para a geração de inovações de 

forma estruturada e contínua. Dependendo da robustez do sistema, estes elementos 

podem estar mais ou menos presentes na organização e se configurar como 

facilitadores ou barreiras à inovação e ao seu processo de gestão. 

No próximo item são explorados os elementos que podem se configurar como 

barreiras ou facilitadores à inovação, bem como as suas classificações sob o ponto 

de vista de autores que abordam o assunto. 

2.7 Barreiras e facilitadores à inovação 

No mundo empresarial atual, para Kotler e Trias de Bes (2011), a inovação, como 

disciplina, ainda não se desenvolveu a ponto de satisfazer as necessidades 

prementes de inovar. De certa forma esta dificuldade nasce, em muitos casos, da 

visão clássica de que inovação é papel dos departamentos de P&D e atividade de 

engenheiros. Considerando este estágio ainda limitado da inovação como resultado 

de barreiras e restrições impostas por diversas partes, os autores listam as suas 

principais naturezas: 

 Falta de entendimento dos conceitos de inovação, que leva a uma limitação 

das ações entorno das chamadas inovações radicais que, por sua vez, 

acabam sendo, por natureza, menos numerosas e mais difíceis de serem 

alcançadas; 

 Atribuição imprecisa de responsabilidades que muitas vezes ficam a cargo de 

profissionais de marketing ou engenharia apenas. A inovação é 

responsabilidade de todos dentro de uma empresa, porém a sua gestão deve 

ser atribuída a alguma função que possa construir uma visão sistêmica do 

processo; 
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 Confundir inovação com criatividade que, junto com ideias e novas 

tecnologias, não são, sozinhas, suficientes para garantir a efetividade da 

inovação; 

 Falta de arcabouço: ao contrário de disciplinas como marketing e finanças, a 

inovação, apesar das intensas pesquisas dos últimos anos, ainda não possui 

uma teoria abrangente, unificada e universalmente aceita. Este fato acaba por 

dificultar um correto posicionamento dos líderes empresariais em relação ao 

assunto; 

 Falta de controle: resultado da falta de arcabouço citada no item anterior, a 

falta de mecanismos e indicadores para medir e controlar a inovação também 

é uma barreira ao seu desenvolvimento nas empresas; 

 Falta de coordenação: que dificulta a comunicação entre departamentos e 

setores, denominada coordenação horizontal e aquela entre a alta direção, a 

gerência geral e o resto da organização denominada coordenação vertical; 

 Falta de foco no cliente: que deve ser o principal alvo das inovações de modo 

a criar valor e gerar retornos para a organização. 

Na abordagem de Madrid-Guijarro et al (2009), as barreiras à inovação podem ser 

divididas em dois grupos: um com elementos externos e outro com elementos 

internos à organização. O QUADRO 3 mostra a divisão destes elementos entre 

estas duas dimensões: 
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Quadro 3 - Barreiras internas e externas à inovação 

Barreiras internas Barreiras externas 

 Altos custos 

 Dificuldade de controle dos custos de 
inovação 

 Risco excessivo 

 Falta de pessoal qualificado 

 Dificuldade de acesso a recursos 

 Problemas em reter pessoal qualificado 

 Falta de treinamento para os empregados 

 Resistência dos empregados à mudança 

 Resistência da gerência à mudança 

 Suporte insuficiente do governo 

 Turbulência econômica 

 Falta de informação de mercado 

 Falta de infraestrutura regional 

 Falta de informações sobre tecnologias 

Fonte: adaptado de Madrid-Guijarro et al (2009) 

Parolin et al (2006) propõem um modelo de avaliação de barreiras e facilitadores à 

inovação (BFI) apresentado na FIG.12 e composto por três aspectos: 

 Definição da estratégia organizacional: que determina as estruturas para a 

inovação e requere perfil gerencial diferente daqueles voltados para uma 

organização mais burocrática e operacional; 

 Recursos humanos e comportamento: que considera o fator humano como 

um dos condicionantes da estrutura matricial mais propícia à inovação. O 

clima organizacional é também considerado como um dos elementos 

importantes à inovação; 

 Gestão de tecnologia: que é considerada um dos fatores críticos de sucesso 

para uma empresa junto ao mercado. Tecnologias ultrapassadas podem gerar 

produtos de baixa competitividade no mercado. 
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Figura 12 - Modelo de avaliação de barreiras e facilitadores à inovação (BFI) 
Fonte: Parolin et al (2006) 

O trabalho de D’Estea et al (2012) indica uma diferença entre origens de barreiras à 

inovação entre empresas pequenas e em fase inicial de desenvolvimento, e aquelas 

maiores e já consolidadas no mercado. Enquanto as grandes empresas enfrentam 

dificuldades para ajustar competências, processos e linhas de produtos já 

estabelecidos à nova realidade proposta pela inovação, aquelas pequenas sofrem 

com a falta de estrutura e recursos para abordar o mercado. 

Ainda segundo D’Estea et al (2012), observa-se que quanto mais exposta a 

demandas e atividades de inovação, maior será a percepção de barreiras ao seu 

desenvolvimento. Assim, setores mais tradicionalistas e estáveis em relação ao 

mercado tende a perceber menos as barreiras enquanto firmas mais demandadas 

quanto a atividades de pesquisa e desenvolvimento tende a identificar de forma mais 

intensa as barreiras à inovação. 
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Tesink (2005) propõe a classificação de barreiras à introdução de produtos 

inovadores no mercado apresentada no QUADRO 4, segundo o grau de influência 

que uma organização pode ter sobre elas. 

Quadro 4 - Barreiras à introdução de produtos inovadores no mercado 

Barreiras 
da corporação 

Recursos 
Nível de disponibilidade de fundos para financiar 
novos desenvolvimentos 

Estruturais 
Competição entre as estruturas voltadas para o 
portfólio tradicional de produtos e para o portfólio de 
produtos inovadores 

Culturais 
Dificuldade em quebrar o foco na especialização e 
melhoria dos processos e tecnologias e realizar 
inovações disruptivas para o mercado 

De acesso ao 
mercado 

Dificuldade de utilizar canais de distribuição corretos 
para acessar o público alvo dos produtos 

Tempo de entrada 
no mercado 

Dificuldade de determinar e atender ao momento 
exato de lançamento de um produto no mercado (nem 
cedo nem tarde demais) 

Barreiras do 
ambiente 
externo 

C
o
n
su

m
id

o
r 

Tradições do 
consumidor 

Esforços para quebrar tradições estabelecidas 

Práticas de uso 
Dificuldades para alterar rotinas estabelecidas pelos 
usuários 

Imagem 
Dificuldades com a imagem inicial de um produto ou 
classe de produtos e com a imagem estabelecida 
pelos concorrentes 

Valor 
Dificuldade de criar valor suficiente para o consumidor 
superar os custos de troca de produtos ou tecnologias 

Risco 
Risco associado à incerteza da performance de 
produtos completamente novos 

M
e
rc

a
d
o
 /

 
te

cn
o
lo

g
ia

 

Competição 
Concorrência com companhias globais já 
estabelecidas e com grande capacidade de concorrer 

Regulamentação 
Regras de auto regulação de uma indústria, práticas 
protecionistas e de monopólio dos governos e 
patentes que limitam produtos inovadores 

Equilíbrio de 
mercado 

Hostilidade dos players de mercado a uma inovação 
devido ao desequilíbrio que ela causa 

Fonte: Adaptado de Tesink (2005) 
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2.8 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa 

O referencial teórico construído nesse trabalho engloba os conceitos de inovação, a 

sua importância no contexto atual e futuro, os possíveis tipos e fontes de inovação 

para as empresas e as barreiras e facilitadores à sua gestão. 

A abordagem relativa aos conceitos, tipos e fontes de inovação serviu de base para 

a pesquisa das percepções do público interno da organização objeto da pesquisa 

quanto às modalidades de inovação. O QUADRO 5 apresenta essas modalidades 

de inovação e os autores relacionados a elas. 

Quadro 5 - Modalidades de inovação e autores relacionados 

Foco da inovação Conceito de inovação 

D
a
v
il
a
 e

t 
a
l 

(2
0
0
7
) 

T
id

d
 e

t 
a
l 
(2

0
0
8
) 

G
ib

s
o

n
 e

 
S

k
a
rz

y
n

s
k
i 

(2
0
1
0
) 

S
a
w

h
n

e
y
 e

t 
a
l 

(2
0
0
6
) 

Para quem Novos clientes e mercados X   X 

O quê 

Novos produtos para o mercado X X X X 

Novos serviços para o mercado X X X X 

Novas experiências para os consumidores   X X 

Como 

Novos processos de obtenção do produto 
(compra, abastecimento, manufatura) 

X X X X 

Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos X    

Novos canais de distribuição  X  X 

Novas formas de relacionamento    X 

Recursos 

Novas formas de articulação dos recursos 
internos 

X  X X 

Novas parcerias para realização de atividades e 
utilização de recursos 

   X 

Modelos de negócio 
Reengenharia do negócio existente ou criação de 
novos conceitos completamente novos 

X  X  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na segunda parte do referencial teórico, foram abordados aspectos ligados à gestão 

da inovação e as barreiras e facilitadores à inovação. Essa reflexão serviu de base 

para a segunda parte da pesquisa que buscou identificar as principais fontes de 

barreiras e facilitadores à inovação dentro da organização. O QUADRO 6 resume os 

principais aspectos que podem se apresentar como barreiras ou facilitadores à 

inovação de acordo com os autores consultados. 
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Quadro 6 - Agrupamentos de aspectos configuradores de barreiras ou facilitadores à inovação 

Agrupamento Aspecto 

T
id

d
 e

t 
a
l 
(2

0
0
8
) 

D
a
v
il
a

 e
t 

a
l 

(2
0
0
7
) 

T
e
rr

a
 e

t 
a
l 

(2
0
1
2
) 

K
o

tl
e
r 

e
 T

ri
a
s
 d

e
 B

e
s
 (

2
0
1

1
) 

M
a
d

ri
d

-G
u

ij
a

rr
o

 e
t 

a
l 
(2

0
0
9
) 

P
a
ro

li
n

 e
t 

a
l 
(2

0
0
6
) 

Processos 

Busca e seleção de ideias x x x x  x 

Desenvolvimento e implementação de ideias x x x x  x 

Mensuração de resultados   x x x x 

Ambiente externo 

Incentivo do governo e infraestrutura regional     x  

Ambiente macro econômico     x  

Parcerias     x  

Cultura 

Cultura de inovação   x  x x 

Tolerância ao erro      x 

Tolerância ao risco     x  

Estratégia 

Mecanismos de gestão estratégica  x x   x 

Foco no negócio      x 

Estratégia tecnológica      x 

Know-how 

Conhecimento do mercado     x  

Conhecimento de tecnologia     x x 

Conhecimento de processos de inovação    x   

Organização 

Comunicação   x   x 

Arranjo organizacional   x x x x 

Clima organizacional      x 

Pessoas 

Mecanismos de aprendizado  x x  x  

Disponibilidade de pessoas qualificadas   x   x 

Mecanismos de recompensa      x 

Recursos 

Disponibilidade de recursos financeiros   x  x  

Disponibilidade de pessoas (quantidade)       

Disponibilidade de equipamentos x      

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 CONTEXTO DA PESQUISA 

A indústria automobilística surgiu na virada do século XIX para o século XX e se 

configurou como uma das grandes alavancas da economia dos países. A difusão do 

modelo Fordista de produção revolucionou não somente a indústria do automóvel, 

mas, também, a maioria dos outros setores. O automóvel, que no início do século 

XX não passava de uma máquina malcheirosa e barulhenta, logo passou a fazer 

parte do cotidiano das pessoas e das cidades. Na década de 1930 os carros já 

tinham se tornado mais baratos, confortáveis e seguros, e as cidades mais limpas e 

movimentadas, uma vez livres dos animais que proporcionavam a tração dos meios 

de transporte até então. Segundo Blainey, (2009), com o passar do século, os 

veículos automotores proporcionaram uma revolução social mudando hábitos e 

alterando a configuração dos grandes centros urbanos, além de determinar o 

equilíbrio de forças durante os períodos de guerra e paz. 

As últimas décadas do século XX são marcadas por mais uma revolução puxada 

pela indústria automotiva. O modelo Toyota de Produção, para Carvalho (2008), a 

exemplo das linhas seriadas propostas por Ford no início do século, se difunde no 

meio industrial e, juntamente com o desenvolvimento da microeletrônica, viabiliza 

grandes oportunidades para a introdução de inovações no setor automobilístico, 

tanto no processo produtivo quanto nos próprios produtos. 

A pesquisa proposta neste projeto foi realizada junto ao público interno da Fiat 

Automóveis S.A., empresa líder do mercado automotivo brasileiro em doze dos 

últimos treze anos com 21,3% de participação em 2013. 

A trajetória da empresa no país começou em meados da década de 1970 com o 

estabelecimento de uma unidade fabril na região de Betim, em Minas Gerais, para a 

fabricação de um único modelo de automóvel. De unidade a princípio estritamente 

manufatureira, a empresa evoluiu para polo de controle de toda a operação do grupo 
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na América Latina. Cabe ressaltar que em 2011 o grupo adquiriu o controle da 

americana Chrysler. Desta forma, as dimensões da empresa, seja do ponto de vista 

de mercado, operação ou gestão, se multiplicaram e envolvem atividades em todos 

os pontos da cadeia automotiva. 

A evolução da empresa foi marcada por um progressivo aumento de domínio sobre 

os diversos processos de negócio. Voltada, num primeiro momento, exclusivamente 

para a manufatura e comercialização, a empresa, aos poucos, capacitou-se para o 

desenvolvimento de produtos localmente. Passou pelos estágios de adequação dos 

produtos para mercado brasileiro, customização de versões e modelos, 

desenvolvimento de versões específicas e, finalmente, desenvolvimento de modelos 

completos para o mercado nacional.  

As atividades de desenvolvimento de produtos, que eram inicialmente realizadas na 

matriz italiana, passaram, na década de 1990, a ser feitas dentro de uma rede de 

polos de desenvolvimento distribuída entre Europa (Itália e Turquia), Estados Unidos 

e Brasil. 

Atualmente a empresa conta com um centro de desenvolvimento de produtos 

completo de unidades de projeto, engenharia experimental, design de produtos e 

estruturas de gerenciamento de projetos. Conta ainda com a aplicação de um 

modelo de processo de desenvolvimento de produtos que envolve, 

transversalmente, várias outras áreas da empresa além da Engenharia de Produtos 

tais como Marketing, Finanças, Compras, Desenvolvimento de Processo e Logística. 

Responsável por várias novidades apresentadas no mercado nas últimas três 

décadas, em sua trajetória de evolução, a empresa é reconhecida como uma 

inovadora no mercado automotivo brasileiro. Contudo este perfil refere-se 

predominantemente a aspectos de produto, como pode ser verificado na relação que 

se segue onde são apresentadas algumas das inovações de mercado por ela 

desenvolvidas (Fiat Automóveis S.A., 2013): 
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 O modelo 147 foi o primeiro automóvel brasileiro com motor transversal 

(1976); 

 Foi a primeira montadora a lançar um carro movido a álcool no mercado 

nacional (1979); 

 Promoveu o primeiro lançamento de um veículo comercial leve derivado de 

um modelo de veículo de passeio (1978); 

 Inaugurou o segmento de carros com motor 1.0 com o Uno Mille (1990); 

 Lançou o Tempra 16V, primeiro carro com motor de quatro válvulas por 

cilindro do mercado brasileiro (1993); 

 Com o Mille ELX, introduziu o ar-condicionado no segmento "A" (modelos 

baratos e de entrada) (1995); 

 O Fiat Tempra e o Fiat Uno Turbo foram os primeiros carros nacionais com 

motor turbinado de fábrica (1994); 

 Com o lançamento do Palio, a empresa apresentou o primeiro carro mundial 

produzido e lançado no Brasil (1996); 

 O Fiat Tipo foi o primeiro carro brasileiro com airbag e o Marea, o primeiro 

com airbag lateral (1996); 

 O Fiat Siena foi o primeiro carro nacional de 1.000 cilindradas com câmbio de 

seis marchas (1998); 

 O Palio Citymatic foi o primeiro carro 1.0 brasileiro com embreagem eletrônica 

(1999); 

 Introduziu no mercado o uso de cabine estendida (1999) e cabine dupla 

(2009) em pick-ups pequenas com o modelo Strada; 

 Apresentou pela primeira vez no mercado brasileiro os veículos conceito 

desenvolvidos localmente FCC I (2006) e FCC II (2008); 

 Desenvolveu o Fiat Mio, o primeiro carro conceito desenvolvido em 

modalidade de inovação aberta utilizando os conceitos de open source 

(2010). 

Além dos lançamentos de produtos a empresa se destaca ainda pelo pioneirismo em 

inovações como a certificação ISO 14001 (1994) e pela inovação em outros 
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aspectos do negócio tais como o Mille on Line, um modelo de comercialização de 

veículos utilizado para contornar os problemas com a cobrança de ágio na 

comercialização de veículos em 1994. 

A empresa, dentro de sua realidade industrial, desenvolveu na última década um 

sistema de proposição de ideias denominado BIS – Boas Ideias e Soluções. Esse 

sistema, que inicialmente era focado na redução de custos, teve seu escopo 

ampliado para coleta e encaminhamento de sugestões para melhoria de qualidade 

de produtos e processos e inovação. Trata-se de uma abordagem que pode ser 

classificada como inovação incremental e que conta com um amplo envolvimento na 

organização. 

A partir de 2010, preocupada em expandir os conceitos e aplicações da inovação em 

sua operação, Fiat iniciou um processo de estruturação de um sistema de gestão da 

inovação. Apresentada na FIG. 13, a arquitetura da inovação proposta conta com 

um conjunto de três grandes processos, denominados Fábricas de Inovação, 

sustentados por oito pilares, ou Building Blocks. 

Proposto pela consultoria Strategos, o processo da Fábrica de Inovação Exploratória 

tem o foco voltado para a elaboração de uma estratégia de inovação para a 

empresa. Por sua vez, a Fábrica de Inovação Disruptiva, igualmente desenhado pela 

Strategos, foca no desenvolvimento de novos modelos de negócio para a 

organização, enquanto a Fábrica de Inovação Incremental engloba os programas de 

ideias e sugestões já incorporados na empresa numa ótica de melhoria contínua. 

Após um diagnóstico feito no segundo semestre do ano de 2010, os processos das 

Fábricas de Inovação foram detalhados e ocorreram as primeiras ativações da 

Fábrica de Inovação Exploratória e da Fábrica de Inovação Disruptiva. Por se tratar 

de um processo contínuo, a Fábrica de Inovação Incremental não sofreu uma 

ativação, apenas um alinhamento e posicionamento das atividades dentro da 

arquitetura de inovação. 



55 

 

 

 

Figura 13 - Arquitetura da inovação FIAT 
Fonte: Strategos e Fiat Automóveis S.A. (2011) 

Os processos de ativação envolveram internamente cerca de 150 pessoas de várias 

áreas e diretorias que participaram de workshops, pesquisas e entrevistas na 

construção seja da estratégia de inovação da empresa, seja na formulação das 

propostas de novos negócios. Além dessas pessoas envolvidas diretamente no 

processo, outras foram convidadas a contribuir através de uma plataforma digital na 

intranet da empresa. 

Considerando as dimensões da operação, a diversidade de pessoas com várias 

especializações envolvidas, a quantidade e a variedade de processos, as 

oportunidades de inovações também são diversificadas. Identificou-se, assim, uma 

boa oportunidade para estudar as percepções sobre o tema de barreiras e 

facilitadores à inovação na empresa. 

  



56 

 

 

4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Neste capítulo são apresentados os métodos e técnicas utilizados na construção da 

pesquisa envolvendo sua classificação quanto aos meios, aos fins e à modalidade. 

São abordados ainda o objeto da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a 

estratégia de análise dos dados. 

4.1 Classificação da pesquisa 

Conforme proposto por Collis e Hussey (2005), uma pesquisa pode ser classificada 

segundo 4 bases: 

 Objetivo da pesquisa: que revela os motivos da pesquisa que podem ser, por 

sua vez, explorar um assunto ainda pouco conhecido (exploratória), descrever 

o comportamento de um fenômeno (descritiva), explicar um fenômeno ou 

problema (analítica ou explanatória) ou buscar uma generalização para 

fenômenos com base em relações gerais e hipotéticas (preditiva); 

 Processo de pesquisa: que identifica a maneira como será conduzida 

podendo envolver a coleta e análise de dados numéricos (quantitativa), ou 

baseada na percepção dos aspectos de um determinado fenômeno ou 

problema (qualitativa); 

 Lógica de pesquisa: que trata da direção do raciocínio envolvido. Do geral 

para o específico ou particular (dedutiva), ou vice-versa (indutiva); 

 Resultado da pesquisa: que trata da contribuição com conhecimentos gerais 

(básica) ou voltada para a resolução de um problema específico (aplicada). 

Seguindo esta orientação, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva, conduzida de forma quantitativa, dedutiva e aplicada. 
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Ainda buscando uma classificação que possa posicionar este trabalho, trata-se de 

um estudo de caso. Para Collis e Hussey (2005), um estudo de caso é o exame 

extensivo de um único exemplo de um fenômeno e é, também, um exemplo de uma 

metodologia fenomenológica. Os estudos de caso podem ser descritivos, ilustrativos, 

experimentais ou explanatórios. 

Segundo Yin (2001), em geral, os estudos de caso se apresentam como estratégia 

de pesquisa preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.  

Estas três características do estudo de caso apresentam aderência ao foco deste 

estudo que aborda como a inovação é percebida na empresa e porque ela acontece, 

ou não, dentro dela. 

4.2 Abordagem da pesquisa 

Na visão de Collis e Hussey (2005) o processo de pesquisa envolve cinco estágios: 

 Seleção do caso: em que o pesquisador deve encontrar um conjunto de casos 

representativos do fenômeno ou problema; 

 Investigações preliminares: que são as atividades para conhecer o contexto 

no qual será realizada a pesquisa 

 Estágio de dados: envolvendo a determinação da forma e a coleta dos dados 

sobre o fenômeno por meio de buscas em arquivos, entrevistas e 

questionários. 

 Estágio de análise: dentro do caso, explicando cada aspecto, ou transversal 

para identificar semelhanças e diferenças para encontrar padrões; 

 Estágio de relatório: envolvendo a demonstração das relações entre as 

conclusões e a massa de dados obtida. 



58 

 

 

Esta divisão em estágios aplicada à abordagem da pesquisa proposta neste trabalho 

pode ser observada no QUADRO 7. 

Quadro 7 - Estágios da pesquisa e abordagem do trabalho 

Etapa da Pesquisa Abordagem no trabalho 

Seleção do caso 
O caso escolhido foi analisado previamente para verificar a sua aderência 
ao tema de barreiras e facilitadores à inovação 

Investigações 
preliminares 

Esta etapa foi cumprida com a complementação e organização dos 
conhecimentos relacionados à organização já obtidos pelo autor 
juntamente com investigações sobre documentos para enriquecer a 
abordagem 

Estágio de dados 
Foi aplicado um questionário a uma amostra da população de várias áreas 
da empresa para levantamento de percepções sobre o tema da inovação e 
de barreiras e facilitadores à sua ocorrência e gestão 

Estágio de análise 
A partir das informações obtidas foi feita uma análise estatística dos dados 
recolhidos buscando explicar cada uma das barreiras e facilitadores 
encontrados e sua origem a partir das percepções sobre inovação 

Estágio de relatório 
A partir dos resultados estatísticos, foi construída uma análise sobre três 
aspectos: percepções do tema inovação, barreiras e facilitadores e a 
correlação entre os dois primeiros aspectos 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.3 Unidade de análise, universo e amostra 

Um estudo de caso traz em sua essência a necessidade de escolha de uma unidade 

particular de análise. Collis e Hussey (2005) afirmam que a unidade de análise é o 

elemento ao qual as variáveis ou fenômenos estudados e o problema de pesquisa 

se referem. A unidade de análise deste trabalho é a Fiat Automóveis S.A., cujas 

características e contexto foram apresentadas anteriormente.  

O objetivo da pesquisa é o de avaliar a correlação entre as percepções dos 

conceitos e modalidades de inovação e os elementos que se configuram como 

barreiras ou facilitadores à sua gestão. Assim, o universo pesquisado são os 

empregados da Fiat Automóveis S.A., organização objeto da pesquisa. Realizar um 

levantamento junto a todos os empregados torna-se inviável; deste modo foi 

selecionada uma amostra da população de empregados. 
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A amostra foi do tipo não probabilística por conveniência que, segundo Malhotra 

(2006), consiste em não utilizar uma seleção aleatória da população-alvo e sim 

selecionar os respondentes mais aptos na visão do pesquisador. Os dados desta 

pesquisa foram levantados junto a 204 participantes identificados a partir das 

diferentes diretorias às quais se encontram ligados. 

4.4 Estratégia de coleta e análise de dados 

Para atender os objetivos desta pesquisa e sua estruturação por meio da consulta a 

diversas fontes de informação, o QUADRO 8 apresenta a relação entre estes 

objetivos e as fontes onde o autor obteve as bases para a construção do trabalho. 

Quadro 8 - Estratégia de coleta e análise de dados 

Objetivos específicos Autores 
Tipo de 

pesquisa 
Fonte / instrumento 
de coleta de dados 

Identificar na literatura os 
principais conceitos sobre 
inovação e gestão da inovação 

- Davila et al (2007); 
- Tidd et al (2008); 
- Gibson e Skarzynski (2010); 
- Sawhney et al (2006). 

Pesquisa 
bibliográfica 

 
Referencial teórico 

Identificar as percepções dos 
diferentes atores 
organizacionais das diversas 
áreas da empresa, dos 
conceitos de inovação e 
gestão da inovação 

- Davila et al (2007); 
- Tidd et al (2008); 
- Gibson e Skarzynski (2010); 
- Sawhney et al (2006). 

Pesquisa 
de campo 

 

2ª parte do 
questionário 
(conceitos de 

inovação) 

Identificar a percepção destes 
atores sobre as eventuais 
barreiras e facilitadores ao 
estabelecimento de um 
processo de gestão da 
inovação 

- Tidd et al (2008) ; 
- Davila et al (2007) ; 
- Terra et al (2012) ; 
- Kotler e Trias de Bes (2011); 
- Madrid-Guijarro et al (2009); 
- Parolin  et al (2006). 

Pesquisa 
de campo 

 

3ª parte do 
questionário 
(barreiras e 

facilitadores) 

Avaliar a relação entre as 
percepções de conceitos e de 
barreiras e facilitadores 
levantadas. 

- 
Análise de 

dados 
Análise estatística 

dos dados recolhidos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O instrumento de coleta de dados foi composto por um questionário, apresentado no 

APÊNDICE 1, dividido em três partes: 

 A primeira parte com o levantamento de dados da população respondente 

com dados demográficos que servem para categorizar os respondentes e 

relacionar a sua origem com as respostas do restante do questionário; 

 A segunda parte do questionário trata do levantamento das percepções dos 

conceitos de inovação pelos respondentes e é baseada na seleção das 

modalidades de inovação mais aderentes à forma de pensar do respondente. 

As respostas foram estruturadas numa escala Likert de 5 pontos, em que um 

(1) representa nenhuma relação do elemento com o tema da inovação e cinco 

(5) uma relação forte do elemento com o tema da inovação. Cabe reforçar 

que a solicitação foi para que cada respondente selecionasse os conceitos 

baseando-se em suas próprias crenças e não na percepção relacionada à 

empresa. 

 A terceira parte do questionário busca capturar a percepção dos 

respondentes sobre o grau de inovação da empresa sob dois aspectos: 

intensidade que questiona o quanto a empresa inova e variedade que 

questiona em quantos dos elementos apresentados na segunda parte do 

questionário a empresa inova. 

 A quarta parte do questionário é construída, mais uma vez, com uma escala 

Likert em que os respondentes avaliam a presença, ou não, de elementos 

apresentados e o grau de dificuldade ou facilitação decorrente de sua 

ausência ou presença no ambiente da empresa. 

O desenvolvimento das perguntas presentes no instrumento de coleta de dados 

obedeceu as orientações teóricas descritas no QUADRO 8. 

Esse questionário foi respondido por 204 empregados divididos nas várias diretorias 

da empresa por meio eletrônico utilizando-se a plataforma Google Docs. O convite 

para respondê-lo foi enviado a um conjunto inicial de pessoas das diversas diretorias 
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da empresa que, por sua vez, foram incentivadas a encaminhá-lo a outros possíveis 

respondentes. 

Sobre a análise estatística, foram utilizados os seguintes métodos: análise estatística 

descritiva dos indicadores utilizados na construção teórica deste estudo, teste 

ANOVA, análise de cluster e análise de correlações. 

O método estatístico descritivo por meio do cálculo de média e do desvio padrão 

“compreende a organização, o resumo e a descrição dos dados [...] para que, 

posteriormente, possam ser utilizados nas discussões de caráter descritivo ou 

analítico” (MALHOTRA, 2006, p. 73). Este método foi utilizado para avaliar a 

variabilidade das respostas dos respondentes em relação aos diversos quesitos 

pesquisados. 

O teste ANOVA foi utilizado para verificar a existência de diferenças entre as médias 

dos diversos segmentos de respondentes identificados na pesquisa. Este teste 

divide a variância das variáveis em variância “entre grupos” e variância “dentro dos 

grupos”. Quanto maior for a variância “entre grupos” comparada à variância “dentro 

dos grupos”, maior é evidência de que existe variabilidade entre grupos e, portanto, 

as médias são diferentes (MALHOTRA, 2006).  

No caso da não identificação de diferenças entre segmentos propostos, a análise de 

cluster torna-se uma alternativa para classificar e aproximar respondentes. A análise 

de cluster é uma técnica exploratória de análise multivariada de dados que permite 

classificar um conjunto de categorias em grupos homogêneos, observando apenas 

as similaridades ou dissimilaridades entre elas (HAIR, 2005). 

Podem ser utilizados métodos hierárquicos que obrigam ao cálculo de uma matriz de 

semelhança/distâncias, ou os não hierárquicos que se aplicam diretamente sobre os 

dados originais e que partem de uma repartição inicial dos indivíduos por um número 

de grupos pré-definido. 
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A análise de clusters desenvolvida nesta pesquisa baseou-se no método de 

agrupamento não hierárquico designado por K-means que, genericamente, consiste 

na transferência de um indivíduo para o cluster cujo centroide se encontra a menor 

distância (HAIR, 2005). 

Por fim, foi utilizada uma análise de correlação com o propósito de identificar o 

relacionamento entre a percepção do conceito de inovação e das barreiras e 

facilitadores à inovação na empresa. Segundo Garson (2009) a correlação é uma 

medida de associação bivariada (força) do grau de relacionamento entre duas 

variáveis, ou seja, mede o quanto a modificação de uma variável influencia a outra. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os dados obtidos com a aplicação do 

questionário de pesquisa e avaliada a cobertura dos objetivos geral e específicos do 

trabalho à luz do referencial teórico elaborado conforme apresentado no QUADRO 9. 

Inicialmente é apresentado o tratamento prévio dos dados para carregamento no 

programa de análise estatística, seguido pelo perfil da amostra com seus dados 

demográficos, uma análise descritiva das variáveis com médias e desvios padrão, 

uma comparação entre as médias dos segmentos e, por fim, uma análise de clusters 

de respostas. 

5.1 Tratamento inicial dos dados primários 

Na elaboração do questionário de pesquisa foram recolhidos dados de respondentes 

das seguintes diretorias da empresa apresentadas em ordem alfabética e 

representadas no organograma do APENDICE 2: 

 Business Development: que se dedica ao desenvolvimento de novos negócios 

para a organização e na condução de projetos específicos e transversais que 

dependam da articulação de várias áreas. Tem ainda sob sua 

responsabilidade a gestão do sistema de business intelligence; 

 Comercial: diretoria que trata de vendas, pós-vendas, marketing de varejo e 

marketing digital da empresa e gere todo o relacionamento com os 

concessionários; 

 Compras: dedicada ao relacionamento com fornecedores, de material direto 

ou indireto, do desenvolvimento da cadeia de fornecedores. Tem sob sua 

responsabilidade, ainda, a condução do programa de ideias da empresa; 
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 Comunicação Corporativa: responsável pela relação com a imprensa, 

relações públicas e desenvolvimento de eventos corporativos; 

 Design e Engenharia de Produtos: diretoria que se dedica ao 

desenvolvimento de produtos desde a fase de conceito, projeto detalhado e 

engenharia experimental, além do desenvolvimento do estilo dos modelos; 

 Engenharia de Powertrain: de forma similar à Engenharia de Produtos, 

dedica-se ao desenvolvimento de motores e transmissões; 

 ICT - Information and Communication Technology: que cuida da gestão dos 

sistemas e infraestrutura informática; 

 Administrativa Financeira: dedica à gestão financeira da empresa seja no 

acompanhamento das operações, seja no monitoramento de projetos 

desenvolvidos; 

 Jurídico: área de suporte à operação e aos projetos com foco na 

alavancagem das soluções para o negócio; 

 Industrial (Veículo / Powertrain): dedicada à manufatura de veículos e motores 

e transmissões; 

 Operações Comerciais Latam: é a diretoria que cuida, do ponto de vista 

comercial, das operações de mercado externo da empresa em países da 

América Latina; 

 Planejamento e Estratégia de Produtos: é a área de marketing estratégico da 

empresa que engloba ainda as áreas de pesquisa de mercado, gestão da 

inovação e escritório de gerenciamento de projetos; 

 Qualidade: diretoria responsável pelo sistema de gestão da qualidade da 

empresa em suas diversas dimensões;  

 Recursos Humanos: área de gestão do capital humano que suporta as 

diversas diretorias em relação a contratação, desenvolvimento, formação, 

organização e todos os assuntos relacionados ao tema. Ocupa-se também de 

áreas como segurança patrimonial, gestão da fundação dos empregados e 

comunicação interna; 
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 Supply Chain: diretoria que se ocupa do abastecimento de materiais e 

componentes para a manufatura. 

Para efeitos da pesquisa e, em função do reduzido número de respondentes de 

algumas das diretorias, os respondentes foram agrupados conforme 4 processos de 

negócio de acordo com o QUADRO 9. 

Quadro 9 - Agrupamento das diretorias em processos de negócio 

Diretoria Processo de negócio Foco 

Business Development 

Desenvolvimento 
Desenvolvimento de projetos 
de produto e de negócio 

Design e Engenharia de Produtos 

Engenharia de Powertrain 

Planej. e Estrat. de Produtos 

Compras 

Manufatura 

Operação incluindo 
abastecimento, 
transformação e montagem 
de produtos 

Industrial 

Qualidade 

Supply Chain 

Comercial 

Comercial Comercialização e pós-venda Operações Comerciais Latam 

Comunicação Corporativa 

ICT 

Suporte Processos de suporte 
Administrativa e Financeira 

RH 

Jurídico 

Fonte: elaborado pelo autor 

Além do agrupamento das diretorias, foram efetuadas duas intervenções no banco 

de dados original em função de questões reversas que foram carregadas no 

questionário. Estas questões servem para conduzir o questionário de forma mais 

dinâmica evitando que o respondente passe a preenchê-lo de forma automática sem 

uma reflexão mais acurada. As duas questões colocadas nesta ótica, e identificadas 

por um asterisco (*), foram: (1) “A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma 

oferta de produtos e serviços” e (2) “Pesquisa e desenvolvimento não é essencial 

para inovação”. Através delas procura-se entender a importância de novos produtos 

e serviços e do processo de pesquisa e desenvolvimento para a inovação e, assim, 
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uma maior discordância em relação a esse ponto denuncia uma maior importância 

para tais elementos. 

Os valores das respostas dos respondentes foram trocados da seguinte forma: 

 (1) discordo totalmente trocados por (5) concordo totalmente; 

 (2) discordo em parte trocados por (4) concordo em parte; 

 (4) concordo em parte trocados por (2) discordo em parte; 

 (5) concordo totalmente trocados por (1) discordo totalmente. 

Por fim, as questões relativas às modalidades de inovação e aos aspectos 

facilitadores e barreiras à inovação foram agrupados conforme já apresentado nos 

QUADROS 5 e 6 respectivamente. Foram calculadas as médias das respostas 

relativas a cada modalidade e aspecto de acordo com os QUADROS 10 e 11 para 

obter os valores de respostas dos indicadores agrupados para cada um dos 

respondentes. 

Quadro 10 - Agrupamento de questões relativas às modalidades de inovação 

Para quem 
Parte essencial da inovação consiste na captura de novos mercados / 
clientes 

O quê 

*A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de produtos e 
serviços 

Faz parte da inovação gerar novas experiências para os consumidores 

A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, isoladamente, é 
inovação 

Como 

A inovação ocorre com novos processos de aquisição / manufatura do 
produto 

*Pesquisa e desenvolvimento não é essencial para inovação 

Novas formas de relacionamento com os consumidores podem ser 
consideradas inovação 

Encontrar novos canais de distribuição pode ser considerado inovação 

Recursos 
A inovação pode se dar por meio de novas parcerias 

Melhoria e otimização de PROCESSOS é um tipo de inovação 

Modelos de negócio A inovação passa necessariamente por alterações no modelo de negócio 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Em relação ao QUADRO 6, no QUADRO 11 optou-se por uma simplificação no 

número de variáveis de forma a reduzir a complexidade da pesquisa junto aos 

respondentes. Optou-se por eliminar as questões externas à empresa tais como 

ambiente macroeconômico e incentivos do governos e por agrupar alguns aspectos 

tais como aqueles relativos à cultura da inovação, à estratégia e à disponibilidade de 

recursos. 

Quadro 11 - Agrupamento de questões relativas às barreiras e facilitadores à inovação 

Processos 

Processo de busca e seleção de ideias 

Processo de desenvolvimento e implementação de ideias 

Mecanismos de mensuração de resultados 

Ambiente externo Parcerias para inovação 

Cultura 
Tolerância ao erro 

Tolerância ao risco 

Estratégia 
Estratégia empresarial 

Conhecimento e foco nas competências chave 

Know-how 

Conhecimento do mercado 

Conhecimento de tecnologia 

Conhecimento de processos de inovação 

Organização 

Comunicação 

Arranjo organizacional 

Clima organizacional 

Pessoas 

Mecanismos de aprendizado 

Disponibilidade de pessoas qualificadas 

Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação 

Recursos Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, laboratórios, ...) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 



68 

 

 

5.2 Perfil da amostra 

A amostra pesquisada é composta de 204 respondentes que foram segmentados 

por diretoria, por grupos de diretorias, por tempo de empresa, por cargo e por 

formação em relação à inovação. À exceção do agrupamento de diretorias, resultado 

de uma combinação de respostas sobre a diretoria em que o empregado está 

alocado, os elementos referem-se a respostas dos aspectos demográficos da 

amostra. Neste item são apresentadas as frequências considerando cada uma das 

segmentações. 

 
Figura 14 - Distribuição da amostra pelas diretorias da empresa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Da amostra, 24,0% dos respondentes pertencem à diretoria de Design e Engenharia 

de Produtos, 12,3% à diretoria de Planejamento e Estratégia de Produtos e 10,2% à 

diretoria Comercial, que são as três diretorias com maior número de respondentes. 
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Já em relação aos processos de negócio, conforme FIG. 15, 46,6% dos 

respondentes estão ligados ao processo de desenvolvimento de produtos e 

negócios, 21,6% ao processo de manufatura, 16,2% ao processo de 

comercialização e 15,7% aos processos de suporte ao negócio. 

 
Figura 15 - Distribuição da amostra por processo de negócio 
Fonte: elaborado pelo autor 

O gráfico da FIG. 16 apresenta a distribuição da amostra pelo tempo de empresa, 

através do qual se percebe que 43,1% dos respondentes trabalham na empresa a 

mais de 10 anos e 34,3% entre 1 e 5 anos.  

 
Figura 16 - Distribuição da amostra por tempo de empresa 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Considerando a divisão na segmentação por cargo, FIG. 17, a amostra apresenta 

60,3% dos respondentes ocupantes de cargos de analista ou especialista, 27,4% de 

coordenação ou supervisão e 12,3% como gerentes ou diretores. 

 
Figura 17 - Distribuição da amostra por cargo 
Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre o contato ou formação em inovação, conforme apresentado na TABELA 1: 

 24,5% dos respondentes não participaram nem de cursos nem de projetos 

relacionados ao tema; 

 37,3% participaram apenas de projetos de inovação; 

 11,7% tiveram apena cursos sobre inovação; 

 26,5% participaram de ambos. 

Tabela 1 - Distribuição da amostra pela formação em inovação 

CONTATO OU FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA EM INOVAÇÃO 

PROJETOS DE INOVAÇÃO 

Não participou Participou 

74 (36,7%) 130 (63,7%) 

CURSOS DE 
INOVAÇÃO 

Não participou 126 (61,8%) 50 (24,5%) 76 (37,3%) 

Participou 78 (38,2%) 24 (11,7%) 54 (26,5%) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5.3 Análise descritiva das variáveis 

Após o levantamento demográfico da amostra, o passo seguinte da pesquisa foi a 

análise descritiva das variáveis empregadas no estudo. De acordo com as questões 

apresentadas no formulário de pesquisa, os resultados foram agrupados em três 

tabelas distintas: (1) uma com as informações sobre os dados coletados das 

percepções sobre as modalidades de inovação, outra (2) sobre a frequência e 

variedade da inovação da empresa e uma última (3) sobre os aspectos que se 

configuram como barreiras e como facilitadores à inovação. Em cada tabela são 

indicados a média total da amostra e o desvio padrão em relação a cada indicador. 

5.3.1 Percepções sobre as modalidades de inovação 

A primeira avaliação, cujos dados encontram-se na TABELA 2, refere-se às 

percepções sobre as modalidades de inovação. 

Tabela 2 - Estatística descritiva - Modalidades da inovação 

Indicador Média 
Desvio 
padrão 

Parte essencial da inovação consiste na captura de novos mercados / clientes 3,84 1,026 

*A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de produtos e serviços 2,48 1,300 

Faz parte da inovação gerar novas experiências para os consumidores 4,63 0,686 

A inovação ocorre com novos processos de aquisição / manufatura do produto 3,92 0,951 

*Pesquisa e desenvolvimento não é essencial para inovação 4,53 0,938 

Novas formas de relacionamento com os consumidores podem ser 
consideradas inovação 

4,54 0,697 

A inovação pode se dar por meio de novas parcerias 4,51 0,647 

Melhoria e otimização de PROCESSOS é um tipo de inovação 4,18 1,073 

Encontrar novos canais de distribuição pode ser considerado inovação 4,08 1,052 

A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, isoladamente, é 
inovação 

3,35 1,221 

A inovação passa necessariamente por alterações no modelo de negócio 2,67 1,270 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Dos indicadores relacionados à percepção das modalidades de inovação, os de 

maiores médias foram: 

 "Faz parte da inovação gerar novas experiências para os consumidores" com 

média 4,63; 

 "Novas formas de relacionamento com os consumidores podem ser 

consideradas inovação" com média 4,54; 

  "Pesquisa e desenvolvimento não é essencial para inovação" com média 

1,46 na tabulação direta e 4,53 na tabulação invertida. 

As menores médias foram dos indicadores: 

 “*A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de produtos e 

serviços” com valor de 3,52 na tabulação direta e 2,48 na tabulação invertida; 

 “A inovação passa necessariamente por alterações no modelo de negócio” 

com valor de 2,67; 

 “A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, isoladamente, é 

inovação” com valor de 3,35. 

Os indicadores com menores desvios padrão foram: 

 “A inovação pode se dar por meio de novas parcerias” com valor de 0,647; 

  “Faz parte da inovação gerar novas experiências para os consumidores” 

com 0,686; 

 “Novas formas de relacionamento com os consumidores podem ser 

consideradas inovação” com desvio padrão de 0,697. 

Já os indicadores com maiores desvios padrão foram: 

 “*A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de produtos e 

serviços” com 1,300; 
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  “A inovação passa necessariamente por alterações no modelo de negócio” 

com 1,270; 

 “A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, isoladamente, é 

inovação” com valor de 1,221. 

 
Figura 18 - Distribuição das respostas sobre modalidades de inovação 
Fonte: elaborado pelo autor 

Como pode ser observado no gráfico da FIG. 18, com exceção das três modalidades 

de inovação com desvios padrão mais altos, em relação às modalidades de 
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inovação, existe uma relativa uniformidade de percepções apontando um alto nível 

de concordância quanto ao caráter inovador de cada uma delas. 

Avaliando as modalidades de inovação agrupadas conforme o QUADRO 10, pelos 

valores apresentados na TABELA 3, observa-se, similarmente, que as percepções 

sobre as modalidades têm valores altos a exceção da inovação em modelo de 

negócios que, além de uma média mais baixa, apresentou um desvio padrão alto em 

relação aos outros agrupamentos. 

Tabela 3 - Estatística descritiva - Modalidades de inovação agrupadas 

MODALIDADE DE INOVAÇÃO Média 
Desvio 
padrão 

Para quem 3,84 1,026 

O quê 3,84 0,645 

Como 4,27 0,520 

Recursos 4,34 0,702 

Modelo de negócios 2,67 1,270 

Fonte: elaborado pelo autor 

5.3.2 Percepções sobre a frequência e variedade da inovação na empresa 

Em relação ao grau de inovação da empresa, a frequência recebeu uma média de 

2,97 e a variedade da inovação uma média 3,29. Os desvios padrão para esses 

indicadores foram, respectivamente, 0,705 e 0,652. Estes valores apontam para uma 

percepção dos indivíduos da amostra de que a empresa inova com certa frequência 

num número limitado de modalidades. 

Tabela 4 - Estatística descritiva - Frequência e variedade da inovação 

Indicador Média 
Desvio 
Padrão 

De uma maneira geral, numa escala de um (1) a cinco (5), com que 
frequência a empresa inova? 

2,97 0,705 

De uma maneira geral, considerando os elementos de inovação citados no 
item 5, qual a variedade de inovações da empresa 

3,29 0,652 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5.3.3 Percepções sobre barreiras e facilitadores à inovação na empresa 

As médias referentes às percepções de barreiras e facilitadores à inovação são 

apresentados na TABELA 5. 

Tabela 5 - Estatística descritiva - Facilitadores e barreiras à inovação 

Indicador Média 
Desvio 
Padrão 

Processo de busca e seleção de ideias 3,87 1,095 

Mecanismos de mensuração de resultados 3,09 1,325 

Parcerias para inovação 3,48 1,269 

Tolerância ao erro 2,68 1,224 

Estratégia empresarial 3,39 1,306 

Arranjo organizacional 3,02 1,290 

Conhecimento e foco nas competências chave 3,04 1,307 

Conhecimento do mercado 4,18 0,941 

Conhecimento de tecnologia 3,82 1,158 

Conhecimento de processos de inovação 3,60 1,261 

Comunicação 3,23 1,310 

Processo de desenvolvimento e implementação de ideias 3,28 1,293 

Clima organizacional 2,92 1,322 

Tolerância ao risco 2,84 1,348 

Mecanismos de aprendizado 2,85 1,316 

Disponibilidade de pessoas qualificadas 3,02 1,361 

Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação 2,60 1,391 

Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, laboratórios, ...) 2,73 1,415 

Fonte: elaborado pelo autor 

Com maiores médias, e mais próximos de serem classificados como facilitadores, 

foram indicados os seguintes aspectos: 

 "Conhecimento do mercado" com média 4,18; 

 "Processo de busca e seleção de ideias" com média 3,87; 

  "Conhecimento de tecnologia" com média 3,82. 
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No outro extremo, com menores médias e mais próximos de serem classificados 

como barreiras à inovação, foram apontados os aspectos: 

 “Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação” com média 2,60; 

 “Tolerância ao erro” com média 2,68; 

 “Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, laboratórios, ...)” 

com média 2,73. 

Os aspectos que apresentaram maiores desvios padrão foram: 

 “Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, laboratórios, ...)” 

com 1,415; 

  “Disponibilidade de pessoas qualificadas” com 1,361; 

 “Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação” com desvio 

padrão de 1,391. 

Já os que apresentaram menores desvios padrão foram: 

 “Conhecimento do mercado” com 0,941; 

 “Processo de busca e seleção de ideias” com 1,095; 

  “Conhecimento de tecnologia” com desvio padrão de 1,158. 

No que se refere à percepção de barreiras e facilitadores à inovação, o que se pode 

relatar é, a exceção dos três aspectos de menor desvio padrão (“Conhecimento do 

mercado”, “Processo de busca e seleção de ideias” e “Conhecimento de 

tecnologia”), uma maior heterogeneidade de percepções, como demonstrado no 

gráfico da FIG. 19. 
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Figura 19 - Distribuição das respostas sobre barreiras e facilitadores à inovação 
Fonte: elaborado pelo autor 

Considerando ainda as percepções de barreiras e facilitadores à inovação agora 

agrupados conforme o QUADRO 11, os valores apresentados na TABELA 6 

demonstram também uma variabilidade maior (maiores desvios padrão). As maiores 

médias são relativas a know-how e a ambiente externo, enquanto as menores 

referem-se a recursos e cultura. 
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Tabela 6 - Estatística descritiva - Agrupamento de facilitadores e barreiras à inovação 

BARREIRAS E FACILITADORES Média 
Desvio 
padrão 

Processos de inovação 3,41 0,964 

Ambiente externo 3,48 1,269 

Cultura 2,76 1,133 

Estratégia 3,22 1,099 

Know-how 3,87 0,909 

Organização 3,06 0,963 

Pessoas 2,82 1,093 

Recursos 2,73 1,415 

Fonte: elaborado pelo autor 

5.4 Comparações entre segmentos 

Feita a análise descritiva dos indicadores, procedeu-se à comparação entre as 

médias dos segmentos de respondentes definidos a partir dos critérios de 

segmentação da amostra utilizados na pesquisa, ou seja, foi realizada uma 

avaliação das médias dos indicadores em relação a cada uma das segmentações 

propostas (diretoria, diretoria agrupada, tempo de empresa, cargo e formação em 

inovação). 

O teste ANOVA foi utilizado como critério estatístico para verificação de diferenças 

significativas entre as médias de cada segmento, utilizando-se como base de 

identificação de diferenças estatisticamente significativas a ocorrência do parâmetro 

Sig. com valores inferiores a 0,05. As tabelas a seguir apresentam os resultados do 

teste ANOVA com os valores de Sig de cada um dos indicadores em relação aos 

segmentos da amostra. 

 

 



79 

 

 

Tabela 7 - Teste das diferenças entre médias por segmento - Modalidades de inovação. 

Indicador 

ANOVA Sig. 

Diretoria 

Agrupam. 
de 

diretorias 

Tempo de 
empresa 

Cargo 
Formação 

em 
inovação 

Parte essencial da inovação consiste 
na captura de novos mercados / 
clientes 

0,491 0,726 0,167 0,061 0,029 

*A inovação pode ocorrer mantendo-
se a mesma oferta de produtos e 
serviços 

0,386 0,078 0,936 0,106 0,028 

Faz parte da inovação gerar novas 
experiências para os consumidores 

0,854 0,829 0,293 0,987 0,077 

A inovação ocorre com novos 
processos de aquisição / manufatura 
do produto 

0,274 0,140 0,633 0,971 0,217 

*Pesquisa e desenvolvimento não é 
essencial para inovação 

0,165 0,904 0,273 0,301 0,673 

Novas formas de relacionamento com 
os consumidores podem ser 
consideradas inovação 

0,276 0,110 0,610 0,453 0,222 

A inovação pode se dar por meio de 
novas parcerias 

0,391 0,546 0,234 0,153 0,389 

Melhoria e otimização de 
PROCESSOS é um tipo de inovação 

0,750 0,993 0,393 0,111 0,024 

Encontrar novos canais de 
distribuição pode ser considerado 
inovação 

0,109 0,103 0,518 0,059 0,119 

A melhoria / otimização de 
PRODUTOS E SERVIÇOS, 
isoladamente, é inovação 

0,320 0,433 0,751 0,080 0,048 

A inovação passa necessariamente 
por alterações no modelo de negócio 

0,228 0,325 0,176 0,343 0,053 

Fonte: elaborado pelo autor 

Avaliando as médias das respostas sobre as modalidades de inovação em relação 

às cinco segmentações apresentadas na TABELA 7, os únicos indicadores que 

apresentaram diferenças significativas entre as médias, todos eles em relação à 

segmentação de formação em inovação, foram: 

 “Parte essencial da inovação consiste na captura de novos mercados / 

clientes”; 
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 “A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de produtos e 

serviços”; 

 “Melhoria e otimização de PROCESSOS é um tipo de inovação”; e 

 “A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, isoladamente, é 

inovação”. 

Pela avaliação das percepções de modalidades de inovação agrupadas conforme o 

QUADRO 10, os resultados do ANOVA Sig. obtidos foram os apresentados na 

TABELA 8. As diferenças entre médias foram significativas apenas para os 

agrupamentos “Para quem” e “O quê” em relação à segmentação por formação em 

inovação. 

Tabela 8 - Teste das diferenças entre médias por segmento - Modalidades de inovação agrupadas 

Indicador 

ANOVA Sig. 

Diretoria 
Tempo de 
empresa 

Cargo 
Formação 

em 
inovação 

Agrup. de 
diretorias 

Para quem 0,491 0,167 0,061 0,029 0,726 

O quê 0,682 0,585 0,111 0,001 0,353 

Como 0,305 0,825 0,314 0,201 0,382 

Recursos 0,551 0,546 0,491 0,057 0,861 

Modelo de negócios 0,228 0,176 0,343 0,053 0,325 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 9 - Avaliação das diferenças entre médias de segmentos para as percepções de frequência e 
variedade da inovação na empresa 

Indicador 

ANOVA Sig. 

Diretoria 

Agrupam. 
de 

diretorias 

Tempo de 
empresa 

Cargo 
Formação 

em 
inovação 

De uma maneira geral, numa escala 
de um (1) a cinco (5), com que 
frequência a empresa inova? 

0,018 0,004 0,498 0,035 0,482 

De uma maneira geral, considerando 
os elementos de inovação citados no 
item 5, qual a variedade de inovações 
da empresa 

0,296 0,087 0,215 0,456 0,974 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Em relação aos quesitos de frequência e variedade de inovação, de acordo com a 

TABELA 9, o indicador referente a “De uma maneira geral, numa escala de um (1) a 

cinco (5), com que frequência a empresa inova?” apresentou diferenças 

significativas entre as médias para as segmentações de diretoria, agrupamento de 

diretorias e cargo. 

Ao considerar as percepções de barreiras e facilitadores à inovação, TABELA 10, 

foram observadas diferenças significativas para os seguintes indicadores: 

 “Processo de busca e seleção de ideias” em relação ao segmento tempo de 

empresa; 

 “Mecanismos de mensuração de resultados” em relação aos segmentos 

diretoria, agrupamento de diretorias e tempo de empresa; 

 “Estratégia empresarial” em relação aos segmentos diretoria e agrupamento 

de diretorias; 

 “Conhecimento e foco nas competências chave” em relação aos segmentos 

de agrupamentos de diretorias; 

 “Conhecimento de tecnologia” em relação aos segmentos de agrupamentos 

de diretorias; 

 “Comunicação” em relação aos segmentos de agrupamentos de diretorias; 

 “Processo de desenvolvimento e implementação de ideias” em relação aos 

segmentos de agrupamentos de diretorias; 

 “Clima organizacional” em relação aos segmentos de agrupamentos de 

diretorias; 

 “Tolerância ao risco” em relação aos segmentos de diretoria e de 

agrupamentos de diretorias; 

 Mecanismos de aprendizado em relação aos segmentos de agrupamentos de 

diretorias; 

 “Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação” em relação aos 

segmentos diretoria, aos de agrupamentos de diretorias; aos de tempo de 

empresa e de formação em inovação; e 
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 “Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, laboratórios, ...)” em 

relação aos segmentos de agrupamentos de diretorias e de formação em 

inovação. 

Tabela 10 - Diferenças entre médias de segmentos - Percepções de barreiras e facilitadores à 
inovação 

Indicador 

ANOVA Sig. 

Diretoria 
Agrupam. 

de 
diretorias 

Tempo de 
empresa 

Cargo 
Formação 

em 
inovação 

Processo de busca e seleção de 
ideias 

0,523 0,057 0,043 0,544 0,555 

Mecanismos de mensuração de 
resultados 

0,001 0,000 0,030 0,396 0,165 

Parcerias para inovação 0,921 0,235 0,903 0,392 0,755 

Tolerância ao erro 0,102 0,238 0,562 0,150 0,152 

Estratégia empresarial 0,024 0,003 0,231 0,124 0,431 

Arranjo organizacional 0,296 0,294 0,999 0,759 0,281 

Conhecimento e foco nas 
competências chave 

0,161 0,006 0,439 0,610 0,522 

Conhecimento do mercado 0,112 0,298 0,579 0,488 0,210 

Conhecimento de tecnologia 0,078 0,008 0,592 0,193 0,607 

Conhecimento de processos de 
inovação 

0,061 0,252 0,575 0,444 0,787 

Comunicação 0,073 0,004 0,698 0,638 0,112 

Processo de desenvolvimento e 
implementação de ideias 

0,147 0,023 0,155 0,090 0,141 

Clima organizacional 0,178 0,007 0,406 0,418 0,882 

Tolerância ao risco 0,041 0,001 0,205 0,116 0,222 

Mecanismos de aprendizado 0,103 0,002 0,552 0,802 0,267 

Disponibilidade de pessoas 
qualificadas 

0,105 0,004 0,201 0,233 0,380 

Mecanismos de recompensa e 
reconhecimento a inovação 

0,002 0,000 0,006 0,794 0,015 

Disponibilidade de recursos 
(financeiros, equipamentos, 
laboratórios, ...) 

0,060 0,004 0,622 0,192 0,013 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tomando as percepções de barreiras e facilitadores agrupadas conforme QUADRO 

11, o resultado do teste de diferenças entre as médias dos segmentos é mostrado 

na TABELA 11, onde nota-se que as diferenças entre médias mais significativas 

ocorreram em relação aos agrupamentos de diretorias. 

Tabela 11 - Teste das diferenças entre médias por segmento - Barreiras e facilitadores agrupados 

  ANOVA Sig. 

Indicador Diretoria 
Agrup. de 
diretorias 

Tempo de 
empresa 

Cargo 
Formação 

em 
inovação 

Processos de inovação 0,082 0,001 0,01 0,14 0,4 

Ambiente externo 0,921 0,235 0,903 0,392 0,755 

Cultura de inovação 0,07 0,006 0,316 0,073 0,131 

Estratégia 0,021 0 0,403 0,565 0,444 

Know-how 0,018 0,05 0,967 0,69 0,587 

Organização 0,042 0,001 0,994 0,402 0,342 

Pessoas 0,008 0 0,209 0,465 0,053 

Recursos 0,06 0,004 0,622 0,192 0,013 

Fonte: elaborado pelo autor 

A fim de se avaliar de forma mais precisa as diferenças entre as médias, procedeu-

se à construção de tabelas apresentando os valores médios por segmento em cada 

uma das segmentações propostas somente para os indicadores que tiveram estas 

diferenças significativas. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

Tabela 12 - Teste de diferença entre médias - Segmentação por diretoria 

Diretoria 
B
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 D
e
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p
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 d
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Q
u
a
lid

a
d
e

 

R
H

 

S
u
p
p
ly

 C
h
a
in

 

A
N

O
V

A
 S

ig
. 

N 7 22 11 4 49 14 12 10 2 17 7 25 11 8 5 

Indicadores Médias 

... com que frequência 
a empresa inova? 

2,86 2,95 2,82 3,00 2,92 2,86 3,08 2,90 2,50 3,53 2,71 2,60 3,36 3,25 3,20 0,018 

Mecanismos de 
mensuração de 
resultados 

2,57 3,36 3,00 4,50 3,08 2,57 2,42 3,20 3,00 3,88 3,29 2,28 4,09 3,13 3,40 0,001 

Estratégia empresarial 2,86 3,41 3,55 4,50 3,02 3,43 3,50 3,80 2,00 4,00 4,29 2,88 3,45 3,63 4,40 0,024 

Tolerância ao risco 2,71 2,45 3,36 3,75 2,55 2,71 3,25 2,80 3,00 3,59 2,71 2,44 3,91 2,50 3,00 0,041 

Mecanismos de 
recompensa e 
reconhecimento â 
inovação 

2,57 2,77 3,00 3,50 1,98 2,36 3,08 2,90 2,00 3,29 3,43 2,00 2,64 3,13 4,00 0,002 

Fonte: elaborado pelo autor 

Embora com médias estatisticamente significativas, as diferenças entre as médias 

das diretorias para os indicadores apresentados na TABELA 12 devem ser 

desconsideradas em função do número heterogêneo e, em alguns casos, reduzido 

de respondentes por diretoria. 

Na TABELA 13, tendo em vista a segmentação por agrupamento de diretorias, 

verifica-se que o agrupamento Desenvolvimento apresenta-se sistematicamente 

mais crítico em relação aos aspectos facilitadores ou barreiras à inovação, enquanto 

o agrupamento Manufatura, no extremo oposto, apresenta sistematicamente uma 

visão mais otimista. 
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Tabela 13 - Teste de diferença entre médias - Segmentação por grupo de diretorias 

Agrupamento de diretorias 

D
e
se

n
vo

lv
i-

m
e
n
to

 

M
a
n
u
fa

tu
ra

 

C
o
m

e
rc

ia
l 

S
u
p
o
rt

e
 

A
N

O
V

A
 S

ig
. 

N 95 44 33 32 

De uma maneira geral, numa escala de um (1) 
a cinco (5), com que frequência a empresa 
inova? 

2,82 3,27 2,91 3,03 0,004 

Mecanismos de mensuração de resultados 3,07 3,80 3,24 3,25 0,000 

Estratégia empresarial 2,53 2,98 2,76 2,66 0,003 

Conhecimento e foco nas competências 
chave 

3,03 3,80 3,73 3,53 0,006 

Conhecimento de tecnologia 4,12 4,36 4,00 4,28 0,008 

Comunicação 3,47 3,93 3,61 3,53 0,004 

Processo de desenvolvimento e 
implementação de ideias 

2,95 3,80 3,18 3,34 0,023 

Clima organizacional 2,91 3,34 3,03 2,91 0,007 

Tolerância ao risco 2,63 3,45 2,94 3,03 0,001 

Mecanismos de aprendizado 2,68 3,48 2,45 2,91 0,002 

Disponibilidade de pessoas qualificadas 2,68 3,55 3,18 3,13 0,004 

Mecanismos de recompensa e 
reconhecimento à inovação 

2,08 3,14 3,00 2,97 0,000 

Disponibilidade de recursos (financeiros, 
equipamentos, laboratórios, ...) 

2,35 3,16 3,00 2,97 0,004 

Fonte: elaborado pelo autor 

O gráfico da FIG. 20 demonstra as diferenças entre as médias das percepções dos 

grupos de diretorias em relação às barreiras e facilitadores à inovação. Pode-se 

perceber, mais uma vez, o posicionamento mais crítico do grupo de 

Desenvolvimento em contrapartida ao mais otimista do grupo de Manufatura. 
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Figura 20 - Médias de percepções de barreiras e facilitadores à inovação por agrupamento de 
diretoria 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para a segmentação por tempo de empresa, e considerando apenas os indicadores 

que apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre as médias, 

conforme apresentado na TABELA 14, observa-se que: 

 O aspecto “Processo de busca e seleção de ideias” apresenta-se 

tendencialmente como um facilitador em todos os segmentos com médias 

ligeiramente superiores para aqueles com mais tempo de empresa; 

 “Mecanismos de mensuração de resultados” é percebido como um elemento 

neutro em relação à facilitação ou barreira à inovação com tendência a 

facilitador para aqueles com mais tempo de casa; 

 O aspecto "Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação" é 

visto como um facilitador fraco para aqueles com menos de um ano de 
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empresa e como uma barreira fraca para aqueles com mais de um ano de 

empresa. 

Tabela 14 - Teste de diferença entre médias - Segmentação por tempo de empresa 

Tempo de empresa 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 5 

anos 
De 6 a 10 

anos 
Mais de 
10 anos 

A
N

O
V

A
 S

ig
. 

N 19 70 27 88 

Indicadores Médias 

Processo de busca e seleção 
de ideias 

3,95 3,57 4,11 4,01 0,043 

Mecanismos de mensuração 
de resultados 

3,05 2,74 3,07 3,38 0,030 

Mecanismos de recompensa 
e reconhecimento à inovação 

3,58 2,33 2,63 2,59 0,006 

Fonte: elaborado pelo autor 

Conforme exposto na TABELA 15, somente o indicador de classificação da 

frequência de inovação da empresa apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre os segmentos de cargo ocupado pelos respondentes com valores 

próximos para os segmentos “Analista ou Especialista” e “Coordenação ou 

Supervisão” e valores ligeiramente inferiores para o segmento de “Gerência ou 

Diretoria”, porém todos com médias próximas de 3 (“A empresa inova com certa 

frequência”). 

Tabela 15 - Teste de diferença entre médias - Segmentação por cargo 

Cargo 
Analista ou 
Especialista 

Coordenação 
ou Supervisão 

Gerência ou 
Diretoria 

A
N

O
V

A
 S

ig
. 

N 123 56 25 

Indicadores Médias  

De uma maneira geral, numa escala 
de um (1) a cinco (5), com que 
frequência a empresa inova? 

2,98 3,07 2,64 0,035 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Pela segmentação de formação em inovação, TABELA 16, em relação à percepção 

das modalidades de inovação, os elementos com diferenças significativas foram: 

 “Parte essencial da inovação consiste na captura de novos mercados / 

clientes”: apresentando-se como um elemento importante em todos os 

segmentos com destaque para aqueles que participaram de projetos de 

inovação; 

 “*A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de produtos e 

serviços” que, invertida, apresentou valores mais baixos apontando que novos 

produtos e serviços não são necessariamente fundamentais para a inovação; 

 “A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, isoladamente, é 

inovação” com valores próximos da neutralidade (3). 

Tabela 16 - Teste de diferença entre médias - Segmentação por formação em inovação 

Formação em inovação 

Não 
participei 

de projetos 
ou cursos 

específicos 
voltados ao 

tema da 
inovação 

Participei 
de projetos 
relaciona-

dos ao 
tema da 
inovação 

Participei 
de cursos 

específicos 
sobre 

inovação 

Participei 
de projetos 

e cursos 
específicos 
voltados ao 

tema da 
inovação 

A
N

O
V

A
 S

ig
. 

N 50 76 24 54 

Indicadores Médias 

Parte essencial da inovação 
consiste na captura de novos 
mercados / clientes 

3,54 4,01 3,58 3,98 0,029 

* A inovação pode ocorrer 
mantendo-se a mesma oferta 
de produtos e serviços 

2,80 2,32 1,96 2,65 0,028 

Melhoria e otimização de 
PROCESSOS é um tipo de 
inovação 

4,04 4,43 4,29 3,89 0,024 

A melhoria / otimização de 
PRODUTOS E SERVIÇOS, 
isoladamente, é inovação 

3,44 3,55 3,42 2,96 0,048 

Mecanismos de recompensa e 
reconhecimento à inovação 

3,06 2,47 2,83 2,24 0,015 

Disponibilidade de recursos 
(financeiros, equipamentos, 
laboratórios, ...) 

3,20 2,51 3,04 2,44 0,013 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Levando-se em conta facilitadores ou barreiras à inovação, os elementos 

identificados foram: 

 “Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação” com valores 

mais baixos caracterizando-o como uma barreira para os respondentes que 

participaram de projetos de inovação; 

 “Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, laboratórios, ...)” 

também caracterizado como uma barreira pelos respondentes que 

participaram de projetos de inovação. 

5.5 Análise de cluster 

Os resultados da análise descritiva dos dados segmentados pelas características da 

amostra utilizados na pesquisa e expostos no item anterior não demonstraram 

diferenças significativas. A partir desta comprovação optou-se por utilizar outro 

método de análise que permitisse avaliar possíveis diferenças de percepções dos 

indicadores pelos respondentes. 

O método escolhido para tanto foi a análise de cluster que consiste no agrupamento 

de indivíduos, independentemente das segmentações propostas anteriormente, em 

conjuntos, ou clusters, que tenham médias estatisticamente diferentes para os 

diversos indicadores de inovação. As variáveis escolhidas para esta análise foram as 

referentes à percepção do conceito de inovação e as variáveis relativas à 

identificação de barreiras e facilitadores à inovação. 

Ao se utilizar da análise de agrupamento, é importante verificar a confiabilidade da 

escala utilizada. Isso significa que a escala deve, consistentemente, refletir o 

constructo que está sendo medido. A averiguação do índice de consistência do 

questionário utilizado foi feita calculando-se o coeficiente alfa de Cronbach, que é a 

medida mais comum de confiabilidade (HAIR et al., 2005). O valor do coeficiente alfa 



90 

 

 

de Cronbach foi de 0,836, o que é excelente, já que para que uma escala seja 

perfeitamente confiável o valor desse coeficiente é 1, e a partir de 0,7 já é aceitável 

estatisticamente (HAIR et al., 2005). 

No método K-means, o processo de operacionalização dos agrupamentos é 

composto de três fases: (1) Partição inicial dos indivíduos em K clusters definidos 

pelo analista; (2) Cálculo dos centroides (centroide é a média ou valor médio dos 

objetos contidos no agrupamento para cada variável de similaridade) para cada um 

dos K clusters e cálculo da distância euclidiana dos centroides a cada sujeito na 

base de dados; (3) Agrupamento dos sujeitos aos clusters cujos centroides se 

encontram mais próximos, e voltar ao passo 2, até que não ocorra variação 

significativa na distância mínima de cada sujeito da base de dados a cada um dos 

centroides dos K clusters (MAROCO, 2007 apud FÁVERO et al., 2009, p. 218). 

Segundo Malhotra (2006), a definição da quantidade de agrupamentos depende da 

sensibilidade do pesquisador, além do embasamento teórico. Considerando-se a 

Matriz da inovação de Davila et al (2007), como apresentado na FIG. 2 deste estudo, 

a inovação pode ser de quatro tipos: (1) radical, (2) semi-radical por tecnologia, (3) 

semi-radical por modelo de negócios e (4) incremental. A avaliação das barreiras e 

facilitadores, por sua vez, como definido no modelo BFI de Parolin et al (2006) deve 

considerar três fatores: (1) a definição da estratégia organizacional, (2) os recursos 

humanos e comportamento e (3) a gestão da tecnologia. Com base neste conjunto 

de variáveis decidiu-se realizar dois testes na análise de agrupamentos: o primeiro 

testou um ajuste com quatro segmentos e o segundo, com três segmentos. 

Os dados da TABELA 17 apresentam os resultados das médias dos indicadores 

para a partição em quatro clusters, assim como os resultados do teste ANOVA para 

identificação de diferenças entre as médias dos indicadores para estes. 

Ainda na TABELA 17, os dados apresentados revelam que somente dez das 31 

variáveis apresentam diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos 
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quatro clusters. Estes dados evidenciam que a partição em quatro clusters não 

diferencia adequadamente os clusters como pretendido. 

Os dados da TABELA 18, por sua vez, apresentam as médias dos indicadores 

analisados e os resultados do teste ANOVA para diferenciação das médias para 

uma partição em três clusters. A análise dos dados permite observar que a divisão 

das avaliações dos indicadores em três clusters distintos expressa resultados 

significativamente diferenciados, do ponto de vista estatístico, em 24 das 31 

variáveis analisadas. Partindo destes resultados, a partição em três clusters 

apresenta-se como a mais apropriada para esta análise. 
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Tabela 17 - Médias e diferenças das médias por agrupamento em 4 clusters 

Cluster 1 2 3 4 

A
N

O
V

A
 S

ig
. 

N 40 79 48 30 

Indicadores Médias 

Parte essencial da inovação consiste na captura de novos 
mercados / clientes 

3,83 3,77 3,98 3,87 0,744 

*A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de 
produtos e serviços 

4,35 4,23 1,63 3,53 0,000 

Faz parte da inovação gerar novas experiências para os 
consumidores 

4,53 4,65 4,65 4,77 0,549 

A inovação ocorre com novos processos de aquisição / 
manufatura do produto 

3,68 4,14 3,79 3,97 0,047 

*Pesquisa e desenvolvimento não é essencial para inovação 4,60 4,58 4,96 3,67 0,000 

Novas formas de relacionamento com os consumidores podem 
ser consideradas inovação 

4,68 4,70 4,50 4,03 0,000 

A inovação pode se dar por meio de novas parcerias 4,75 4,66 4,35 4,03 0,521 

Melhoria e otimização de PROCESSOS é um tipo de inovação 4,05 4,68 3,75 3,60 0,000 

Encontrar novos canais de distribuição pode ser considerado 
inovação 

4,23 4,51 4,08 2,70 0,322 

A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, 
isoladamente, é inovação 

1,85 4,29 3,08 3,37 0,000 

A inovação passa necessariamente por alterações no modelo 
de negócio 

1,93 2,54 2,75 3,90 0,051 

De uma maneira geral, com que frequência a empresa inova? 3,03 2,96 2,96 2,87 0,836 

De uma maneira geral, qual a variedade de inovações da 
empresa? 

3,20 3,37 3,32 3,13 0,305 

Processo de busca e seleção de ideias 3,88 3,92 3,83 3,70 0,818 

Mecanismos de mensuração de resultados 2,85 3,15 3,25 2,73 0,247 

Parcerias para inovação 3,38 3,68 3,44 3,17 0,250 

Tolerância ao erro 2,35 2,97 2,63 2,53 0,047 

Estratégia empresarial 3,30 3,53 3,31 3,37 0,732 

Arranjo organizacional 3,10 3,06 3,08 2,77 0,684 

Conhecimento e foco nas competências chave 2,85 3,27 3,13 2,70 0,142 

Conhecimento do mercado 4,50 4,14 4,10 4,07 0,130 

Conhecimento de tecnologia 3,85 3,85 3,85 3,70 0,934 

Conhecimento de processos de inovação 3,75 3,67 3,60 3,43 0,754 

Comunicação 3,05 3,47 3,25 2,83 0,109 

Processo de desenvolvimento e implementação de ideias 3,20 3,43 3,38 2,90 0,249 

Clima organizacional 2,90 3,05 2,98 2,47 0,218 

Tolerância ao risco 2,70 2,84 2,85 2,90 0,929 

Mecanismos de aprendizado 2,78 3,13 2,75 2,57 0,157 

Disponibilidade de pessoas qualificadas 2,90 3,39 2,90 2,40 0,005 

Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação 2,15 2,99 2,33 2,57 0,006 

Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, 
laboratórios, ...) 

2,40 3,10 2,65 2,37 0,021 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela 18 - Médias e diferenças das médias por agrupamento em 3 clusters 

Cluster 1 2 3 

A
N

O
V

A
 S

ig
. 

N 65 77 62 

Indicadores Médias 

Parte essencial da inovação consiste na captura de novos 
mercados / clientes 

3,65 4,03 3,81 0,085 

*A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta de 
produtos e serviços 

3,55 3,42 3,61 0,653 

Faz parte da inovação gerar novas experiências para os 
consumidores 

4,51 4,75 4,61 0,100 

A inovação ocorre com novos processos de aquisição / 
manufatura do produto 

3,80 3,88 4,08 0,233 

*Pesquisa e desenvolvimento não é essencial para inovação 4,58 4,58 4,42 0,515 

Novas formas de relacionamento com os consumidores podem 
ser consideradas inovação 

4,54 4,53 4,56 0,962 

A inovação pode se dar por meio de novas parcerias 4,52 4,47 4,55 0,751 

Melhoria e otimização de PROCESSOS é um tipo de inovação 3,97 4,14 4,44 0,046 

Encontrar novos canais de distribuição pode ser considerado 
inovação 

3,80 4,16 4,27 0,028 

A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, 
isoladamente, é inovação 

3,11 3,32 3,65 0,044 

A inovação passa necessariamente por alterações no modelo de 
negócio 

2,69 2,49 2,85 0,245 

De uma maneira geral, com que frequência a empresa inova? 2,62 2,91 3,40 0,000 

De uma maneira geral, qual a variedade de inovações da 
empresa? 

3,02 3,26 3,63 0,000 

Processo de busca e seleção de ideias 3,29 3,83 4,52 0,000 

Mecanismos de mensuração de resultados 2,11 3,12 4,08 0,000 

Parcerias para inovação 2,48 3,78 4,16 0,000 

Tolerância ao erro 1,88 2,82 3,35 0,000 

Estratégia empresarial 2,48 3,39 4,34 0,000 

Arranjo organizacional 2,34 2,86 3,94 0,000 

Conhecimento e foco nas competências chave 1,91 3,09 4,18 0,000 

Conhecimento do mercado 3,62 4,27 4,65 0,000 

Conhecimento de tecnologia 2,91 3,99 4,56 0,000 

Conhecimento de processos de inovação 2,74 3,68 4,42 0,000 

Comunicação 2,31 3,27 4,15 0,000 

Processo de desenvolvimento e implementação de ideias 2,17 3,47 4,23 0,000 

Clima organizacional 2,03 2,87 3,92 0,000 

Tolerância ao risco 1,83 2,84 3,90 0,000 

Mecanismos de aprendizado 1,85 2,79 3,98 0,000 

Disponibilidade de pessoas qualificadas 1,86 3,12 4,11 0,000 

Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação 1,68 2,31 3,92 0,000 

Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, 
laboratórios, ...) 

1,74 2,45 4,10 0,000 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Todos os indicadores relativos à identificação das barreiras e facilitadores à 

inovação apresentaram diferenças entre médias estatisticamente significativas, 

conforme mostrado na TABELA 18. Quanto aos indicadores relativos às 

modalidades da inovação, o resultado só apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias dos indicadores: 

 “Melhoria e otimização de PROCESSOS é um tipo de inovação”; 

 “Encontrar novos canais de distribuição pode ser considerado inovação”; 

 “A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, isoladamente, é 

inovação”. 

A avaliação dos resultados não identifica, entretanto, mudanças entre a 

classificação dos indicadores em relação à inovação, ou seja, mesmo apresentando 

diferenças significativas entre as médias, os indicadores são classificados como 

modalidades de inovação. 

A classificação da empresa em relação à frequência e variedade da inovação foi 

estatística e significativamente diferente nos três clusters. O cluster 1 avalia a 

empresa menos inovadora tanto em frequência quanto em variedade, enquanto o 

cluster 2 apresenta uma melhoria na percepção em ambos os aspectos. Já o cluster 

3 classifica a empresa como inovadora tanto na variedade quanto na frequência. 

As médias relativas aos indicadores de barreiras e facilitadores à inovação na 

empresa permitem, por outro lado, identificar claramente diferenciações 

estatisticamente significativas entre os três clusters. O cluster 1, classifica todos os 

indicadores, à exceção de "Processo de busca e seleção de ideias" e 

“Conhecimento de mercado”, como barreiras à inovação na empresa, enquanto, 

contrariamente, o cluster 3 classifica todos os mesmos indicadores como 

facilitadores à inovação na empresa. 



95 

 

 

Estes resultados, antes de servir como uma avaliação criteriosa das barreiras e 

facilitadores à inovação na empresa, parecem indicar uma postura extremante crítica 

em relação à empresa por parte dos respondentes agrupados no cluster 1 e, ao 

contrário, uma avaliação parcimoniosa e condescendente com a empresa por parte 

dos respondentes agrupados no cluster 3. 

A análise dos dados do cluster 2 aponta para diferenciações entre a classificação 

dos indicadores como barreiras ou facilitadores à inovação. Como facilitadores são 

apontados os indicadores "Processo de busca e seleção de ideias", "Mecanismos de 

mensuração de resultados", "Parcerias para inovação", "Estratégia empresarial", 

"Conhecimento e foco nas competências chave", "Conhecimento do mercado", 

"Conhecimento de tecnologia", "Conhecimento de processos de inovação", 

"Comunicação", "Processo de desenvolvimento e implementação de ideias" e 

"Disponibilidade de pessoas qualificadas". 

Contrariamente, os elementos “Tolerância ao erro”, “Arranjo organizacional”, “Clima 

organizacional”, “Tolerância ao risco”, “Mecanismos de aprendizado”, “Mecanismos 

de recompensa e reconhecimento a inovação” e “Disponibilidade de recursos 

(financeiros, equipamentos, laboratórios, ...)” são classificados como barreiras à 

inovação na empresa. 

A FIG. 20 a seguir mostra graficamente como as médias das variáveis se 

diferenciam entre os 3 clusters analisados. De maneira geral, e sem a eliminação 

das variáveis que não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em 

suas médias, o cluster 1 possui médias inferiores em todas as variáveis em 

comparação com os demais clusters, e o cluster 2 apresenta médias inferiores às do 

cluster 3. Estes dados demonstram que existe uma diferenciação clara entre as 

percepções e julgamentos dos respondentes pertencentes aos 3 clusters. 
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Figura 21 - Médias de percepções de barreiras e facilitadores à inovação por cluster 
Fonte: elaborado pelo autor 

5.6 Análise das correlações 

Atendendo ao objetivo principal deste estudo de identificar e avaliar a correlação 

entre as percepções acerca do conceito de inovação e as barreiras e facilitadores à 

gestão da inovação, utilizou-se a técnica de análise de correlações pelo método de 

Pearson. Os dados referentes a estes resultados são apresentados na TABELA 19. 

Para efeito de melhor visualização dos resultados, foram destacados apenas os 

resultados estatisticamente significativos. 
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Tabela 19 - Coeficiente de Pearson para avaliação da correlação entre variáveis 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A apresentação dos dados na TABELA 19 seguiu os seguintes critérios: 

 Resultados entre 0 e 0,3 – referem-se a uma correlação fraca e foram 

apresentados com fundo branco; 

 Resultados entre 0,3 e 0,7 – referem-se a uma correlação média e foram 

marcados com fundo cinza; 

 Resultados acima de 0,7 – referem-se a uma correlação forte e foram, ou 

seriam, marcadas com fundo preto. 

A análise dos dados da TABELA 19 aponta que: 

 Não foram encontradas correlações fortes, com coeficientes de Pearson 

superiores a 0,7, entre as variáveis; 

 As correlações internas do grupo de variáveis relativas à percepção dos 

conceitos e modalidades de inovação estatisticamente significativas são 

poucas (18 das 55 possíveis) e estas, em sua maioria, são de intensidade 

fraca (13); 

 As variáveis relativas à frequência e variedade apresentam uma correlação 

de média intensidade entre si; 

 O grupo das variáveis relativas às percepções de barreiras e facilitadores à 

inovação apresenta maior número de correlações estatisticamente 

significativas entre si (152 de 153 possíveis), em sua maioria de média 

intensidade (115); 

 As correlações estatisticamente significativas entre percepções de 

modalidades de inovação e barreiras e facilitadores foram poucas (15 de 198 

possíveis) e todas de fraca intensidade; 

 Entre as percepções de barreiras e facilitadores e as de frequência e 

variedade da inovação, houve um número relevante de correlações 

estatisticamente significativas (35 de 36 possíveis) e quase metade delas de 

média intensidade (17).  
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Estes dados apontam que, para os respondentes, os conceitos de inovação, 

advindos das modalidades de inovação apresentadas, não estão correlacionados à 

avaliação de barreiras e facilitadores à inovação na empresa. 

O número de dados recolhidos pode dar origem a várias análises dependendo da 

abordagem que se queira dar à pesquisa. Em função das análises realizadas pode-

se chegar a algumas conclusões que são apresentadas no capítulo a seguir. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste último capítulo são explicitados os principais achados da pesquisa em função 

dos objetivos geral e específicos do trabalho, as suas contribuições para a 

academia, para a empresa e para o pesquisador. Apresentam-se ainda as limitações 

da pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros. 

6.1 Principais achados e conclusões 

O objetivo geral deste trabalho foi o de avaliar a correlação entre as percepções 

acerca do conceito de inovação e das barreiras e facilitadores à inovação que se 

estabelecem. Este objetivo foi perseguido por meio da identificação das percepções 

dos diferentes atores organizacionais nas diversas áreas da empresa, sobre os 

conceitos de inovação e gestão da inovação, da percepção destes atores sobre as 

eventuais barreiras e facilitadores ao estabelecimento de um processo de gestão da 

inovação e da avaliação da correlação entre estes dois quesitos. 

A base teórica que sustentou este trabalho foi constituída inicialmente por estudos 

sobre os conceitos de inovação partindo dos primeiros trabalhos de Schumpeter, 

passando pelos conceitos do Manual de Oslo e com trabalhos de autores mais 

contemporâneos como Tidd e Bessant. Em seguida foram pesquisados estudos 

relacionados aos principais tipos de barreiras e facilitadores à inovação entre os 

quais se destacam os trabalhos de Kotler e Trias de Bes, Madrid-Guijarro et al e 

Parolin et al. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi baseada numa pesquisa quantitativa com a 

aplicação de um questionário estruturado a 204 empregados da empresa estudada, 

seguida pela análise estatística dos dados obtidos a fim de se estabelecer uma 
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correlação entre os as percepções sobre os conceitos de inovação e de barreiras e 

facilitadores ao seu desenvolvimento na empresa. 

A pesquisa de modalidades de inovação demonstrou que os conceitos de inovação, 

em geral, apresentam-se difundidos na organização sem destaque para uma 

modalidade específica. A única exceção é a modalidade de inovação em modelo de 

negócios que se apresenta com percepção ainda difusa conforme demonstrado pela 

variação mais alta em sua percepção na amostra. Essa situação pode ser resultado 

do modelo de negócio atual da empresa e do seu histórico de evolução dentro do 

setor industrial. 

Inovações tecnológicas e de produto, bem como aquelas incrementais no processo 

de fabricação, fazem parte da história da indústria automotiva e da própria empresa 

como pode ser percebido na relação de inovações realizadas por ela em sua 

trajetória no Brasil. Já inovações em modelos de negócio, além de serem um 

conceito mais contemporâneo e ainda pouco explorado pela maioria das 

organizações, distanciam a empresa do seu core business automotivo e podendo 

ser, ainda, um conceito a ser mais bem entendido e desenvolvido. 

Já sobre a avaliação das percepções de barreiras e facilitadores à inovação, os 

principais achados relacionam-se a uma maior heterogeneidade de percepções, 

principalmente, quando comparadas com as percepções de modalidades da 

inovação. Essa heterogeneidade pode ser resultado de aspectos mais pessoais que 

relacionados a áreas, cargos, formação em inovação ou tempo de empresa, com um 

grupo de indivíduos mais críticos e outro mais otimista em relação ao sistema de 

inovação da empresa. Existe apenas uma leve tendência de grupos relacionados ao 

processo de desenvolvimento de produtos apresentarem uma postura mais crítica 

em relação ao ambiente de inovação da empresa, enquanto aqueles indivíduos 

relacionados ao processo de manufatura apresentarem uma visão mais otimista em 

relação ao mesmo. 
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Fatores que podem explicar uma postura mais crítica em relação às barreiras e 

facilitadores à inovação relacionam-se à maior ou menor exposição ao tema. 

Pessoas relacionadas ao processo de desenvolvimento de produtos, em geral, estão 

mais expostas a demandas por inovações no produto que competem com demandas 

de custo e tempo de desenvolvimento. Por outro lado, aqueles envolvidos no 

processo de manufatura, em geral, atendem a demandas de inovação mais 

incremental que, por sua vez, fazem parte da cultura e do modelo de atuação de 

uma indústria automotiva. 

Seja pela média geral, seja pela classificação nos clusters ou pelo agrupamento de 

diretorias, o que pode ser percebido é que os elementos que se apresentam 

tendencialmente como maiores facilitadores são “Conhecimento de mercado”, 

“Processo de busca e seleção de ideias” e “Conhecimento de tecnologia”. Este 

achado pode estar ligado à natureza da empresa altamente relacionada ao mercado 

e à tecnologia, e por tratar-se de uma empresa com histórico de programa de ideias 

já consolidado. 

No outro extremo, os fatores que se apresentam com menores notas e 

tendencialmente como maiores barreiras, ou menores facilitadores, são 

“Mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação”, “Tolerância ao erro” e 

“Disponibilidade de recursos (financeiros, equipamentos, laboratórios, ...)”. Quanto 

aos mecanismos de recompensa e reconhecimento à inovação, a percepção pode 

ser resultado da necessidade de uma maior maturidade do sistema de gestão da 

inovação no que tange tais processos. Em relação à tolerância ao erro, esta 

percepção pode relacionar-se ao nível de demanda por maior assertividade nos 

projetos em função do cenário competitivo que se instala no mercado. Por fim no 

que tange a alocação de recursos, devido à intensidade da operação, a disputa 

pelos mesmos pode resultar nesta percepção de barreira à inovação. 
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Em função da homogeneidade da amostra em relação às modalidades de inovação, 

não foi possível identificar uma correlação forte entre as percepções de barreiras e 

facilitadores à inovação com as mesmas. 

Finalmente, em uma análise mais ampla, pode-se concluir que: 

 O conceito de inovação, de forma geral, encontra-se difundido na organização 

sem grandes variações em função de cargos, diretorias, tempo de empresa e 

formação em relação ao tema; 

 Ainda de forma generalizada, existe um consenso de que a empresa inova 

tanto em frequência quanto em variedade, mas que ainda existem 

oportunidades a serem exploradas; 

 As barreiras e facilitadores são avaliados mais pelo perfil comportamental, 

não se diferenciando em função das características demográficas do 

empregado; 

 Existe um grupo de pessoas mais otimistas em relação aos fatores 

facilitadores à inovação e um grupo mais crítico. De forma geral, os 

empregados ligados ao processo de desenvolvimento de produtos tendem a 

ser mais críticos que aqueles ligados às atividades de manufatura; 

 É possível afirmar que a inovação é identificada como um processo a se 

consolidar na empresa com os respondentes apresentando certa 

aproximação com o conceito, mas ainda sem uma visão abrangente desse. 

6.2 Contribuições da pesquisa 

Do ponto de vista acadêmico, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para as 

discussões relacionadas ao tema da inovação em suas diversas modalidades e das 

barreiras e facilitadores à sua evolução e à sua gestão. A organização dos conceitos 
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e a criação de uma metodologia para a avaliação desses fatores pode ser a base 

para outros estudos correlacionados ao tema. 

Do ponto de vista gerencial, para empresa Fiat Automóveis essa pesquisa pode 

servir de direcionador para ações de gestão da inovação. A análise dos dados 

efetuada pode auxiliar na evolução do seu sistema de inovação indicando caminhos 

para melhorias na sua arquitetura da inovação, em particular no que tange aos 

building blocks. Os aspectos considerados como maiores barreiras à inovação 

dentro da empresa, a partir deste estudo, devem ser objeto de aprofundamento e 

melhor entendimento na busca de melhorias seja no processo em si, seja nos 

mecanismos de gestão. Outra indicação que se pode ter a partir deste trabalho é 

para ações que contribuam para uma maior consolidação de conceitos sobre o tema 

de forma a promover uma maior aproximação dos atores da empresa aos conceitos 

e preceitos da inovação. 

Do ponto de vista pessoal, o autor pôde se apropriar de forma organizada e 

sistêmica de conhecimentos a respeito do tema, o que, com certeza, contribuirá para 

o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. Destacam-se ainda os 

conhecimentos adquiridos pela abordagem estatística utilizada no tratamento dos 

dados estudados. 

6.3 Limitações da pesquisa 

O estudo da inovação, assim como de barreiras e facilitadores à sua gestão e 

implementação, envolve uma grande variedade de aspectos. Isto posto, esta 

pesquisa apresenta certas limitações, dentre as quais podem ser citadas: 

 A aplicação ainda limitada a uma única organização que dificulta a validação 

do modelo estatístico de abordagem; 
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 A visão sobre o tema, levantada na pesquisa, pode estar relacionada a ações 

específicas realizadas num determinado período e “mascarar” os resultados; 

 A forma como foram dados pesos às modalidades de inovação na primeira 

parte da pesquisa pode ser mais bem estruturada de forma a forçar a escolha 

de um número limitado de modalidades mais importantes no ponto de vista do 

respondente. 

6.4 Sugestões de trabalhos futuros 

Para futuras pesquisas, sugere-se a aplicação do modelo em outras organizações 

que podem ser: 

 Do mesmo grupo empresarial - para avaliar como as questões culturais 

podem influenciar os resultados; 

 Do mesmo setor - para uma avaliação a respeito do peso da cultura 

industrial; 

 De outros setores - para levantar diferenças em função da modalidade de 

negócios. 

Outra sugestão é o aprofundamento e detalhamento dos aspectos que se 

configuraram como maiores facilitadores ou barreiras à inovação de forma a buscar 

um aprimoramento dos processos de gestão da inovação na empresa. Este 

aprofundamento pode ser obtido, por exemplo, com a realização de grupos focais ou 

pesquisas qualitativas sobre os aspectos mais críticos na busca de melhorias, mas 

também sobre aqueles pontos facilitadores na busca de uma maior compreensão da 

cultura de inovação da Fiat Automóveis. 
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APÊNDICE A - Questionário para coleta de dados 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Pesquisa inovação 

Caro respondente, 

A inovação é um aspecto cada vez mais apreciado e importante nas empresas. No 

intuito de entender melhor a dinâmica dos processos de sua gestão, estou 

desenvolvendo um estudo para o entendimento de possíveis barreiras e facilitadores 

à sua ocorrência. 

Este questionário faz parte deste estudo que, por sua vez, está inserido em minha 

dissertação do curso de Mestrado Profissional em Administração junto à Fundação 

Pedro Leopoldo. O tema de estudo é Barreiras e Facilitadores à Inovação e esta 

pesquisa tem caráter exploratório sobre a realidade da nossa empresa. 

As respostas, individuais, serão tratadas de forma anônima e os resultados serão 

aplicados exclusivamente para os fins da pesquisa. 

Agradeço antecipadamente a sua disponibilidade e contribuição, 

Paulo Matos 
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DADOS DOS RESPONDENTES 

1. Diretoria: 

(    ) Business Development 
(    ) Comercial 
(    ) Compras 
(    ) Comunicação Corporativa 
(    ) Design e Engenharia de Produtos 
(    ) Engenharia de Powertrain 
(    ) ICT 
(    ) Administrativa Financeira 
(    ) Jurídico 

(    ) Industrial (Veículo / Powertrain) 
(    ) Mopar 
(    ) Operações Comerciais LATAM 
(    ) Planejamento e Estratégia de Produtos 
(    ) Qualidade 
(    ) Recursos Humanos 
(    ) Relações Institucionais 
(    ) Supply Chain 
(    ) Outra: 

2. Tempo de empresa: 

(    ) menos de um ano; 

(    ) de um a cinco anos; 

(    ) de cinco a dez anos; 

(    ) acima de dez anos. 

3. Função: 

(    ) Diretoria ou gerência; 

(    ) Supervisão ou coordenação; 

(    ) Analista ou especialista. 

4. Formação complementar em relação à inovação nos últimos três (3) anos: 

(    ) Não participei de projetos ou cursos específicos voltados ao tema da inovação 

(    ) Participei de projetos relacionados ao tema da inovação 

(    ) Participei de cursos específicos sobre inovação 

(    ) Participei de projetos e cursos específicos voltados ao tema da inovação 
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PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AOS CONCEITOS DE INOVAÇÃO 

5. Em que grau você concorda com as afirmações abaixo referentes às modalidades 

de inovação 

Modalidades 
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1 2 3 4 5 

Parte essencial da inovação consiste na captura de 
novos mercados / clientes 

     

A inovação pode ocorrer mantendo-se a mesma oferta 
de produtos e serviços 

     

Faz parte da inovação gerar novas experiências para 
os consumidores 

     

A inovação ocorre com novos processos de aquisição / 
manufatura do produto 

     

Pesquisa e desenvolvimento não é essencial para 
inovação 

     

Novas formas de relacionamento com os consumidores 
podem ser consideradas inovação 

     

A inovação pode se dar por meio de novas parcerias      

Melhoria e otimização de PROCESSOS é um tipo de 
inovação 

     

Encontrar novos canais de distribuição pode ser 
considerado inovação 

     

A melhoria / otimização de PRODUTOS E SERVIÇOS, 
isoladamente, é inovação 

     

A inovação passa necessariamente por alterações no 
modelo de negócio 
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PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DA INOVAÇÃO NA EMPRESA 

6. De uma maneira geral, numa escala de um (1) a cinco (5), com que frequência a 

empresa inova? 

(    ) 1 - A empresa não inova 

(    ) 2 - A empresa inova raramente 

(    ) 3 - A empresa inova com certa frequência  

(    ) 4 - A empresa inova com grande frequência 

(    ) 5 - A empresa inova sempre 

7. De uma maneira geral, considerando os elementos de inovação citados no item 5, 

qual a variedade de inovações da empresa 

(    )  1 - A empresa não inova 

(    )  2 - A empresa inova em um elemento apenas 

(    )  3 - A empresa inova apenas poucos elementos 

(    )  4 - A empresa inova em vários elementos 

(    )  5 - A empresa inova em todos os elementos 
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BARREIRAS E FACILITADORES À INOVAÇÃO 

8. Considerando a REALIDADE ATUAL DA EMPRESA, classifique os aspectos 
abaixo relacionados como agentes dificultadores ou facilitadores à inovação. 

Aspecto 

A
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 p
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1 2 3 4 5 

Processo de busca e seleção de ideias      

Mecanismos de mensuração de resultados      

Parcerias para inovação      

Tolerância ao erro      

Estratégia empresarial      

Arranjo organizacional      

Conhecimento e foco nas competências chave      

Conhecimento do mercado      

Conhecimento de tecnologia      

Conhecimento de processos de inovação      

Comunicação      

Processo de desenvolvimento e implementação de 
ideias 

     

Clima organizacional      

Tolerância ao risco      

Mecanismos de aprendizado      

Disponibilidade de pessoas qualificadas      

Mecanismos de recompensa e reconhecimento à 
inovação 

     

Disponibilidade de recursos (financeiros, 
equipamentos, laboratórios, ...) 
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APÊNDICE B - Organograma da empresa 

 


