
PROGRAMA NAGI PG

AUTO-DIAGNÓSTICO DE 
INOVAÇÃO DAS EMPRESAS





Pesquisa junto a Empresários e Lideranças 2011
(CIESP, FIESP, Sindicatos e Associações)

Entrevistas: 8
Questionários: 30

Associações/ Instituições 
1. ABICAB

2. ABRINQ

3. SENAI SP

Diretores Ciesp
1. Benedito Luiz Viera

2. Eduardo Gurgel

3. Flavio Grynszpan

4. Sérgio Cintra

Sindicatos
1. SINCERMI

2. SITIVESP

3. SIFESP

4. SIMM

Indústrias/ Empresários
1. A. KALMANMET. KALINDUS LTDA
2. AÇOS INBRAFER LTDA
3. ACP TERMOTECNICA LTDA
4. AERO-THERMAL SOLUTIONS FOR INDUSTRY
5. AKINUTRE IN COM ALIMENTOS 
6. BRASMETAL
7. CHEMLUB PRODUTOS QUIMICOS 
8. DEAL TECHNOLOGIES
9. EDTUNER ELECTRONICS DO BRASIL IND. & COM 
10. FASTWELD INDUSTRIA E COMERCIO 
11. GETESI INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELET E SIST
12. HEAT TECH TRATAMENTO TERMICO 
13. INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
14. INDUSTRIA MADEIREIRA ULIANA 
15. JRPB EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS
16. LA AUTOMAÇÃO & ENERGIA
17. LOOP IND E COM 
18. METALSINTER IND. COM. D FILTROS E SINT
19. METALÚRGICA SCHADEK 
20. MPROJECTS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 
21. OITI BRASIL CONFECÇÃO 
22. PSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
23. ROMA TECNOLOGIA EM BORRACHA
24. TAGUÁ MINERAÇÃO E COMÉRCIO 
25. TECNOPRESS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
26. TÉGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS
27. USITEP IND. E COM. 
28. VIBTECH INDUSTRIAL 
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Resultado da pesquisa
Qual conteúdo que sua empresa tem interesse e gostaria de encontrar no site?
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de auto-
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8. Biblioteca
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inovação

industrial
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Industrial

disponíveis

Pesquisa Site Inovação Industrial 2011

total interesse médio interesse baixo interesse nenhum interesse
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Modelos de Diagnósticos de Auto-avaliação da Inovação

Modelo Inicial da MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação

• 24 perguntas – 5 Dimensões + 1 Resultados / 1 afirmação - 5 opções de resposta

•Liderança, Metodologia, Ambiente, Pessoas, Estratégia, Resultados

Modelo IEL SC

•40 perguntas - 7 Dimensões Práticas + 7 Resultados / 1 afirmação - 5 opções de resposta

•Qualidade Total, Produção Enxuta, Logística, organização e Cultura, Desenv. Novos Prod., gestão da 
Inovação, Meio Ambiente, Saúde e segurança

Modelo Gestão da Inovação

• 40 afirmações – 5 Dimensões Práticas / 1 afirmação - 7 opções de resposta

•Estratégia, Aprendizagem,  Relacionamentos, Processos, organização Inovadora

Modelo QDI - Questionário Diagnóstico de Inovação - INEI

• 60 perguntas – 19 Dimensões Práticas / 1 afirmação - 5 opções de resposta

•Estratégia e Visão Organizacional;  Cultura e Valores Organizacionais; Papel e Estilos das Lideranças; 
Estrutura e infraestrutura organizacional; Mapeamento de conhecimentos estratégicos; 
Compartilhamento e Criação de Conhecimento e Aprendizagem Organizacional; Gestão de acordos 
colaborativos: Sistemas de comunicação e informação; Geração de ideias e Criatividade; Sistemas de 
Gestão de Ideias.

Modelo NAGI PG

• 37 perguntas – 13 Dimensões Práticas (+Resultados) 

• 3 afirmações / 3 opções resposta
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Diagnóstico de Auto-avaliação (NAGI PG / FIESP)

Avalia a maturidade da inovação ou seja mede o estágio de inovação de uma empresa e ou
organização.

Benefícios 

Comparar os resultados de Inovação com a concorrência e com empresas de maior crescimento do
setor/porte/grupo.

Acompanhar a evolução e desempenho das indústrias participantes do Programa NAGI PG.



Formulário

O formulário usado na coleta dos dados foi desenvolvido com foco na simplicidade e na redução da 
subjetividade, sendo dividido em 3 blocos:

1. Dados gerais da empresa

Inclui informações para caracterização da empresa do NAGI PG e rastreabilidade das informações, 
como nome do(s) responsável(eis) pelo preenchimento. Essas informações também permitem o 
agrupamento dos dados em conjuntos homogêneos, permitindo análises mais elaboradas e 
conclusões mais sólidas.

2. Perguntas Qualitativas (37) – Cálculo do Estágio de Inovação da Empresa

Inclui as informações objetivas que avaliam as práticas de inovação da empresa respondente, 
resultando em um escore de cada item do Estágio de Inovação e em um escore geral do Estágio Geral 
de Inovação da empresa do NAGI PG.

3. Perguntas Quantitativas (3) – Informações Comparativas à PINTEC 

Inclui as perguntas objetivas e numéricas que comparam a empresa respondente às empresas de 
mesmo porte e setor que responderam a última pesquisa do IBGE de inovação PINTEC 2008. Estas 
perguntas têm por objetivo contribuir para o processo de análise do ambiente de inovação existente 
nas empresas do NAGI PG. 
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As 13 dimensões do Diagnóstico do NAGI PG

O Grau de Inovação das empresas usado no programa NAGI PG será medido conforme
metodologia desenvolvida com base no Radar da Inovação criado pelo professor Mohanbir
Sawhney, diretor do Center for Research in Technology & Innovation, da Kellogg School of
Management, Illinois, EUA.

A metodologia original desenvolvida pela Kellog Schoool do Management considera as 12 
dimensões nas quais uma empresa pode inovar. O Radar da Inovação reúne quatro dimensões 
principais:

• Oferta - As ofertas criadas pela inovação
• Clientes - Os clientes atendidos com as inovações
• Processos - Os processos empregados para a inovação
• Presença - Os locais de presença usados na inovação

Além destas, são apontadas no diagnóstico mais oito dimensões que devem ser observadas: 
Plataforma, Marca, Soluções, Relacionamento, Agregação de Valor, Organização, Cadeia de 

Fornecimento e Rede. 

Complementando a abordagem original foi adicionada pelo SEBRAE PR uma dimensão denominada 
Ambiente inovadora, que avalia a existência de um clima organizacional propício à inovação, 
requisito importante para uma empresa inovadora.  
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Metodologia do Diagnóstico

A metodologia adotada admite que a inovação não é ou evento isolado, mas fruto de um processo. 
Daí a preocupação em avaliar diversas áreas ou dimensões da empresa.
O indicador, resultante da média dos escores (grau de maturidade) de cada uma das 13 dimensões da 
inovação é obtido pela pontuação de 37 questões objetivas. O resultado é uma métrica útil para 
mensurar o Grau de Inovação nas micro, pequenas e médias empresas. O conhecimento da pontuação 
em cada uma das dimensões também se constitui em ferramenta de diagnóstico, pois permite 
identificar onde estão os pontos fortes e as oportunidades de melhoria da organização avaliada.

Escala de medição

Para simplificar a medição, preservando a sensibilidade da medida, foi adotada uma escala com 
apenas 3 situações , porém com uma graduação ampliada, variando de 0 a 5:

Quadro 1 – Grau de Inovação 

Escore Situação 

5 pontos   Organização inovadora sistêmica 

3 pontos   Organização inovadora ocasional 

0 ponto   Organização muito pouco ou nada inovadora 
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Fundamentos das 13 Dimensões do Diagnóstico do NAGI PG

Oferta

A Oferta se refere aos produtos e/ou serviços oferecidos pela empresa ao mercado.

Clientes

Os métodos de inovação centrados no cliente divergem das abordagens tradicionais, caracterizadas pela busca 
da inovação por meio de avanços tecnológicos ou da otimização dos processos comerciais. Inovar nesta 
dimensão significa, por exemplo, encontrar um novo nicho de mercado para determinado produto.

Processos

Os processos são as configurações das atividades usadas na condução das operações internas à empresa. A 
inovação, nesta dimensão, pressupõe o reprojeto de seus processos para buscar maior eficiência, maior 
qualidade ou um tempo de resposta ou atendimento (tempo de ciclo) menor.

Presença 

A Presença está relacionada aos canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar seus produtos no 
mercado e também aos locais em que esses itens podem ser adquiridos pelos consumidores. A inovação, aqui, 
significa a criação de novos pontos, ou a utilização dos já existentes de forma criativa.
Um exemplo são os quiosques para a venda de sorvetes adotados pelo McDonald’s; trata-se de um modelo de 
menor custo que a loja convencional, que permitiu ampliar a base de clientes. Outro é a prática de usar as 
revendas de celulares para a coleta de aparelhos com defeito que, encaminhados a uma oficina central, são 
devolvidos aos clientes por correio.
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Soluções

Uma solução é a combinação customizada e integrada de bens, serviços e informações capazes de solucionar o 
problema do cliente. Por exemplo, uma máquina de refrigerantes na sala de espera facilita a permanência do 
cliente e, ao mesmo tempo, pode representar uma receita adicional para o negócio de uma clínica.

Relacionamento

Esta dimensão, originalmente denominada de “Experiência do Cliente”, leva em conta tudo que o consumidor vê, 
ouve, sente ou experimenta de algum modo ao interagir com a empresa em todos os momentos. Como 
exemplos de ações visando fornecer experiências positivas aos clientes, temos programas de pós-venda ou os 
catálogos que apresentam os produtos e serviços da empresa.

Agregação de valor

Esta dimensão considera os mecanismos pelos quais uma empresa capta parte do valor criado. Isto é feito, 
normalmente, pela análise da Cadeia de Valor, para descobrir fluxos de receita não explorados e formas de 
captar valor a partir de interações com clientes e parceiros. Um exemplo é a realização de parcerias entre 
fornecedores para atender necessidades e demandas da empresa. 

Plataforma

Plataforma é o nome dado a um conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou a tecnologias que 
são usadas, de forma “modular”, na construção de um portfólio de produtos. O entendimento é de que a 
habilidade em usar uma mesma plataforma para oferecer um maior número de produtos reflete uma maior 
capacidade inovadora. 

Marca

Marca é entendida como o conjunto de símbolos, palavras ou formatos pelos quais uma empresa transmite sua 
imagem aos clientes. A inovação nesta dimensão implica, por exemplo, em tirar partido da marca para alavancar 
outras oportunidades de negócio ou aumentar a fidelidade à marca. 11



Organização

A dimensão Organização refere-se ao modo como a empresa está estruturada, quais as parcerias estabelecidas e 
o papel e responsabilidade dos colaboradores. A inovação, nesta dimensão, inclui entre outras:
- Reorganização para ganhar agilidade ou qualidade;
- Reorganização para dar tratamento diferenciado a segmentos de clientes.

Cadeia de fornecimento

A Cadeia de Fornecimento corresponde à sequência de atividades e de agentes que movem os produtos, 
serviços e informações da origem à entrega. Abrange, portanto, os aspectos logísticos do negócio, como 
transporte, estocagem e entrega.

Rede

Esta dimensão cobre os aspectos relacionados à Rede que conecta a empresa e seus produtos aos clientes. Trata-
se, essencialmente, dos recursos usados para a comunicação ágil e eficaz entre a empresa e seus clientes. A 
inovação nessa dimensão consiste em realizar melhorias na rede capazes de ampliar o valor das ofertas da 
empresa e, frequentemente, de trazer benefícios logísticos.
Um exemplo é a coleta de pedidos de forma automatizada (handhelds), ganhando agilidade, redução nos erros 
devido à comunicação e maior controle pelo registro automático de cada pedido.

Ambiente inovador

Uma forma de avaliar o “Ambiente Propício à Inovação” é avaliar se a empresa tem equipe voltada para a 
pesquisa. Assim, a quantidade de colaboradores envolvidos em atividades de P&D pode ser um fator relevante. 
Outro aspecto é a existência de mecanismos, como programas de sugestões, que incentivem os colaboradores a 
apresentar idéias ou informações de fornecedores, participação em exposições e feiras ou em universidades e 
centros de pesquisa, evidenciando importantes da existência de processos inovadores. 
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http://apps2.fiesp.com.br/Inovacao/

Endereço do Auto-Diagnóstico da Inovação  está na internet
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1. Receber Email Convite
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2. Entrar no Sistema (Login e Senha)
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3. Alterar a Senha
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4. Acessar os Dados da Empresa
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4. Acessar os Dados da Empresa
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4. Preencher os Dados da Empresa
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5. Incluir Novos Usuário(s)
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6. Abrir Questionário (T0, T1, ...)
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7. Responder as Questões (3 alternativas / Evidências)
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8. Fazer a checagem de Pendências – Check Final
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9. Finalizar e acessar Gráficos - Estágio da Inovação
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9. Finalizar e acessar Gráficos - Estágio da Inovação
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10. Acessar Relatórios , Plano de Ação e Comparativo PINTEC
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Relatórios de Respostas
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Comparativo – Informações Quantitativas PINTEC
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Comparativo – Informações Quantitativas PINTEC
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Plano de Ação – Utilizado na Visita Técnica (Consultor)
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Apoio no preenchimento do 

Auto-Diagnóstico NAGI PG :

Egídio Zardo Jr  - DECOMTEC/FIESP
egidio.zardo@fiesp.org .br

(11) 3549 4513 / 4520

Endereço Diagnóstico NAGI PG 

http://apps2.fiesp.com.br/Inovacao/


