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Módulo I: Planejamento Estratégico e Gestão da Inovação
Carga horária total: 12 horas

• 07/11 – Prof. Moacir de Miranda Oliveira Jr. (6 hs)
Planejamento e Gestão Estratégica : Planejamento/ 
Competitividade/ Estratégia/ Análise de Recursos e 
Competências.

• 12/11 – Profa. Claudia Pavani (6 hs)
Introdução à Gestão da Inovação : O que é gestão da 
inovação/ Modelos/ Intensidades/ Propriedade 
Intelectual/ Plano de Inovação/ Indicadores

Programa do Módulo I



Gestão Estratégica
da Inovação

Profa. Claudia Pavani
São Paulo, 12/11/2014

NAGI PG
NÚCLEO DE APOIO

À GESTÃO DA INOVAÇÃO
NA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS



Agenda

• O que é gestão da inovação

• Modelos de Inovação

• Cadeia de Valor da Inovação

• Fases do Processo de Inovação

• Portfólio de Projetos





Invenção ≠ Inovação

• Invento é uma ideia, esboço ou modelo.

• Inovação é a implementação
de um produto novo ou significativamente melhorado,
ou de um processo,
ou de um novo método de marketing,
ou de um novo método organizacional
nas práticas de negócios, na organização do local de
trabalho ou nas relações externas.

(Manual de Oslo, 2005)



IDEIAS
NECES-

SIDADES

Tecnologia
(push)

Mercado
(pull)

INOVAÇÃO!!!

Encontro virtuoso



Gestão da Inovação

A gestão da inovação é:

• Delinear uma estratégia de inovação alinhada à
estratégia corporativa.

• Obter os recursos para inovação (conhecimentos e
competências, humanos, financeiros, materiais) de
fontes internas e externas.

• Coordenar os processos internos da empresa para
assegurar a implementação da estratégia de inovação.

• Adotar uma postura proativa em relação ao
macroambiente no qual está inserido para poder
vislumbrar oportunidades e ameaças.





Por que?

• Tentativa para explicar como o processo de 
inovação ocorre.

• Gerações de modelos preponderantes em um 
determinado momento e que estão aderentes 
àquele contexto social, tecnológico e econômico.

• Apresentação baseada em NEELY, A. and HII, J. "Innovation and business 
performance: a literature review." The Judge Institute of Management Studies, 
University of Cambridge (1998): 0-65.



Foram identificados cinco modelos que
procuram explicar como se dá o processo de
inovação:

• Empurrado pela tecnologia (1950-60)

• Pressão do mercado (1960-70)

• Modelo acoplado (1970-80)

• Modelo interativo (1980-90)

• Integração de sistemas e redes (1990-...)

Evolução dos modelos de inovação



1ª geração: Empurrado pela tecnologia (1950-
60)

Tecnologia Inovação

Modelos de inovação



1ª geração: empurrado pela tecnologia

• Contexto: excesso de demanda, pós guerra, grandes 
investimentos nos laboratórios de P&D 
governamentais e das empresas para dar conta do 
esforço de guerra.

• Insumo essencial: vem do P&D

• Modelo linear: 

Ciência 
básica e 

P&D
Design e 

engenharia
Manufatura Marketing Vendas



Inovação

2ª geração (1960-70) – Pressão do mercado

Necessidades dos
Clientes

Modelos de inovação



2ª geração: pressão do mercado

• Contexto: aumento da concorrência, foco no 
marketing e no mercado, “o rei é o cliente”

• Insumo essencial: necessidade do consumidor. 
São as necessidades do cliente que 
direcionam os esforços de P&D

• Modelo linear: 

Necessidade do 
mercado

Desenvolvimento Manufatura Vendas



Inquietações

• Modelos lineares

• Simplificação exagerada

• Feed back ?

• Outras fontes de inovação?



Inovação

3ª geração (1970-80) – Modelo acoplado

Tecnologia

Necessidades dos
Cl ientes

Processos internos

+

Modelos de inovação



3ª geração: modelo acoplado

• Contexto: Japão entra na competição global. 
Práticas desenvolvidas no Japão são 
absorvidas pelas corporações ocidentais: just 

in time, TQM, modelo “Toyota” de produção.

• Modelo integrado: redes complexas de 
comunicação, tanto intra organização quanto 
extra organização, juntando funções da 
empresa com a comunidade científica e o 
mercado. 



Geração 
das ideias

P&D e 
design

Marketing 
e vendas

Manufatura
Produção 

do 
protótipo

Mercado

Necessidades do mercado

Estado da arte da tecnologia 
Nova 

tecnologia

Nova 
necessidade



Inquietações... 

• É mais complexo...

• Ainda sequencial

• Feedbacks?



4ª geração (1980-90) – Modelo integrado

Tecnologia

Necessidades dos Clientes

Fornecedores

Processos internos

Inovação

+ =

Modelos de inovação



4ª Geração: modelo integrado

• Contexto: inspirado nos processos de inovação 
das indústrias automobilísticas e eletrônica do 
Japão: integração funcional e atividades 
paralelas. Engenharia simultânea, rede de 
negócios.

• Informação e conhecimento fluem através de 
reuniões entre as equipes multifuncionais. 



Marketing

Pesquisa e desenvolvimento

Desenvolvimento de produtos

Engenharia de produção

Manufatura das partes - fornecedores

Manufatura

Marketing Lançamento

Reuniões conjuntas dos grupos: engenheiros e gerentes

Fonte: Graves (1987) c itado por Neely et al (1998: 14)



5ª geração (1990-...) – Integração de sistemas
e redes

Tecnologia

Necessidades
dos clientes

Concorrentes

Literatura 

Fornecedores

Parcerias 
e alianças

Processos
internos

Universidades

Inovação

=

Modelos de inovação



5ª geração: integração de sistemas e 
redes

• Contexto: impacto da TICs

– Tecnologias da informação para produção: produção digital; 
teste de protótipos via realidade virtual; integração das cadeias 
de fornecedores e dos clientes.

– Tecnologias da informação para o marketing: empresas captam 
desejos online e real time e formatam ofertas; compra direta e 
desenho do produto pelo cliente; ofertas onde você está.

– Interconectibilidade: equipamentos estão conectados.

• Contexto: redes

– A competição é entre redes de negócios.

– Geografia continua importante.



Conclusões 

• Processo de inovação é:

– Não linear

– Complexo 

– Exige feed back

• O processo de inovação sofre impactos de:

– Contexto econômico, competitivo, cultural.

– Tecnologias da informação e comunicação.

– Redes. 





Cadeia de Valor da Inovação

• Uma abordagem alternativa para se analisar o processo
de inovação como um fluxo integrado, algo como a
cadeia de valor de Porter (fluxo desde a transformação
de matéria prima em bens acabados, até sua
distribuição)

• Compreende três fases: geração, conversão e difusão
de idéias



Geração de 
idéias

Conversão Difusão

Interna

Entre unidades

Externa

Seleção

Desenvolvimento

Propagação 
de idéias

Cadeia de Valor da Inovação



Cadeia de Valor da Inovação

• É uma abordagem sistemática que serve para avaliar a
capacidade inovativa de uma empresa, isto é, o
potencial de lançar produtos inovadores.

• Deve-se localizar os pontos fracos (gargalos) na cadeia
de valor da inovação e determinar qual a melhor
solução a adotar.

• A capacidade inovativa de uma empresa é tão boa
quanto o seu elo mais fraco.



Primeiro passo: criatividade



• Dentro da empresa:

“As pessoas em sua empresa conseguem gerar
ideias por conta própria?”

• Entre unidades da empresa:

“Boas ideias são geradas a partir das relações
com outras unidades da empresa?”

• Com parceiros externos:

“Quão válidas são as ideias que garimpamos
fora da empresa?”

Geração 
de idéias

Geração de Ideias



Segundo passo: foco



• Seleção:

“Sabemos fazer uma triagem de boas ideias
para darmos prioridade em seu
financiamento?”

• Desenvolvimento:

“Conseguimos transformar nossas ideias em
produtos e negócios viáveis, a ponto de
virarmos referência no mercado?”

Conversão

Conversão



Terceiro passo: pessoas



• Disseminação pela empresa:
“Todos os nossos colaboradores sabem e assumem
as nossas inovações?”

Mercado:
“Exploramos o potencial de mercado de nossos
produtos?”

• É importante que todas as áreas e níveis da empresa
se mobilizem para que uma inovação seja bem
sucedida.

Difusão

Difusão



Cadeia de Valor da Inovação
Geração de ideias Conversão Difusão

Somar respostas das 
questões 01 até 06

Somar respostas das 
questões 07 até 10

Somar respostas das 
questões 11 até 13

6 33% 4 33% 3 33%

7 39% 5 42% 4 44%

8 44% 6 50% 5 56%

9 50% 7 58% 6 67%

10 56% 8 67% 7 78%

11 61% 9 75% 8 89%

12 67% 10 83% 9 100%

13 72% 11 92%

14 78% 12 100%

15 83%

16 89%

17 94%

18 100%





Geração de ideias

• Pode surgir de diversas fontes: funcionários,
parceiros, fornecedores, meio acadêmico,
vendedores, clientes...

• Pode ser:
• Espontânea ou estimulada através de técnicas
• Gerada internamente, entre equipes
multidisciplinares (diferentes departamentos ou
unidades), em parcerias com agentes do meio
externo à empresa



Quantidade (un.)

64

16

8

4

1

Seleção de ideias

Prova de conceito

Desenvolvimento de Produto

Teste de mercado

Lançamento

Custo por ideia ($$$)

1

20

200

500

5.000

Fonte: Kotler

Trade-off: ideias x recursos



Técnicas para geração de ideias

Brainstorming:
• ideias surgidas de maneira não sistematizada e
espontânea

• geração coletiva de novas ideias através da
participação de várias pessoas, fortalecendo a equipe

• objetivo é definir uma solução para um problema
específico, estimulando a criatividade e a identificação
de uma oportunidade de negócio onde se encaixa o
problema em análise

• após discussão, as ideias mais apropriadas
são selecionadas



Técnicas para geração de ideias

Mind mapping:
• técnica de carácter gráfico em que se utiliza uma
palavra ou conceito-chave como ponto de partida para
adicionar ideias sob a forma de ramos de árvore ou
numa estrutura radial

• permite individualmente a pessoa abordar um problema
complexo e identificar novas ideias, através de uma
hierarquia e de ligações entre conceitos, o que facilita
a sua visualização



Técnicas para geração de ideias

Brainwritting:
• variante do Brainstorming
• parte de uma dinâmica de grupo em que as ideias de
cada pessoa são retroalimentadas pelas dos restantes
participantes

• consiste em utilizar várias folhas (nas quais se escreve
um tema na parte superior) que vão sendo
sucessivamente passadas aos participantes para que
sejam anotadas as suas ideias



Outros métodos, técnicas e ferramentas

• Blue Ocean
• Benchmarking
• Design thinking
• Método Delphi
• Engenharia reversa
• Focus group
• Lead users
• Caixa de sugestões
• Monitoramento do ambiente etc

Há inúmeras possibilidades para geração de ideias. A
escolha da mais apropriada irá depender do contexto de
cada organização (tamanho, desafios, tipo de mercado,
perfil das pessoas etc).



Barreiras à criatividade

Características
do

indivíduo

Características
do grupo:

pares e chefes

Características
da

organização

• Hábito

• Conformismo

• Pouco curioso

• Pouco 
comunicativo

• Desinteressado

• Punição a novas 
ideias

• Pouca tolerância ao 
fracasso

• Chefia autocrata

• Estrutura 
inadequada

• Lay-out
inadequado

• Clima negativo



Seleção: integração entre estratégia
e projetos tecnológicos

Estratégias
Projetos

P.01 P.02 P.03 P.04 P.05 P.06 P.07 ...  P.XX

1. Aumentar participação do produto A
no mercado latino

X X

2. Exportar produto B para Ásia X

3. Aumentar a produção do produto C X

4. Abandonar o mercado europeu

5. Adaptar o produto segundo parâmetros do 
mercado americano

X X X

6. Desenvolver linha de produtos para 
segmento aeronáutico

X

7. Desenvolver tecnologia D internamente X X

8. Transferência de competências para
subsidiária

X X

Orçamento do projeto em % 5 15 3 10 5 15 25 ... 2



Seleção: matriz de compatibilidade dos projetos

Prioridades de P&D
0         1         2        3         4         5        60 

1 
  
  
  
 2
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Fonte: Vasconcellos



Seleção: modelo de pontuação

Dimensão Análise Peso
Pontuação

Ideia 1 Ideia 2 Ideia 3 Ideia 4 Ideia 5

Estratégia Está alinhada com a estratégia corporativa 10,0% 4 2

Estratégia Potencial de crescimento 5,0% 3 5

Estratégia Cria diferencial competitivo 10,0% 2 4

Estratégia
Risco de tecnologia/prod similar substituir ou 
copiar

5,0% 1 3

Economico/
financeiro

Rentabilidade 15,0% 3 4

Economico/
inanceiro

Nível de investimento (risco) 10,0% 4 4

Cliente Atinge novos clientes-diversificacao clientes 5,0% 3 3
Cliente Atinge novos mercados-diversificacao negocio 15,0% 3 2
Cliente Produto tem várias aplicações 5,0% 3 4

Aprendizagem Constrói competências na empresa 5,0% 4 5
Proc. Internos Facilidade de desenvolvimento 5,0% 5 1

Proc. Internos
Facilidade de adaptação industrial (na 
produção atual)

5,0% 4 2

Proc. Internos Tempo de desenvolvimento 2,5% 4 1
Proc. Internos Equipe atual é suficiente 2,5% 4 2

100% 3,25 3,125



Gates: Revisões gerenciais

Desenvolvimento: Stage-gates



Desenvolvimento: Stage-gates



Nova 
Tecnologia

Viabilidade 
Técnica

Validação Disponibilização Briefing Design  e 
Protótipo

Plano 
Executivo

LançamentoBriefing

Funil de Tecnologia Funil de produto ou serviço

Seleção: processo pode ser diferenciado por
tipo de desenvolvimento



Pesquisa Desenvolvimento

Fronteiras da empresa

Mercado

Projetos de 
Pesquisa

Closed Innovation: focada 
internamente

CHESBROUGH, 2003

Inovação aberta X inovação fechada

Novo 
Mercado

Open Innovation: combina 
idéias internas e externas

Pesquisa Desenvolvimento

Mercado

Fronteiras da empresaProjetos de 
Pesquisa



Categoria

do
Indicador

Descrição
das

Métricas

Estratégia
e

Tecnologia

• Alinhamento do produto com as estratégias tecnológica e de 
negócios

• Estágio de maturidade e grau de domínio da tecnologia

• Contribuição para a construção de vantagem competitiva

• Inovatividade

• % vendas e/ou lucros sob a proteção de patentes.

Econômica
e

Financeira

• Alcance das metas de lucro e/ou margem

• Taxa interna de retorno (TIR) ou retorno sobre o investimento (ROI)

• Tempo de recuperação do investimento (break-even time)

• Valor presente das receitas futuras esperadas advindas de produtos 
atualmente em desenvolvimento

Mercado

• Grau de aceitação e/ou satisfação do cliente

• Alcance das metas de participação no mercado e de receita (e/ou 
volume) de vendas

• Alcance das metas de crescimento de receita (e/ou volume) de 
vendas

• Eficiência e eficácia em identificar necessidades do mercado

Algumas métricas para decisão

Garcez, 2004



Categoria

do
Indicador

Descrição
das

Métricas

Processo

• Time-to-market e tempo para conclusão do projeto

• Velocidade de transferência de tecnologia para a produção

• Tempo entre identificação de falha técnica, mudança nos 
requisitos do cliente ou nas especificações do produto e a 
apresentação de solução;

• Deliverables entregues no prazo e produtividade do trabalho;

• % simultaneidade (diferentes atividades ou fases do processo 
desenvolvidas simultaneamente);

• % das vendas e/ou lucros advindos de produtos lançados nos 
últimos cinco anos;

• Atendimento às especificações de desempenho e de qualidade 
do produto;

• Investimento no projeto ou custo de desenvolvimento.

Algumas métricas para decisão

Garcez, 2004



Diferentes níveis de adoção



Difusão: cultura favorável à inovação

• Clima favorável para que integrantes de outras áreas
da empresa, clientes, universidades e fornecedores
participem de forma adequada no processo de inovação

• Espírito de equipe

• Conflito e incerteza são naturais e são características
revitalizantes do processo de inovação

• Mudança pode energizar e renovar a organização e
liberar o potencial criativo dos participantes

• É positivo quando colaboradores têm abertura para
questionar e desafiar decisões e ações de forma
adequada

Fonte: Vasconcellos



Difusão: cultura favorável à inovação

• Erros irão acontecer na busca da inovação e devem ser
tolerados de forma adequada

• O comportamento intenso de informações é crítico para
reduzir erros

• As pessoas são estimuladas a tomar iniciativa, assumir
riscos e a criar e implementar novas ideias

• Os colaboradores são altamente engajados e
comprometidos para continuamente melhorar suas
habilidades e capacidades

• Há na empresa uma orientação para o trabalho em
equipe

Fonte: Vasconcellos





Portfólio de projetos de inovação
PORTFÓLIO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO - Data: ____/____/____

Categorias do portfólio

Percentual de 
alocação

do esforço
Projeto de Inovação Duração  

estimada 
Valor do 
projeto

Conhecimento e 
estrutura

(próprias X 
externas)

Equipe do projeto
Situação 
atual do 
projeto 

Real Desej. Nome Descrição Líder Equipe

1. Novos produtos para novos mercados - Produtos 
que criam mercados totalmente novos

2. Novas linhas de produtos - Produtos que 
viabilizam a entrada em um mercado já existente
3. Acréscimos às linhas de produtos já existentes -
Novos produtos que completam a linha de produtos 
existentes
4. Melhorias / revisões de produtos existentes -
Novos produtos que melhoram o desempenho ou 
aumentam a percepção de valor e substituem 
produtos existentes

5. Reposicionamento -Produtos existentes que são 
colocados em novos mercados ou em novos 
segmentos

6. Reduções de custo - Novos produtos que 
apresentam desempenho semelhante a custos mais 
baixos
7. Inovações em processos - Método de produção 
ou distribuição novo ou significativamente 
melhorado
8. Inovações em marketing - 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

9. Inovações organizacionais - Novo método 
organizacional nas práticas de negócios da empresa, 
na organização do seu local de trabalho ou em suas 
relações externas





Exercício prático

1. Faca uma lista dos projetos de inovação que estão
sendo realizados na sua empresa

2. Faca uma lista dos projetos de inovação que estão
esperando para ser realizados (timing, recursos)

3. Tendo em perspectiva o seu planejamento estratégico,
quais os projetos que deveriam estar sendo feitos na
sua empresa

4. Estabeleça os seus indicadores para que um projeto
seja implantado (financeiros, estratégico)

5. De pesos aos seus indicadores
6. De notas aos seus projeto segundo os seus indicadores

• Quais são os projetos que a sua empresa deveria estar
realizando?





Próximo módulo

Módulo II: Parceiros para a Inovação; Linhas de
Financiamento, Marcos Regulatórios e Incentivos à
Inovação
Carga horária total: 12 horas (dois dias de 6hs)

Tópicos que serão abordados:
• Crescimento de empresas
• Financiamento para a inovação e o crescimento
• Incentivos fiscais
• Instituições de fomento e programas públicos de apoio
• Sócios e investidores privados
• Parcerias para P&D
• Proteção da propriedade intelectual



Obrigada!

NAGI PG

Profa. Claudia Pavani
São Paulo, 12/11/2014

NÚCLEO DE APOIO
À GESTÃO DA INOVAÇÃO

NA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS


