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RESUMO 

 

GESTÃO DA INOVAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS E DESEMPENHO 
INOVADOR SUSTENTÁVEL 

 

AUTOR: Kamila Frizzo 
ORIENTADORA: Clandia Maffini Gomes 

 

A inovação constitui o motor que gera o desenvolvimento das organizações na medida 
em que estas, inseridas em um mercado dinâmico e competitivo, dependem da 
criação de novas ideias que resultem em vantagens competitivas. Dessa forma, para 
que isso ocorra, várias estratégias inovadoras vêm sendo adotadas pelas empresas, 
como a inovação aberta (IA), que consiste na abertura dos processos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). Esse modelo de inovação, além de possibilitar que as 
organizações introduzam uma série de ativos do ambiente externo, tais como ideias, 
tecnologias, inovações e indivíduos, a fim de complementarem o conhecimento 
interno e obterem maior desempenho inovador, permite a exportação da tecnologia 
gerada internamente para o mercado. Diante disso, o presente estudo teve como 
objetivo analisar as práticas de gestão de IA e a sua associação ao modelo de negócio 
e ao desempenho inovador e sustentável de empresas industriais brasileiras. 
Enquanto a gestão de IA foi analisada com base no estudo de Gomes (2007), o 
modelo de negócios foi averiguado com base nos estudos de Kneipp (2016), Taran, 
Boer e Lindgren (2015), Boons e Lüdeke-Freund (2013), Kiron et al. (2013) e 
Osterwalder e Pigneur (2011), e o desempenho inovador foi avaliado a partir das 
dimensões propostas por Gunday et al. (2011) e pela Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2005). Por sua vez, o desempenho 
sustentável foi mensurado a partir das dimensões do Global Reporting Initiative (GRI) 
(2015). Assim, esta pesquisa, caracterizada por ser de abordagem qualitativa e de 
natureza exploratória, foi conduzida por meio de estudo de casos múltiplos com três 
empresas industriais dos setores de educação e saúde, papel e celulose e químico. 
Os resultados evidenciam que o nível de estruturação da gestão de fontes externas 
de informação tecnológica varia de acordo com a necessidade e a demanda 
específica de cada empresa. Em relação ao modelo de negócios, pode-se perceber 
que a inovação, a interação com os agentes externos e a sustentabilidade constituem 
a proposta de valor das empresas. Os achados sugerem, ainda, que, a partir da 
conectividade com as fontes externas e do atendimento aos critérios sustentáveis, as 
empresas passaram a obter desempenho inovador por intermédio do 
desenvolvimento de novos produtos e processos e de algumas ações pontuais em 
marketing e organizacionais, bem como desempenho sustentável. Com base em tais 
resultados, é possível confirmar o pressuposto de que as práticas de gestão de IA 
estão associadas ao modelo de negócios e ao desempenho inovador e sustentável 
em empresas industriais brasileiras.  
 
Palavras-chave: Inovação Aberta. Modelo de Negócios. Desempenho Inovador. 
Desempenho Sustentável. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INNOVATION MANAGEMENT OF BUSINESS MODEL AND 
SUSTAINABLE INNOVATION PERFORMANCE 

 

AUTHOR: Kamila Frizzo 
SUPERVISOR: Clandia Maffini Gomes 

 

Innovation is the driving force behind the development of organizations as they are 
contextualized in a dynamic and competitive market and depend on the creation of 
new ideas that result in competitive advantages. In order to accomplish that, several 
innovative strategies have been adopted by companies, such as open innovation (OI), 
which consists of opening up research and development (R&D) processes. This 
innovation model, besides enabling organizations to introduce a number of external 
assets, such as ideas, technologies, innovations and individuals in order to 
complement internal knowledge and achieve greater innovative performance, allows 
the export of internally generated technology to market. Therefore, the present study 
aimed to analyze OI management practices and their association with the business 
model and the sustainable and innovation performance of Brazilian industrial 
companies. While OI management was analyzed based on the study by Gomes 
(2007), business model was investigated according to studies by Kneipp (2016), 
Taran, Boer and Lindgren (2015), Boons and Lüdeke-Freund (2013), Kiron et al. 
(2013) and Osterwalder and Pigneur (2011), as well as innovation performance was 
evaluated from the dimensions proposed by Gunday et al. (2011) and the Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005). In turn, sustainable 
performance was measured from the Global Reporting Initiative (GRI) (2015). 
Therefore, this qualitative and exploratory research was conducted through a multiple 
case study with three industrial companies focused on education and health, paper 
and cellulose and chemical sectors. Results show that the level of structuring in 
external sources management of technological information varies according to the 
need and the specific demand of each company. In relation to the business model, it 
was evidenced that innovation, interaction with external agents and sustainability 
constitute the value proposition of companies. Findings also suggest that starting from 
the connectivity with external sources and meeting the sustainable criteria, companies 
achieve innovation performance through the development of new products and 
processes and some specific marketing and organizational actions, as well as the 
sustainable performance. Based on such results, it is possible to confirm the 
assumption that OI management practices are associated to the business model and 
innovation and sustainable performance in Brazilian industrial companies.  
 
Keywords: Open Innovation. Business model. Innovation Performance. Sustainable 
Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As inovações apresentam-se como elementos necessários nas estratégias 

corporativas por várias razões, tais como, aplicar processos de fabricação mais 

produtivos, atuar melhor no mercado, buscar reputação positiva na percepção dos 

clientes, obter vantagem competitiva sustentável, entre outros (GUNDAY et al., 2011). 

Sendo assim, a inovação consiste no motor que gera o desenvolvimento das 

organizações à medida que estas, inseridas em um mercado dinâmico e competitivo, 

dependem da geração de novas ideias que resultem em um desempenho superior e 

em vantagens competitivas. Dessa forma, para que isso ocorra, várias estratégias 

inovadoras vêm sendo adotadas pelas empresas, como a cocriação, a inovação em 

usuários, a inovação reversa, a inovação de experiência, a inovação na inteligência 

artificial.  

Nessa perspectiva, Gomes (2007) verifica a crescente busca das empresas por 

tecnologia externa advinda da associação e da parceria com instituições detentoras 

de informação tecnológica. Corroborando esse fato, Enkell e Bader (2014) relatam 

que, na última década, as empresas iniciaram um processo de mudança no modelo 

de inovação e expandiram o seu grau de abertura. 

Diante desse contexto surge um modelo amplamente discutido no meio 

acadêmico e implementado pelas empresas, conceituado como Inovação Aberta (IA) 

por Chesbrough em 2003 e que consiste na abertura dos processos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). Esse modelo de inovação possibilita às organizações 

introduzirem uma complexidade de ativos do ambiente externo, como ideias, 

tecnologias, inovações e indivíduos, a fim de complementarem o conhecimento 

interno e obterem melhor desempenho inovador, além de permitir a exportação da 

tecnologia gerada internamente para o mercado.  

Como elementos da IA, destacam-se a cultura, a estrutura e o modelo de 

negócios (CHESBROUGH, 2003). De forma complementar, Wikhamn (2016) aponta 

que a iniciativa de IA desafia os processos, as estruturas, a cultura e a política interna 

de uma organização. 

Como observam Michelino et al. (2014), a IA possui diferentes abordagens e 

resultados, constatados pela literatura, que podem ser classificados de acordo com 

os tipos de atores envolvidos na parceria, tais como funcionários internos, 

fornecedores, clientes, concorrentes, universidades, institutos e governo; com a 



 
 

estratégia de relacionamento entre esses atores, que pode ser formada por contratos 

de parcerias, licenciamento de tecnologia, visitas a feiras e eventos, intercâmbio com 

associações empresariais e socais, publicações técnicas e mercadológicas e portal 

de ideias; com a intensidade de P&D; com o grau de internacionalização e com o porte 

da empresa. 

Independentemente dessas diferenças resultantes das características de cada 

organização, a implementação da estratégia de IA impacta o modelo de negócios e o 

desempenho empresarial. O modelo de negócios refere-se à maneira como a 

empresa cria valor para os seus clientes e a sociedade, além da forma como se 

relaciona com os stakeholders. Desse modo, o modelo de negócios envolve a 

proposição de valor, a cadeia de suprimentos, o relacionamento com os clientes, o 

modelo financeiro e o grau de inovação da empresa (KNEIPP, 2016). A partir das 

alterações ocorridas no modelo de negócios devido à IA, a empresa pode obter um 

desempenho inovador superior. 

O desempenho inovador consiste em um dos principais propulsores do 

desempenho empresarial e está relacionado ao resultado da inovação nos produtos, 

nos processos, no marketing e na organização, de acordo com Gunday et al. (2011). 

Outro fator-chave e condicionante do processo de inovação é a 

sustentabilidade empresarial. A fim de reduzir os impactos negativos gerados pela 

indústria, a inovação tecnológica em produtos (bens e serviços), em processos e no 

modelo de negócios deve estar associada ao desenvolvimento sustentável, que 

possui como pressupostos a preservação econômica e ambiental e o bem-estar 

social. 

Tendo isso em vista, a gestão de IA pode ser considerada propulsora de 

vantagem competitiva da empresa ao transformar ideias em produtos (bens e 

serviços), modificando o modelo de negócios e estimulando um desempenho inovador 

e sustentável superior. Dessa forma, torna-se fundamental investigar a gestão de IA 

e seus reflexos no modelo de negócios e no desempenho inovador sustentável. 

 

1.1  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Perante o cenário competitivo e dinâmico no qual as organizações se 

encontram, a gestão da inovação torna-se fundamental, tendo em vista que as 

empresas não adaptativas e não inovadoras sofrem grandes riscos de não 
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sobreviverem no mercado (LEVINTHAL; MARCH, 1993; TEECE, 2007). Patra e 

Krishna (2015) salientam que é muito difícil para uma empresa ou qualquer outra 

entidade acompanhar o desenvolvimento que acontece em todos os campos 

tecnológicos. Nesse sentido, as empresas precisam responder e adaptar-se 

rapidamente às novas exigências e condicionantes do mercado a fim de expandir a 

sua capacidade inovativa e adquirirem vantagem competitiva.  

Para que isso ocorra, faz-se necessário explorar duas fontes de obtenção do 

conhecimento tecnológico: interna e externa. Enquanto a pesquisa interna possibilita 

à organização o desenvolvimento de inovações quando não existem muitas relações 

de parceria no ecossistema inserido, as fontes externas de conhecimento enriquecem 

as estratégias internas à medida em que as organizações verificam entraves em 

manter todas as competências essenciais para a criação de inovações. Dessa forma, 

as empresas não podem depender apenas das suas capacidades internas, pois 

precisam extrapolar as suas fronteiras a fim de obterem fontes de tecnologia e 

inovação externas e manterem-se competitivas. Ao encontro desse raciocínio, Gomes 

(2007) destaca a importância do uso de fontes externas de informação tecnológica 

pelo fato de não haver correlação entre as fontes internas à empresa e os indicadores 

de desempenho inovador. 

No contexto empresarial e tecnológico, Gomes (2007) ressalta, assim, a valia 

da gestão das fontes externas de informação tecnológica, uma vez que estas auxiliam 

a decidir quais fontes são mais eficazes para alavancar a inovação, resultando em um 

desempenho inovador superior, e possibilitam proceder a um deslocamento do foco 

interno para o externo, características essenciais da estratégia de IA. Ressalta-se que 

no decorrer da última década, a gestão das fontes externas de informação tecnológica 

evoluiu significativamente, sendo analisada como fator essencial da IA.  

Além disso, no processo de IA, ganham notório destaque as ações sustentáveis 

da empresa em função da importância de atingir resultados mais significativos para a 

empresa, o ambiente e a sociedade em geral. Ademais, nota-se a relevância de 

compreender de que forma os reflexos da IA afetam a maneira como a empresa se 

comporta, modificando o seu modelo de negócios. 

Apesar da vasta literatura sobre a teoria e a prática da IA, muitas das 

prescrições propostas não são específicas para contextos e contingências 

particulares, fatores que, conforme observa Tidd (2014), influenciam os resultados da 

IA. Dessa forma, a abordagem sobre IA carece de maior investigação no que tange à 



 
 

relação entre fontes internas e externas de inovação, modelo de negócios e 

desempenho inovador e sustentável nas organizações.  

Nesse sentido, surgem algumas inquietações, tais como: Quais são as 

principais modalidades de acesso à tecnologia e as principais fontes de informação 

tecnológica na estratégia de IA das empresas industriais brasileiras? Quais são os 

principais parceiros no processo de IA? Como são estabelecidas as interfaces entre 

os parceiros no processo de desenvolvimento de tecnologia? Quais são os 

mecanismos internos utilizados pelas empresas no processo de IA? Quais são os 

reflexos da gestão de IA no modelo de negócios e no desempenho inovador e 

sustentável das empresas?  

Diante do exposto, a fim de melhor compreender a postura de IA, este estudo 

se propõe a analisar a interação entre assuntos de natureza relacional considerados 

críticos no contexto empresarial, ao responder a seguinte questão de pesquisa: Como 

as práticas de gestão de IA estão associadas ao modelo de negócio e ao desempenho 

inovador e sustentável em empresas industriais brasileiras?  

 

1.2  OBJETIVOS 

 

A seguir, apresentam-se os objetivos que irão direcionar o desenvolvimento 

deste estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as práticas de gestão de IA e a sua associação ao modelo de negócio 

e ao desempenho inovador e sustentável de empresas industriais brasileiras. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Apresentar as características das empresas industriais brasileiras em relação 

ao perfil, à gestão de IA, ao modelo de negócios e ao desempenho inovador e 

sustentável; 

 

b) Analisar o comportamento das empresas industriais brasileiras no que concerne 

à gestão de IA; 
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c) Averiguar as modificações no modelo de negócios decorrentes da gestão de IA; 

 

d) Investigar a associação da gestão da IA no desempenho inovador e sustentável 

de empresas industriais brasileiras. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo propõe uma nova perspectiva de inovação a partir da análise conjunta 

das seguintes temáticas, de incontestável importância para a gestão empresarial: a 

IA, o modelo de negócios e o desempenho inovador e sustentável. O mercado, 

caracterizado por um contexto de aceleradas mudanças, alto grau de informação e 

elevada competitividade empresarial, em que as tecnologias são complexas e que se 

defasam rapidamente, estimula o surgimento de um novo formato de inovação em que 

as organizações necessitam absorver conhecimento tecnológico externo como 

estratégia para aumentar a vantagem competitiva. A esse respeito, Levin et al. (1987) 

afirmam que a turbulência tecnológica reduz as possibilidades de uma empresa 

capturar valor a partir de suas tecnologias desenvolvidas internamente. Ainda, 

corroborando esse fato, Sundalli et al. (2016) apontam que a adoção de estratégias 

de IA se deve à velocidade de crescimento das indústrias, uma vez que, para as de 

acelerado crescimento, pode ser difícil possuir recursos complementares para 

desenvolver a sua própria tecnologia. 

A IA tornou-se uma temática central no campo mais amplo da gestão da 

inovação, tendo crescido exponencialmente na literatura na última década 

(HUIZINGH, 2011; WIKHAMN, 2016). Apesar disso, a investigação dessa temática 

precisa ser aprofundada, tendo em vista que pode ser utilizada de muitas maneiras, 

com base em diferentes lógicas (WIKHAMN, 2013), e propiciar diferentes resultados. 

Sendo assim, coordenar a IA consiste em um importante desafio para a gestão da 

inovação (BERGMAN et al., 2009; GIANNOPOULOU et al., 2011).  

Nessa perspectiva, as potencialidades e os desafios da implementação da IA, 

na prática, precisam de mais atenção (WIKHAMN, 2016), uma vez que a qualidade 

da IA pode afetar o desempenho empresarial. Para isso, é necessário, também, 

compreender a inter-relação entre a gestão de IA e o seu impacto no modelo de 



 
 

negócio e no desempenho inovador e sustentável das empresas, temas críticos no 

âmbito acadêmico e empresarial.  

Assim, tendo em vista a importância da sustentabilidade no âmbito empresarial 

e social, é preciso atentar a essa temática a fim de analisá-la como resultado do 

processo de IA.  Nesse sentido, no contexto acadêmico e teórico, este estudo irá 

responder a algumas lacunas teóricas existentes sobre a gestão de IA, além de 

enriquecer a literatura ao analisar essa abordagem conjuntamente com o modelo de 

negócios e o desempenho inovador e sustentável. No que diz respeito à contribuição 

empresarial e prática, esta pesquisa irá propiciar maior entendimento sobre a gestão 

de fontes de conhecimento inovador e as consequências desta prática na atuação das 

organizações. Na esfera social, a contribuição está vinculada ao entendimento do 

comportamento de empresas industriais em relação à adoção dos princípios da IA 

para geração de inovações sustentáveis e o seu impacto na sociedade ao envolvê-la 

no processo de inovação e ao minimizar aspectos socioambientais negativos.  

Ressalta-se que não foram encontrados trabalhos que analisam estas 

temáticas conjuntas, principalmente a respeito da relação da IA com o desempenho 

sustentável. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Além da parte introdutória, este trabalho apresenta, no capítulo seguinte, a 

base teórica do estudo relacionada a conceitos fundamentais sobre IA, modelo de 

negócios e desempenho inovador e sustentável. Em seguida, detalha-se o método de 

estudo desenvolvido. Após são apresentadas as análises e discussões dos resultados 

sobre a gestão de IA, o modelo de negócios e o desempenho inovador e sustentável 

de empresas industriais. E, por fim são apresentadas as considerações finais, as 

sugestões de trabalhos futuros e as limitações da pesquisa. 
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2 ESTRATÉGIA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO  

 

O presente capítulo expõe conceitos que fundamentaram o desenvolvimento 

deste estudo. Na primeira seção, aborda-se a gestão de IA, com os seus principais 

pressupostos. Após, destacam-se as fontes de informação tecnológica e as tipologias 

de IA. No decorrer, apresentam-se os benefícios e os obstáculos deste processo. Por 

fim, são apontados os aspectos do modelo de negócios e os indicadores de 

desempenho inovador e sustentável. 

 

2.1 GESTÃO DA INOVAÇÃO ABERTA  

 

  A inovação consiste em um ativo impulsionador do desenvolvimento 

econômico regional e empresarial, sendo fundamental como estratégia competitiva, 

conforme observado por Schumpeter (1997). A estratégia de inovação pode envolver 

a geração de novas ideias, a resolução de problemas e o uso de recursos financeiros 

e materiais em grande proporção e em ambiente incerto e com elevado risco (KEMP; 

SMITH; BECHER, 2000). Assim, a inovação está associada à criatividade a partir da 

geração de novas ideias, bem como à iniciativa e à tomada de riscos (SCHUMPETER, 

1988). 

O processo de inovação pode ocorrer por meio de modificações nos bens e 

serviços oferecidos pelas empresas, na maneira de desenvolvê-los (processo), no 

contexto no qual são introduzidos (posição) e no modelo que norteia as atividades da 

empresa (paradigma). Além disso, a inovação pode englobar pequenas melhorias no 

que está sendo realizado (incremental) ou consistir em uma ruptura profunda em 

relação aos produtos, serviços e processos (radical) (TIDD; BESSANT, 2013). 

Nesse sentido, a atividade inovativa pode originar-se tanto do ambiente interno 

das organizações, por meio da P&D, quanto do relacionamento entre diversos atores 

(pessoas, empresas e instituições público-privadas). Internamente, há a pesquisa 

básica, a pesquisa aplicada ou o desenvolvimento experimental; e externamente 

existe a aquisição de bens, serviços e conhecimentos externos (IBGE, 2016).  

 No início do século XX, a gestão de P&D empresarial funcionou 

satisfatoriamente sob a lógica interna de obter inovações, referida como inovação 

fechada, em que os novos produtos e serviços precisam ser descobertos, 

desenvolvidos e inseridos no mercado pela própria organização (CHESBROUGH, 



 
 

2003). Essa postura fechada da empresa se devia à crença de obter um retorno 

financeiro maior e de não existir uma expressiva quantidade de organizações que 

pudessem ser capazes de utilizar a tecnologia a ser transferida de forma eficaz 

(CHESBROUGH, 2012). Entretanto, como observa Lichtenthaler (2009), as 

organizações com foco no modelo de inovação fechado acabam limitando esse 

processo de modo a reduzir a obtenção de oportunidades externas, o que impacta 

negativamente o seu desempenho. 

De acordo com Lichtenthaler (2009), a estratégia de inovação com o viés 

unicamente interno deixou de ser sustentável para muitas empresas devido à diversos 

fatores ocorridos no contexto empresarial, como a crescente disponibilidade e 

mobilidade de profissionais experientes nas empresas, a presença mais ativa do 

capital privado de risco, o estoque de ideias externas sem uso e a crescente 

capacidade dos fornecedores externos. Além disso, a rápida mudança tecnológica 

reduz as possibilidades de uma empresa de capturar valor de suas próprias 

tecnologias (LEVIN et al., 1987). Desse modo, ante o mercado dinâmico, o 

conhecimento consiste no fator-chave para estimular as organizações a inovarem, 

motivo pelo qual estas não podem depender apenas de suas capacidades internas, 

necessitando também extrapolar as suas fronteiras a fim de obterem fontes de 

tecnologia e inovação externas e manterem-se competitivas. A partir de tal 

necessidade de expandir o conhecimento (HITCHEN; NYLUND; VIARDOT, 2016), as 

empresas encontram-se em processo de mudança nos seus paradigmas de inovação, 

passando de uma mentalidade de inovação fechada para aberta. 

No processo de IA, as empresas utilizam ideias externas de forma semelhante 

ao modo como usam ideias geradas internamente, além de se valerem de caminhos 

de entrada e saída de informação para o mercado, na tentativa de aperfeiçoar sua 

tecnologia e de criar e capturar valor empresarial (CHESBROUGH, 2003). Assim, a 

inovação ocorre por meio da exploração da difusão do conhecimento fora da P&D 

interna da empresa a fim de aprimorar a sua tecnologia, aumentando a sua 

produtividade em pesquisas e no desenvolvimento de outras atividades 

(CHESBROUGH, 2006). Ainda de acordo com esse autor, por meio da estratégia de 

IA, as empresas “devem usar muito mais as ideias e tecnologias externas em seus 

próprios negócios, e deixar as ideias não aproveitadas serem usadas por outras 

organizações” (CHESBROUGH, 2012). 
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Na atual definição de Chesbrough (2017, p. 30) e de seus coautores no livro 

New Frontiers on Open Innovation, a IA corresponde a um “processo de inovação 

distribuído baseado em fluxos de conhecimento propositadamente gerenciados por 

meio de limites organizacionais, utilizando mecanismos pecuniários e não pecuniários 

em consonância com o modelo de negócios da organização”, ou seja, é o processo 

de inovação no qual os fluxos de conhecimento fluem intencionalmente atravessando 

os limites da organização, usando o conhecimento para fins monetários ou não 

monetários e o modelo de negócios orienta onde e como isso acontece.  

Na mesma perspectiva, Tidd (2014) afirma que as empresas “devem adquirir 

recursos valiosos de empresas externas e compartilhar recursos internos para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços”. A IA refere-se, assim, à utilização de 

novas estratégias que possuem como objetivo combinar os conhecimentos internos e 

externos no desenvolvimento de bens (SANDULLI et al., 2016), serviços e processos. 

Para Lopes et al. (2017), a IA pode ser resumida como um processo estratégico e 

contínuo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do negócio, que 

ultrapassa os limites da empresa e atinge fornecedores, clientes e comunidade. 

A interação de conhecimento entre os atores parceiros pode ser efetivada por 

meio de duas dimensões: a IA de entrada e de saída. A IA de entrada refere-se à 

transferência de ideias, recursos e indivíduos provenientes de outras organizações 

para dentro da empresa, em um fluxo do ambiente para a organização, de forma a 

aprimorar o conhecimento tecnológico interno. De acordo com Chesbrough e Crowter 

(2006), essa direção de informações impulsiona a alavancagem de descobertas 

tecnológicas a partir de recursos adquiridos de parceiros externos. Porém, expandir a 

busca por informações tecnológicas externas consiste somente na metade de um 

processo legítimo de IA (CHESBROUGH, 2012). 

A direção inversa de transferência de tecnologia, conceituada como IA de 

saída, ocorre quando a empresa procura por organizações externas com modelo de 

negócios adaptados para comercializar uma tecnologia de forma exclusiva ou parcial 

para sua aplicação interna (LICHTENTHALER, 2009; CHESBROUGH; CROWTHER, 

2006). Nessa forma de inovação, a tecnologia não é utilizada no âmbito interno da 

empresa, de modo que sua transferência constitui uma oportunidade monetária e 

estratégica (LICHTENTHALER, 2009). Michelino et al. (2014) observam, em seu 

estudo com indústrias biofarmacêuticas, que a ação de importar tecnologia e o 

processo de P&D interno caracterizam-se como estímulos à empresa para o 



 
 

desenvolvimento de inovação, enquanto que a de exportar tecnologia consiste no 

resultado desse processo. 

Observa-se, contudo, que, apesar de as empresas ainda precisarem 

internalizar os pressupostos básicos estabelecidos pela IA, uma nova revisão sobre a 

temática surgiu, resultando em um ecossistema mais complexo, a Inovação Aberta 

2.0. No Quadro 1, exposto a seguir, constam os elementos que orientam essa nova 

perspectiva da inovação. 

 

Quadro 1 - Elementos da inovação aberta 2.0 

 
Elementos da Inovação Aberta 2.0 

Valor e visão compartilhados 

Hélice quádrupla da inovação 

Orquestração e Gestão de Ecossistemas de Inovação 

Cocriação e plataformas de inovação 

Inovação orientada pelo usuário 

Abertura para a inovação e a cultura 

Foco na adoção 

Pesquisa industrial do século XXI 

Vida inteligente sustentável 

Inovação técnica e social simultânea 

Inovação no modelo de negócio 

Inovação interseccional 

Todo o espectro da inovação 

Tecnologias de modelo misto 

Efeitos de network 

Servitização 

Gestão da capacidade de inovação 

Empreendedorismo de alta expectativa 

Inovação social 

Capital intelectual e estrutural 

 
Fonte: Curley e Salmelin (2013, p. 8). 

 

De acordo com Curley e Salmelin (2013), o valor compartilhado ocorre a partir 

da interseção do desempenho empresarial e da sociedade quando grandes problemas 

são resolvidos em conjunto e a visão partilhada auxilia na obtenção deste valor. Esse 

paradigma envolve o relacionamento entre a indústria, o governo, a academia e os 

cidadãos – a chamada hélice quádrupla da inovação – para a cocriação e o fomento 

de mudanças. Além disso, a inovação ocorre em um complexo ecossistema que 

ultrapassa as fronteiras organizacionais, no qual a rede de inovação consiste em um 

agrupamento informal ou formal baseado na confiança, nos recursos compartilhados 

e no valor e na visão compartilhados. 
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Nessa perspectiva, todas as partes interessadas participam da cocriação de 

soluções inovadoras, e a plataforma fornece esse ambiente. O usuário passa, assim, 

de um objeto de pesquisa a um ator ativo do processo de investigação e cocriação, 

de forma a garantir produtos desejáveis (CURLEY; SALMELIN, 2013). 

Ainda de acordo com Curley e Salmelin (2013), há, na sociedade, um estímulo 

para a adoção de inovações fortalecido pela cultura, que abrange o comportamento 

socialmente transmitido, bem como as normas e os padrões aceitos. Nesse contexto, 

a pesquisa industrial do século XXI caracteriza-se pela visão, pela invenção, pela 

validação e pelo fato de se aventurar, indicando que as inovações que obtiverem 

sucesso serão de equipes com habilidades multidisciplinares. 

A partir desse ponto de vista, a inovação caracteriza-se pela cocriação de 

serviços e soluções que agregam valor e melhoram a eficiência dos recursos em 

direção à sustentabilidade. Além disso, a inovação apresenta-se, ao mesmo tempo, 

como técnica e social, afetando tecnologias, organizações, processos de negócios e 

a sociedade. A inovação no modelo de negócio, por sua vez, refere-se à concepção 

de novos modelos para capturar o valor do negócio, de forma que os insights 

inovadores ocorrem na interseção de campo, disciplinas e culturas (CURLEY; 

SALMELIN, 2013). 

A Inovação Aberta 2.0 também engloba os tipos de inovação apresentados por 

Keely et al. (2013): modelo de lucro, network, estrutura, processo, desempenho do 

produto, sistema de produto, serviço, canal, marca e envolvimento do cliente. Envolve, 

também, uma combinação de modelos inovadores, como protótipos e 

experimentação, a fim de maximizar o impacto da inovação. Há, ainda, a sertivização, 

que se refere à estratégia de entrega de um serviço como valor agregado de um 

produto, e o processo de network, caracterizado pela interação e pelo 

compartilhamento de informações entre os indivíduos para o reconhecimento e a 

criação de oportunidade de negócios. Dessa maneira, os efeitos desse processo 

auxiliam no crescimento do número de usuários e na criação de valor (CURLEY; 

SALMELIN, 2013). 

Nessa nova abordagem, recomenda-se, também, a criação de sistemas de 

gestão para a inovação e a melhoria da capacidade inovativa nas organizações. O 

empreendedorismo de alta expectativa, outro fator a ser considerado, consiste no 

cruzamento de alta ambição e tecnologia disruptiva para criar negócios de alto 

impacto, enquanto que a inovação social consiste em atividades, produtos e serviços 
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inovadores que possuem apelo social. Por fim, o capital estrutural apresenta-se como 

complementar ao capital intelectual, sendo criado à medida que uma organização ou 

um ecossistema evolui (CURLEY; SALMELIN, 2013). 

Os fatores presentes no processo de evolução da inovação, com suas 

diferentes fases (inovação fechada, inovação colaborativa com foco externo e 

ecossistema de inovação) são elencados por Salmelin (2013) e apresentados a seguir 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Evolução dos fatores de inovação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Salmelin (2013, p. 6). 

 

Além disso, Chesbrough (2017, p. 33) aponta duas tendências na IA sendo “o 

crescente interesse que está atraindo em círculos governamentais e sem fins 

lucrativos, e o da cooperação bilateral – duas empresas trabalhando em conjunto – 

para comunidades e ecossistemas de inovação”. 

Na perspectiva de Tidd (2014), a abertura à inovação depende das 

contingências e não caracteriza uma simples mudança de sistema fechado para 

aberto, uma vez que a passagem de um modelo de inovação mais tradicional para um 

modelo de IA envolve muitos desafios concernentes à gestão do conhecimento interno 

e externo que está ligada a um complexo conjunto de fatores inter-relacionados 

(SANDULLI et al., 2016). Dessa maneira, a transição para a IA requer motivações 

elevadas, resistência e forte apoio da alta direção (WIKHAMN, 2016) e deve ser 

compreendida como uma filosofia corporativa ao invés de uma prática realizada pela 
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empresa (DABROWSKA; FIEGENBAUM; KUTVONEN, 2013). Ainda, Gobble (2016) 

aponta que a IA consiste em uma atitude, mentalidade, abordagem, profundamente 

inserida no próprio fundamento da organização. Assim, a IA é uma mentalidade mais 

aberta e distribuída, um foco no qual se busca o máximo de aproveitamento dos ativos 

e do conhecimento que a empresa possui e de como ela pode se beneficiar dos bens 

e conhecimentos que os outros parceiros possuem (CHESBROUGH 2017). 

Diante do exposto, torna-se necessário conhecer as diversas fontes de 

informação tecnológica que estão à disposição das empresas, além das tipologias de 

IA que auxiliam a compreender de que forma os objetivos inovadores podem ser 

atingidos.  

 

2.2 FONTES DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA E TIPOLOGIAS DE INOVAÇÃO 

ABERTA 

 

O processo de geração de ideias inovadoras pode originar-se tanto no interior 

da empresa quanto no seu exterior. Assim, a gestão estratégica do processo de 

inovação contempla aspectos externos e internos à empresa, sendo importante 

lembrar que a importação de conhecimento a partir de fontes externas oxigena o 

conhecimento interno.  

Neste estudo, entende-se tecnologia como conjunto de conhecimentos 

necessários para se conceber, produzir e distribuir bens e serviços de forma 

competitiva (KRUGLIANSKAS,1996) ou ainda como sistemas operacionais, 

equipamentos, engenharia do processo e do produto, desenvolvimento de pesquisa, 

métodos de trabalho, entre outros (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 1997). De forma 

geral, a tecnologia é um “sistema através do qual a sociedade satisfaz as 

necessidades e desejos de seus membros. Esse sistema contém equipamentos, 

programas, pessoas, processos, organização, e finalidade de propósito” (SILVA, 

2002, p. 3). Para Mattos e Guimarães (2012, p. 4), a tecnologia é um “conjunto 

organizado de todos os conhecimentos – científicos, empíricos ou intuitivos – 

empregados na produção e comercialização de bens e de serviços”. Conforme 

Parmagnani (2004), a informação tecnológica consiste em todo o tipo de 

conhecimento sobre tecnologias de fabricação, de projeto e de gestão que favoreça a 

melhoria contínua da qualidade e a inovação no setor produtivo.  



 
 

De acordo com a Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) de 2016, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com empresas 

inovadoras brasileiras no período de 2012 a 2014, o conhecimento tecnológico é 

acessado principalmente por meio da aquisição de máquinas e equipamentos, da 

realização de treinamento e da aquisição de softwares. Esses dados mostram a 

relevância dos recursos externos para o desenvolvimento de inovações. No Gráfico 1, 

apresentam-se as atividades inovativas, em percentagem, de acordo com a 

importância atribuída pelo setor industrial. 

 

Gráfico 1 - Importância das atividades inovativas 

 

 

Fonte: Baseado em dados publicados pelo IBGE (2016). 

 

Nessa perspectiva, as organizações não devem depender apenas dos seus 

processos internos de inovação, devido ao elevado desenvolvimento e complexidade 

da tecnologia. As empresas precisam, dessa maneira, buscar novas fontes de 

informação tecnológica para aumentar o seu desempenho inovador (HILL; 

ROTHAERMEL, 2003; GOMES, 2007; HITCHEN; NYLUND; VIARDOT, 2016) e 

manterem-se competitivas no mercado.  

Diante disso, Fernandes (1998) apresenta alguns métodos de obtenção de 

informação a partir de fontes internas – P&D, engenharia, vendas e marketing, 
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planejamento, produção, gerentes, supervisores e diretores – e de fontes externas – 

clientes existentes e potenciais, instituições contratadas para pesquisa, consultores, 

publicações técnicas, concorrentes, inventores, fontes voluntárias, fornecedores, 

agências governamentais, universidades e agências de publicidade. Na mesma 

perspectiva, Laursen e Salter (2004) mencionam outras fontes de informação para o 

desenvolvimento de inovações. Internamente, destacam as fontes de informação na 

empresa e, externamente, citam as fontes derivadas do mercado (fornecedores, 

clientes ou consumidores, concorrentes, consultores e laboratórios comerciais) e das 

instituições (universidades ou outros institutos de educação, organizações de 

pesquisa governamental e institutos de pesquisa privada), bem como outras fontes 

(conferências, associações, databases e feiras) e fontes especializadas (padrões 

técnicos e regulações de saúde, de segurança e ambientais). 

O IBGE (2016) apresenta como principais fontes de informação tecnológica a 

rede de informações informatizadas, os clientes e os fornecedores. No Gráfico 2, a 

seguir, são expostas as fontes de informação de acordo com a importância atribuída 

pelas indústrias brasileiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 2 - Importância das fontes de informação 

 

 

Fonte: Baseado em dados publicados pelo IBGE (2016). 

 

São citadas, ainda, na literatura, conforme Pitassi (2012), fontes externas não 

muito comuns de inovação, como as parcerias com intermediários que buscam no 

ambiente o tipo de inovação que a empresa deseja; as organizações de pesquisas 

contratadas (Contract Research Organizations – CRO) que realizam etapas de P&D 

para a empresa; a incubação de ideias provenientes da P&D interna aos inventores 

externos à empresa; e a disponibilização de um portal no site da empresa para a 

submissão de ideias inovadoras. Além disso, o autor propôs um modelo conceitual 

para analisar as estratégias de IA de empresas brasileiras de base tecnológica 

englobando redes de aprendizagem e inovação os clientes, as subsidiárias de 

empresas multinacionais, os institutos de pesquisa, as universidades, as aquisições, 

o governo, os competidores, os fornecedores e as CRO, em um fluxo de conhecimento 

de fora para dentro. 

5,5

11,8

16,4

18,5

27,7

29,4

29,8

32

56,2

58,9

59,7

70,7

73,3

78,8

0 20 40 60 80 100

Outra empresa do grupo

Departamento de P&D

Universidades ou outros centros de ensino
superior

Instituito de pesquisa ou centros tecnológicos

Empresas de consultoria

Centros de capacitação profissional

Instituições de testes

Conferências, encontros e publicações
especializadas

Concorrentes

Feiras e exposições

Outras áreas da empresa

Fornecedores

Clientes

Rede de informações informatizadas



38 

Patra e Krishna (2015), em seu estudo a respeito de empresas multinacionais, 

apresentam que essas empresas geram novos conhecimentos a partir de 

investimento em P&D e difundem esse conhecimento por de meio de uma dispersa 

rede de subsidiárias. Contudo, para permanecerem competitivas, as multinacionais 

absorvem continuamente conhecimento de outras organizações, tais como: empresas 

nacionais e internacionais, laboratórios governamentais e universidades. 

Jang, Lee e Yoon (2016), por sua vez, analisaram os seguintes parceiros de 

colaboração em seu estudo: outras empresas do grupo empresarial; fornecedores de 

equipamentos, materiais, componentes ou softwares; clientes ou consumidores; 

concorrentes ou outras empresas do mesmo setor; consultores, laboratórios 

comerciais ou instituto privado de P&D; universidades ou outras instituições de ensino 

superior; e governos ou institutos públicos de pesquisa. 

De acordo com o IBGE (2016), os fornecedores e clientes/consumidores são 

os principais parceiros de cooperação inovativa no setor industrial brasileiro, conforme 

indica o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Importância dos parceiros de cooperação 

 

 

Fonte: Baseado em dados divulgados pelo IBGE (2016). 
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Ressalta-se ainda que as empresas ao se concentrarem na experiência do 

cliente abrem oportunidades interessantes para a IA (CHESBROUGH, 2017). 

Patra e Krishna (2015) observam que as ligações entre os diversos atores são 

muito importantes para o melhor desempenho das empresas. Munsch (2009) aponta 

que se torna importante avaliar e escolher os parceiros de forma cuidadosa ao se 

inserir na inovação de modelo aberto. Assim, como a fonte de informação tecnológica 

pode influenciar os resultados organizacionais, Gomes (2007, p. 186), em seu estudo, 

evidencia que “o nível de estruturação da gestão de fontes externas de informação 

tecnológica varia de acordo com a necessidade e a demanda específica de cada 

empresa”. Ressalta-se que as empresas que geram inovações radicais de produtos e 

processos estão inclinadas a utilizarem mais intensamente informações tecnológicas 

provenientes de universidades ou centros de ensino superior, institutos de pesquisa 

ou centros tecnológicos, centos de capacitação profissional e assistência técnica e 

instituições de testes, ensaios e certificações, enquanto que as empresas que 

incorporam e adaptam tecnologias tendem a utilizar conhecimentos de fornecedores 

de máquinas, equipamentos, materiais, componentes ou softwares, de clientes ou de 

consumidores e concorrentes (IBGE, 2016). 

Jang, Lee e Yoon (2016) propõem, assim, quatro tipos de IA entre 

organizações: bilateral, unilateral, terceirizada e integrada. A IA bilateral consiste na 

troca de conhecimento tecnológico entre as empresas por meio da colaboração em 

P&D, resultando em uma inovação radical. A IA unidirecional, por sua vez, envolve a 

participação de uma empresa que possua alta competitividade de tecnologia 

específica, a fim de possibilitar a inovação radical, que ocorre por meio da colaboração 

exploratória (licenciamento). A terceirização da IA pode ser definida pela compra de 

P&D de outras organizações, resultando em inovação incremental, sem colaboração 

profunda entre os envolvidos, ao passo que a IA integrada é caracterizada pelas 

fusões, pelas aquisições e pelos joint ventures, permitindo a geração de inovações 

incrementais. Essas tipologias de IA podem ser observadas na Figura 2, exposta a 

seguir. 
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Figura 2 - Tipologia de inovação aberta 
 

 

Fonte: Jang, Lee e Yoon (2016, p. 14). 

 

Ainda de acordo com Jang, Lee e Yoon (2016), as informações oriundas da IA 

podem ser utilizadas pela organização nas fases de P&D, produção e marketing. 

Dessa forma, a implementação de conhecimento externo pode ocorrer em qualquer 

fase do processo de inovação (CHESBROUGH, 2006). 

Lazzarotti e Manzini (2009) analisaram o grau de abertura do processo 

inovativo das organizações com base na variedade de atores envolvidos e na 

quantidade e no tipo das fases do funil de inovação (geração de inovação, 

experimentação, engenharia, manufatura, marketing e vendas) envolvidas nesse 

processo de abertura. Como resultado, propuseram quatro modelos de colaboração, 

conforme consta na Figura 3. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 3 - Modelos de inovação aberta 

 

 
 
Fonte: Lazzarotti e Manzini (2009, p. 23). 

 

De acordo com as autoras, as empresas consideradas inovadoras abertas 

possuem liderança tecnológica, internacionalização de suas atividades, alta 

intensidade de P&D interna, ênfase em inovações radicais (probabilidade de maior 

dependência das fontes externas de tecnologia, uma vez que não possuem todo o 

know-how internamente), alta complexidade na gestão da rede de parceiros, 

competência gerencial de IA desde a definição de objetivos até o alcance dos 

resultados concretos da colaboração. Os colaboradores especializados também 

possuem excelência tecnológica; alta intensidade de P&D interna; competência 

gerencial de IA, porém com menor grau de internacionalização; maior foco em 

inovações incrementais; menor abertura; e limitação de relacionamentos a algumas 

fases do processo de inovação. 

Os colaboradores integrados, por sua vez, focam inovações incrementais, 

contando com uma rede de relacionamento que basicamente envolve os fornecedores 
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e clientes, e não possuem como prioridade a liderança tecnológica, a 

internacionalização e a competência gerencial no processo de IA. O perfil inovador 

fechado, por seu turno, caracteriza-se por voltar a sua atenção ao processo interno 

de inovação, no qual a capacidade gerencial e os recursos internos à empresa são 

utilizados para o desenvolvimento de tecnologias, com o objetivo de obter liderança 

tecnológica a partir da competência interna, embora possam ocorrer pontuais 

relacionamentos com algumas organizações (LAZZAROTTI; MANZINI, 2009) 

De acordo com Sandulli et al. (2016), a estratégia e a os graus de IA 

diferenciam-se entre as indústrias. A esse respeito, Tidd (2014) ressalta que a 

inovação difere de acordo com o setor, a empresa e a estratégia.  

Assim, o processo de inovação é diferente para cada tipo de empresa, sendo o 

seu tamanho considerado fator crítico de inovação (JANG; LEE; YOON, 2016). 

Estudos indicam que o novo paradigma de gestão da inovação é mais incorporado 

por grandes empresas (CHESBROUGH, 2003; CHESBROUGH; CROWTHER, 2006). 

Nessa perspectiva, Gomes (2007) observa que o porte das empresas está relacionado 

positivamente ao grau da atividade colaborativa. Assim, quanto maior for o porte da 

empresa, maior será a colaboração e propensão em buscar fontes externas. 

As empresas de grande porte, devido à sua força de economia de escala, bem 

como aos seus recursos financeiros e humanos, possuem significativa parcela de 

mercado, de canais e de network, sendo, contudo, menos flexíveis 

organizacionalmente por possuírem estruturas burocráticas que dificultam o processo 

de inovação. As empresas de pequeno e médio porte, por sua vez, possuem alta 

especificidade nas habilidades técnicas, flexibilidade organizacional para a livre 

comunicação e rápida resposta ao mercado, necessitando, entretanto, de habilidades 

para gerenciar processos internos de inovação e escassez de recursos financeiros e 

humanos (JANG; LEE; YOON, 2016). Porém, Meer (2007) evidencia que as grandes 

empresas possuem uma tendência de apresentarem comportamentos fechados à 

medida que as coisas começam a se tornarem mais importantes, enquanto as 

Pequenas e Médias Empresas (PME) inovadoras são naturalmente mais adequadas 

para se empenharem em inovações abertas. Lichtenthaler (2008), em seu estudo com 

Médias e Grandes Empresas (MGEs) da Alemanha, Áustria e Suíça, constatou que o 

grau de abertura do processo de inovação parece ser determinado principalmente 

pela decisão individual da empresa e não pelas características das indústrias, embora 

o porte da empresa tenha impacto positivo no grau de abertura. 



 
 

Outro fator que afeta a implementação da IA consiste na intensidade de P&D 

da empresa. Sandulli et al. (2016) observam que as empresas inseridas em mercados 

intensivos em tecnologia, que tendem a ser mais incertos, podem beneficiar-se mais 

do risco e da partilha de conhecimentos provenientes da implementação de 

estratégias de IA. Os autores também destacam que as empresas que possuem alta 

intensidade de P&D normalmente detêm elevada capacidade de absorção de 

informações tecnológicas externas, de modo que a internalização da IA ocorre de 

forma mais moderada. As empresas que possuem baixa intensidade de P&D, por sua 

vez, tendem a precisar de maiores importações de tecnologia externa. Com base 

nessas questões, os autores concluíram que a maior incerteza e complexidade 

tecnológica, os custos mais elevados de P&D e a alta capacidade de absorção estão 

relacionados a uma maior probabilidade de adoção da IA. 

De Negri et al. (2005) observam que o estímulo à inovação resulta no incentivo 

à exportação, devido ao aumento da competitividade da empresa, constatando, assim, 

que a inovação está relacionada à atividade de internacionalização. Os autores 

também mencionam que o setor de atuação e as características do sistema técnico 

de produção afetam o comportamento tecnológico das organizações. 

Nessa mesma linha de pensamento, Pitassi (2012) explicita que a estratégia 

de IA não pode ser generalizada para todas as empresas, na medida em que o ramo 

de atuação, a estratégia empresarial, o modelo de negócio, a cultura organizacional, 

o posicionamento tecnológico e a maturidade das trajetórias tecnológicas influenciam 

os resultados obtidos. 

Desse modo, coordenar a IA consiste em um importante desafio para a gestão 

da inovação (BERGMAN et al., 2009; GIANNOPOULOU et al., 2011), no qual as 

vantagens e desvantagens oriundas da abertura à inovação devem ser analisadas 

(ENKEL; BADER, 2014). A partir disso, na seção seguinte, apresentam-se os 

benefícios e obstáculos da IA. 

 

2.3 BENEFÍFIOS E OBSTÁCULOS DA GESTÃO DA INOVAÇÃO ABERTA 

 

Ressalta-se que as empresas devem analisar o seu contexto estratégico, 

organizacional e gerencial e encontrar um equilíbrio entre os benefícios e custos 

provenientes de cada modelo de inovação para gerenciar o grau de abertura mais 

adequado (LAZZAROTTI; MANZINI, 2009). Assim, para a escolha da categoria de 
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acesso à tecnologia que mais se adéqua à estratégia tecnológica da empresa, devem-

se estabelecer os critérios estratégicos e táticos a serem utilizados. Para Ribault, 

Martinet e Lebidois (1995), os critérios estratégicos referem-se à: 

• apropriação – em que se busca o conhecimento mais desenvolvido em termos 

de tecnologia; 

• exclusividade – quando se pretende proteger completamente uma tecnologia 

ou limitar a difusão da tecnologia entre alguns parceiros ou concorrentes; 

• dominação – relativa à tentativa da empresa de obter simultaneamente 

exclusividade e apropriação das tecnologias. 

 

Os critérios táticos, de acordo com os mesmos autores, englobam: 

• custo – quando há uma forte correlação entre o grau de domínio de uma 

tecnologia e o custo do tipo de acesso correspondente; 

• oportunidade – dentre todas as modalidades de acesso, há algumas de que se 

pode fazer uso em qualquer momento e outras que não são possíveis de serem 

empregadas a não ser que surja uma ocasião específica; 

• risco – associado à tecnologia em si, à empresa, aos parceiros escolhidos e à 

novidade da tecnologia; 

• prazo – algumas modalidades de acesso podem ser mais rápidas do que 

outras. 

 

Existem diversas modalidades estratégicas de acesso à tecnologia pelas quais 

as empresas podem optar tendo em vista as escolhas estratégicas, táticas e de 

oportunidades (GOMES, 2007), conforme apresentado no Quadro 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quadro 2 - Modalidades de acesso à tecnologia e critérios de escolha 

 

Modalidades de acesso à 
tecnologia 

Critérios de escolha 

Estratégicos Táticos 

A
p
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d
e

 

D
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C
u
s
to

 

O
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n
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R
is

c
o
 

P
ra

z
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Compras por catálogo -- -- -- ++ + ++ ++ 

Compras por especificação -- ++  ++ + ++ ++ 

Subcontratação - - - ++ + ++ ++ 

Subcontratação de ponta    ++ + ++ ++ 

Participação minoritária + ++ + + - - ++ 

Compra - - - -- -- - ++ 

Joint venture +   - +   

Parceria ++  + - -   

Alianças  +  - +   

Redes ++  + -    

Aquisição de patentes  ++ + -  ++ ++ 

Aquisição de licença + + + -  ++ ++ 

Capital de risco - ++  -- -- - + 

Universidades + -   ++  -- 

Reverse engineering ++ + +  - + + 

Vigilância tecnológica + + + + ++ + + 

Contratação de 
Especialistas 

++ ++ ++ +  + ++ 

P&D subcontratado ++ + + -- ++ - - 

P&D interno ++ ++ ++ -- ++ - - 

Formação ++ --   - + + 

 

Fonte: Ribault, Martinet e Lebidois (1995, p. 265). 

++ Modalidade de acesso com melhor performance no critério escolhido; -- Modalidade de acesso com 

menor performance no critério escolhido 

 

Vários fatores impulsionam a obtenção e difusão de ideias inovadoras. Porto, 

Prado e Plonski (2003) observaram em seu estudo que os principais fatores 

motivadores de cooperação são o desenvolvimento e a absorção de tecnologia; a 

melhoria do potencial tecnológico; o acesso a recursos financeiros e a recursos 

humanos qualificados; a melhoria na imagem da empresa; o uso em parceria das 

instalações de pesquisa e de informações tecnológicas; e a otimização do 

desenvolvimento de produto com menor risco para a empresa a partir do 

compartilhamento conhecimento (PORTO; PRADO; PLONSKI, 2013; SUNDALLI, et 

al., 2016).  

Corroborando essa perspectiva, Wikman (2016), em seu estudo de caso em 

uma empresa farmacêutica, identificou que a IA influencia positivamente a 
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organização ao promover experiências empresariais e ao fortalecer a imagem 

empreendedora interna e externamente. Além disso, traz novos fluxos de valor 

monetário, maior utilização de recursos e um favorável clima de trabalho para os 

colaboradores. 

Jang, Lee e Yoon (2016), por sua vez, analisaram a eficácia do sistema de 

colaboração a partir da redução de impostos sobre P&D em tecnologia, do apoio 

financeiro no desenvolvimento de pesquisas e negócios, da participação em P&D 

governamentais, do suporte ou consultoria em tecnologia, do fornecimento de 

informações técnicas, do apoio à mão de obra técnica ou da pesquisa em educação, 

da compra do governo ou do setor público e do apoio em marketing. 

Pode-se perceber, assim, que a implementação da IA atua como um facilitador 

e uma ação que apoia a concretização de uma nova estratégia, colaborando com o 

crescimento empresarial, proporcionando um agradável ambiente de trabalho aos 

colaboradores, promovendo indiretamente uma cultura empresarial mais forte e 

intensificando a imagem e identidade da organização (WIKHAMN, 2016). 

Ainda, Sandulli et al. (2016) destacam que a partir do modelo de IA, as 

empresas podem obter certas vantagens, tais como, a minimização do prazo para o 

desenvolvimento de inovações e a redução dos custos de P&D. Porém, cabe destacar 

que a prática de importar recursos reduz os custos da empresa à medida que a 

complexidade da gestão desses recursos externos não seja maior do que o benefício, 

o que irá resultar em custos mais elevados (MICHELINO et al., 2014). Nessa linha de 

pensamento, Gomes (2007) observa que a grande quantidade de fontes externas de 

informação tecnológica e da rede de parcerias estabelecida torna a gestão mais 

complexa nas empresas.  

Dessa maneira, a empresa ao aumentar a quantidade de parceiros os quais 

mantém relacionamentos, consequentemente amplia a necessidade de coordenação 

e controle, o que gera custos e riscos, podendo se tornar onerosos para a empresa 

(MINTZBERG, 1983; DAHLANDER; GANN, 2007; LAZZAROTTI; MANZINI, 2009). 

Diante do exposto, percebe-se que a abertura do processo de inovação deve estar 

em harmonia com o contexto da organização. 

No que se refere aos problemas e obstáculos à inovação, o IBGE (2016) 

destaca os elevados custos desse processo, os riscos econômicos excessivos e a 

escassez de fontes de financiamento como os principais dificultadores de inovações 

nas indústrias brasileiras. No Gráfico 4, exposto a seguir, apresentam-se os 



 
 

problemas e obstáculos para o desenvolvimento de inovações, a partir da importância 

atribuída pelas empresas a cada um desses fatores. 

 

Gráfico 4 - Importância dos problemas e obstáculos para inovar 

 

 

Fonte: Baseado em dados divulgados pelo IBGE (2016). 

 

A esse respeito, Gomes (2007) menciona que os principais limitadores do 

processo de aquisição de conhecimento tecnológico externo são o relacionamento 

entre os parceiros e os obstáculos de origem não legal. 

Tidd (2014) alerta que é preciso analisar os graus e tipos de abertura da 

inovação, bem como até que ponto a empresa pode se beneficiar dos recursos 

internos e externos de informação tecnológica. Desse modo, apresenta-se no Quadro 

3, exposto a seguir, os princípios norteadores da IA, os seus potenciais benefícios e 

os desafios a serem enfrentados pela empresa. 
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Quadro 3 - Potenciais benefícios e desafios da inovação aberta 

 
Princípios de inovação 

aberta 
Benefícios Desafios 

Toque em conhecimento 
externo. 

Aumentar a base de 
conhecimentos 
Reduzir a dependência de 
conhecimento interno 
limitado. 

Como pesquisar e identificar 
as fontes de conhecimento 
Como partilhar ou transferir 
tais conhecimentos, 
especialmente tácitos e 
sistêmicos. 

P&D externo possui valor 
significativo. 

Pode reduzir o custo e a 
incerteza associada com 
P&D e aumentar a 
profundidade e amplitude de 
P&D. 

Menos suscetível de conduzir 
a recursos característicos e 
mais difícil de diferenciar 
P&D externos também 
disponíveis para os 
concorrentes. 

Não precisa originar a 
pesquisa para lucrar com ela. 

Reduzir os custos de 
P&D, mais recursos para 
estratégias e 
relacionamentos externos de 
busca. 

Necessita de capacidade de 
P&D suficiente para 
identificar, avaliar e adaptar  
atividades externas de P&D. 

Construir  um modelo melhor 
de negócios é mais 
importante do que ser o 
primeiro a comercializar. 

Maior ênfase na captação em 
vez de criação de valor. 

As vantagens pioneiras 
dependem da tecnologia e do 
contexto do mercado 
Desenvolver um modelo de 
negócio exige uma 
negociação demorada com 
outros atores. 

Melhor utilização de ideias 
internas e externas, sem 
geração de ideias. 

Melhor equilíbrio dos 
recursos para pesquisar e 
identificar ideias, em vez de 
gerá-las. 

A geração de ideias é apenas 
uma pequena parte do 
processo de inovação 
A maioria das ideias não é 
provada ou não possui valor, 
tornando o custo de avaliação 
e  desenvolvimento elevado. 

O lucro a partir de outros 
direitos de propriedade 
intelectual (entrada de IA) e 
outros usos de nossa 
propriedade intelectual de 
saída. 

Valor da propriedade 
intelectual muito sensível a 
recursos complementares, 
tais como marca, rede de 
vendas, produção, logística e 
produtos e serviços 
complementares. 

Conflitos de interesse 
comercial ou direção 
estratégica 
Negociação de formas 
aceitáveis e termos de 
licenças de propriedade 
intelectual. 

 

Fonte: Tidd e Bessant (2013). 

 

As empresas que possuem como estratégia a IA se relacionam intensivamente 

com players externos por meio da troca de know-how, a fim de explorarem novas 

oportunidades e tendências de mercado. O modelo de inovação e o seu grau de 

abertura parecem depender, assim, da estratégia e dos aspectos culturais específicos 

de cada empresa (ENKEL; BADER, 2014). Dessa forma, o grande desafio das 

organizações consiste em adotar uma gestão para a IA, o que poderá resultar em 



 
 

modificações no modelo de negócios e em um desempenho inovador e sustentável 

superior. 

Nesse sentido, a gestão de IA deve ser acompanhada de modificações no 

modelo de negócios, de um desempenho inovador superior e da responsabilidade 

com o desenvolvimento sustentável, impactando positivamente a performance 

organizacional com o intuito de oportunizar vantagem competitiva às empresas. 
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3 MODELO DE NEGÓCIOS E DESEMPENHO INOVADOR E SUSTENTÁVEL 

 

O presente capítulo aborda inicialmente o conceito de modelo de negócios e 

após apresenta aspectos inerentes ao desempenho inovador e sustentável. 

 

3.1 MODELO DE NEGÓCIOS 

 

A IA requer uma maneira diferente de pensar, na qual as normas, crenças e 

valores funcionam bem em um sistema aberto. Este modelo consiste em mecanismos 

de importação e exportação de conhecimento, ideias e projetos, que incluem métodos, 

estruturas e sistemas em todas as etapas do processo de inovação. Além disso, a IA 

também requer o uso flexível de vários modelos de negócios. 

Meer (2007) entende que os elementos da IA, citados por Chesbrough em seu 

estudo em 2003, consistem na cultura, na estrutura e no modelo de negócios. Como 

aponta Wikhamn (2016), a iniciativa de IA desafia os processos, as estruturas, a 

cultura e a política interna de uma organização. Perante as rápidas mudanças no 

ambiente tecnológico, as organizações precisam adaptar sistematicamente o seu 

modelo de negócios por meio das estratégias de IA, incorporando o conhecimento 

proveniente das redes de parcerias (TEECE, 2007).   

Conforme destaca Meer (2007, p. 197) “pensar em modelos de negócios é o 

pivô no paradigma de inovação aberta”. De acordo com Chesbrough (2012), para que 

a estratégia de IA ocorra de forma eficiente em uma empresa, é necessário associar 

o seu modelo de negócios ao seu processo de inovação. Para o autor, o modelo de 

negócios consiste em um framework que visa conectar as ideias e tecnologias a 

resultados econômicos. O modelo de negócio ajuda a empresa descobrir o 

conhecimento que deve ser trazido de fora, além de determinar quais as coisas que 

não devem ser movidas para a frente internamente, mas podem ser úteis para o futuro 

por meio de algum caminho para o exterior. (CHESBROUGH, 2017). 

Nesse sentido, o modelo de negócios “descreve a lógica de criação, entrega e 

captura de valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011), 

refletindo “a estrutura organizacional e a forma como a empresa se comunica com 

seus stakeholders e gera valor para os clientes e para a sociedade” (KNEIPP, 2016, 

p. 49). Boons e Lüdeke-Freund (2013) citam como elementos do modelo de negócios 

a proposição de valor referente ao valor inerente ao produto/serviço; a cadeia de 



 
 

suprimentos, que consiste no relacionamento com os fornecedores; o relacionamento 

com os clientes da empresa; e o modelo financeiro, que se refere aos custos e aos 

benefícios decorridos dos itens anteriores e à sua distribuição entre as partes 

interessadas. Osterwalder e Pigneur (2011), por sua vez, entendem que o modelo de 

negócios conta com os seguintes componentes: segmentos de clientes, proposta de 

valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos principais, 

atividades-chave, parcerias principais e estrutura de custos.  

Amponsah e Pigneur (2016) ressaltam a necessidade de um modelo de 

negócios que acelere a aceitação e institucionalização do processo de IA nas 

organizações, independentemente do seu porte. 

Osterwalder e Yves (2011) destacam, ainda, que, na estratégia de IA de 

entrada (importação de conhecimento), o modelo de negócios caracteriza-se por 

possuir como parceiras principais as organizações externas que podem gerar 

significativos insights, conhecimentos, patentes ou produtos para o P&D interno. 

Trata-se de conectar as organizações externas com o processo interno, ou seja, 

gerenciar a rede de colaboradores, explorando o mercado externo. Para adquirir 

vantagem competitiva a partir das inovações externas, são necessários recursos 

específicos a fim de desenvolver portais para a rede de inovação. Em relação aos 

custos de adquirir inovações externas, o valor desembolsado é justificado pelo menor 

tempo de inserção da empresa no mercado e pelo aumento da competitividade do 

P&D interno. Ademais, empresas com marcas reconhecidas, com fortes canais de 

distribuição e com significativos relacionamentos com clientes, são adequadas a esse 

modelo de negócios aberto em que o fluxo de inovação é de fora para dentro 

(OSTERWALDER; YVES, 2011). 

A estratégia de IA de saída, no qual o modelo de negócios é de dentro para 

fora, caracteriza-se pelo fato das organizações com atividades internas de P&D 

possuírem muito conhecimento, tecnologias e propriedade intelectuais não utilizadas 

devido ao foco do negócio, por motivos estratégicos ou operacionais. Desse modo a 

proposta de valor refere-se aos resultados inutilizados internamente que podem gerar 

valor para outras organizações. Os canais utilizados podem ser as plataformas de 

internet, entre outras. Os segmentos de clientes podem ser, tais como: o mercado 

secundário, as licenças e os clientes de inovação. Por fim, a fonte de receita é 

adicional ao permitir que outras empresas explorem ideias não utilizadas internamente 

(OSTERWALDER; YVES, 2011). 
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Para Chesbrough (2018) no modelo de IA torna-se fundamental encontrar um 

modelo de negócios adequado para a tecnologia existente. A empresa deve dispor de 

mecanismos definidos pelo seu modelo de negócios para tomar decisões e gerenciar 

fluxos de conhecimento. Dessa forma, o modelo de negócio auxilia a empresa a 

descobrir o conhecimento a ser importado de fora, além de determinar quais os 

projetos ou tecnologias que não devem ter seguimento dentro da organização, mas 

podem ser úteis por meio de algum caminho para o exterior. 

Na IA, o modelo de negócios da organização norteia a busca por informações 

tecnológicas provenientes de fontes internas ou externas (CHESBROUGH, 2012). 

Portanto, o modelo de negócios é visto como um ponto de referência para a 

comunicação entre os diferentes atores com os quais as empresas se relacionam 

(BOONS e LÜDEKEFREUND, 2013). 

Pode-se afirmar, assim, que a gestão empresarial orientada para a obtenção 

de conhecimento tecnológico externo requer adaptação ou mudança radical do 

modelo de negócios. Desse modo, ressalta-se que a gestão de IA pode modificar o 

modelo de negócios empresarial, uma vez que a abertura à inovação resulta em 

tecnologias, bem como em inovações dos processos e produtos da empresa, 

propiciando atividades de inovação sustentável.         

   

3.2 DESEMPENHO INOVADOR E SUSTENTÁVEL 

 

Desempenho pode ser entendido como a capacidade da organização de utilizar 

recursos de forma eficiente e eficaz de forma a atingir seus objetivos (DAFT; MARCIC, 

2004), e pode ser mensurado a partir de indicadores. De acordo com Calado (p. 39), 

“os indicadores são ferramentas centrais por permitirem um acompanhamento das 

principais variáveis de interesse da empresa e por possibilitar o planejamento de 

ações visando melhorias de desempenho”. 

A mensuração do desempenho consiste em um fator crítico para as 

organizações, uma vez que, embora reconheçam a sua importância, não possuem um 

processo sistemático com parâmetros definidos para a avaliação e o controle 

(KNEIPP, 2016; KENNERLEY; NEELY, 2002). Assim, destaca-se a importância e 

dificuldade de se mensurar e avaliar o desempenho de uma organização (KAPLAN; 

NORTON, 1997). Brunswicker e Chesbrough (2018), por exemplo, apresentam 

algumas métricas para avaliar o desempenho da IA, tais como avaliação do cliente, 



 
 

receita, reputação do mercado, número de oportunidades tecnológicas introduzidas, 

custo do projeto em relação ao custo médio do projeto de inovação e investimento no 

projeto. 

Gunday et al. (2011) analisam o desempenho empresarial a partir dos 

desempenhos de produção, de mercado, financeiro e inovador. O desempenho de 

produção é mensurado a partir da flexibilidade de produção (volume), da produção e 

velocidade de entrega, do custo de produção e da qualidade e conformidade. O 

desempenho de mercado engloba vendas totais, participação de mercado e satisfação 

dos clientes. Mede-se o desempenho financeiro a partir do retorno sobre o ativo 

(lucro/ativo total), da rentabilidade geral da empresa, do retorno sobre as vendas 

(lucro/vendas totais) e do fluxo de caixa (excluindo investimentos). 

Ressalta-se que a inovação e a sustentabilidade têm sido geralmente 

associadas ao desempenho empresarial em diversos estudos (KNEIPP, 2016). Assim, 

a seguir, apresentam-se os indicadores de desempenho inovador e após de 

desempenho sustentável. 

 

3.2.1 Desempenho Inovador 

 

A contribuição da IA para o desempenho empresarial é discutida em diversos 

estudos que se dedicam a analisar os modelos de inovação. Para Gunday et al., 

(2011) o desempenho inovador consiste em um dos impulsionadores mais relevantes 

do desempenho empresarial, devido ao seu estímulo à formação de um clima de 

aprendizagem organizacional e à orientação com esforços contínuos para melhorias, 

renovações, exploração e aprendizado, além do mais, favorece a adaptação da 

empresa diante de um ambiente competitivo em rápida mutação  

De acordo com Griliches (1990), o desempenho inovador consiste em uma 

medida quantitativa e qualitativa do resultado da inovação, processo este que, 

conforme entendem Gunday et al. (2011), é essencial para a obtenção de vantagem 

competitiva sustentável. 

Para Gunday et al. (2011), a inovação é o motor de desempenho empresarial 

e está relacionada ao produto, ao processo, ao marketing e à organização. Cada uma 

dessas relações é descrita a seguir, no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Tipos de inovação 

 

Inovação em Produto 

Método responsável pela criação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado em suas características ou intenções de uso, envolvendo melhorias significativas em 
especificações técnicas, componentes e materiais, usabilidade ou outras características funcionais. 

Inovação em Processos 

Método de produção novo, ou significativamente melhorado, que incorpora meios de entrega, podendo 
envolver mudanças no equipamento e/ou na organização da produção, assim como derivar do uso de 
um conhecimento novo.   

Inovação em Marketing 

Método de marketing novo que envolve mudança significativa no design do produto ou na sua 
embalagem, distribuição, promoção ou precificação. 

Inovação Organizacional 

Método organizacional novo quanto à prática organizacional, ao local da organização ou às relações 
externas, tendendo a reduzir os custos administrativos e de transação e resultando, 
consequentemente, na melhoria da satisfação e produtividade no local de trabalho. 

 
Fonte: Gunday et al. (2011) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

2005). 

 

Os autores Gunday et al. (2011) analisam o desempenho inovador a partir da 

renovação do sistema administrativo em sintonia com o ambiente da empresa; de 

inovações introduzidas em processos de trabalho e métodos; da qualidade dos novos 

produtos e serviços introduzidos; do número de novos projetos em produtos e 

serviços; da percentagem de novos produtos presentes no portfólio de produtos 

existente; e do número de inovações sob a proteção da propriedade intelectual. 

Diante disso, nas empresas industriais brasileiras, no período de 2012 e 2014, 

os principais impactos da inovação foram a capacidade de manutenção da 

participação da empresa no mercado e o aumento da qualidade dos bens e serviços 

(IBGE, 2016). O Gráfico 5 apresenta a importância dos impactos das inovações 

atribuída pelas empresas. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 5 - Importância dos impactos das inovações 

 

 

 
Fonte: Baseado em dados divulgados pelo IBGE (2016). 

 

Os impulsores da IA provavelmente afetam as estratégias de inovação das 

empresas, o que, por sua vez, influencia o desempenho da empresa sob diferentes 

condições ambientais (CHESBROUGH, 2003; DI'AZ-DI'AZ et al., 2006; 
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LICHTENTHALER, 2009). Além do mais, Dahlman e Utz (2005) destacam que o 

desempenho inovador de um país depende do relacionamento e da maneira como os 

diversos atores interagem em um sistema mais amplo. 

Diante do exposto, além de analisar os efeitos da IA no desempenho inovador, 

faz-se necessário entender como a gestão de IA afeta o desempenho sustentável, que 

consiste no fator crítico das empresas. 

 

3.2.2 Desempenho Sustentável 

 

A sustentabilidade é um fator crítico na gestão empresarial, motivo pelo qual as 

organizações precisam lidar com novos condicionantes para minimizar os problemas 

socioambientais e a escassez de recursos encontrados no ambiente. Desse modo, a 

sustentabilidade pode ser considerada uma fonte de oportunidade para as empresas 

permanecerem competitivas (GIMENEZ et al., 2012). 

O conceito de sustentabilidade pode ser explicado pelo Triple Botton Line, 

apresentado por Elkington em 1997, que requer uma relação concomitante entre a 

eficiência econômica, a equidade social e a preservação ambiental. De acordo com 

Elkington (2012), na dimensão econômica tem-se a prerrogativa de preservar a 

lucratividade da empresa, sem comprometer o seu desenvolvimento econômico. Na 

esfera social, por sua vez, o foco volta-se à justiça social, isto é, ao desenvolvimento 

de um mundo mais justo por meio da relação dos stakeholders (colaboradores, 

clientes, fornecedores e governo). Por fim, na perspectiva ambiental, o intuito consiste 

na utilização de recursos ambientais de maneira racional ao reduzir os impactos 

negativos da empresa e a não prejudicar as próximas gerações. 

Diante desse contexto, em 2013, o Global Reporting Initiative (GRI) 

estabeleceu um confiável conjunto de diretrizes para o desenvolvimento de relatórios 

de sustentabilidade que possuem notória representatividade e importância global ao 

possibilitarem às organizações a avaliação e o acompanhamento de suas atividades 

sustentáveis. A quarta atualização (G4) desse conjunto de diretrizes abarca 

informações valiosas sobre tópicos críticos envolvendo a sustentabilidade e pode ser 

utilizada por todos os tipos de organizações, independentemente do porte, do setor e 

da localidade. O GRI (2015) apresenta, assim, as diretrizes para a elaboração de 

indicadores sustentáveis definidas com base em aspectos econômicos, ambientais e 

sociais. 



 
 

Na categoria econômica aborda-se o fluxo de capital entre diversos 

stakeholders e os principais impactos econômicos da organização sobre a sociedade 

em geral (GRI, 2015). Essa dimensão é analisada por meio do desempenho 

econômico, da presença no mercado, dos impactos econômicos indiretos e das 

práticas de compra da empresa. 

Por sua vez, a categoria ambiental engloba os impactos referentes aos insumos 

e saídas, à biodiversidade, aos transportes e a produtos e serviços, além da 

conformidade com as leis e regulamentos ambientais e gastos e investimentos nessa 

prática (GRI, 2015). Assim, os aspectos ambientais são: materiais, energia, água, 

biodiversidade, emissões, efluentes e resíduos, produtos e serviços, conformidade, 

transporte, avaliação ambiental de fornecedores e mecanismos de reclamações sobre 

impactos ambientais. 

Na categoria social, situam-se os impactos da organização sobre a sociedade 

a partir da análise das práticas trabalhistas e de trabalho decente, dos direitos 

humanos, da sociedade e da responsabilidade pelo produto.  

Ressalta-se que as mudanças políticas, econômicas, sociais e nas relações 

com os stakeholders têm estimulado as empresas a desenvolverem estratégias de 

inovação para a sustentabilidade (BOSSINK, 2002). Assim, a inovação relacionada 

aos critérios ambientais, sociais e econômicos possibilita a criação de uma base 

sustentável para fomentar a competitividade nas organizações (BUYS et al., 2014). 

Desse modo, a IA de entrada maximiza a possibilidade da empresa em 

desenvolver e praticar ações sustentáveis a partir do acesso às inovações por meio 

de relações interorganizacionais mais intensas com atores externos. Ainda, Lopes et 

al. (2017) ressaltam que a IA tende a acelerar as ações eco-inovadoras. Reforçando 

o exposto, as empresas consideradas verdes buscam inovações por meio de 

relacionamentos mais intensos com atores externos do que as outras organizações 

inovadoras, conforme concluem De Maarchi e Grandinetti (2013). 

Sendo assim, o levantamento teórico demostrou a tendência de os critérios 

sustentáveis estarem atrelados às inovações nas organizações, de modo que a 

abertura do modelo inovativo pode impactar o desempenho sustentável. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar as práticas de gestão de IA 

relativas ao modelo de negócio e ao desempenho inovador e sustentável de empresas 

industriais brasileiras. Visando atender a essa proposta, a pesquisa caracteriza-se 

como de abordagem qualitativa e natureza exploratória, conduzida por meio de um 

estudo de casos múltiplos.  

A pesquisa qualitativa busca a análise do mundo empírico em seu ambiente 

natural, valorizando o contato direto do pesquisador com o ambiente e situação que 

está sendo analisada (GODOY, 1995). Para Malhotra (2006), a pesquisa qualitativa 

refere-se a uma metodologia não estruturada e exploratória, baseada em pequenas 

amostras, que proporciona percepções e compreensão do contexto do problema. E o 

estudo de casos caracteriza-se pelo “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado” (GIL, 2008, p. 

57).  

De acordo com Yin (2016, p. 25), “a pesquisa qualitativa procura coletar, 

integrar e apresentar dados de diversas fontes de evidência”. Assim, realizou-se a 

triangulação de dados, que visa aprofundar os temas estudados e atribuir maior 

validade aos resultados encontrados.   

A seguir, apresenta-se o modelo conceitual que irá viabilizar a realização deste 

estudo. 

 

4.1 MODELO CONCEITUAL 

 

A partir do referencial apresentado, formulou-se o modelo conceitual da 

pesquisa, conforme a Figura 4, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 4 - Modelo conceitual da etapa qualitativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Gomes (2007); Kneipp (2016); Taran, Boer e Lindgren (2015); Boons e 
Lüdeke-Freund (2013); Kiron et al., (2013); Osterwalder e Pigneur (2011); Gunday et al., (2011); 
OCDE (2005); GRI (2015). 

 

A dimensão gestão de IA foi analisada com base no estudo desenvolvido por 

Gomes (2007), que aborda a gestão de fontes externas de informação tecnológica, 

adaptando-se, contudo, os pressupostos de tal estudo para o contexto da IA ao inserir 

a questão da transferência de tecnologia apontada por Chesbrough (2003). Assim, 

essa dimensão contempla a identificação de fontes de informação tecnológica e de 

Gestão da Inovação Aberta 

----------------------------------------------- 

•  Identificação e aquisição de fontes 

externas de informação; 

 

• Decisão quanto ao uso de fontes 

externas de informação; 

 

• Organização para a gestão de 

fontes de informação e para a 

transferência de tecnologia; 

 

• Gestão das interfaces entre os 

parceiros na atividade de inovação. 

 

       Gomes (2007); Chesbrough (2003) 

 

 

 

Modelo de Negócios 

----------------------------------------------- 

 

• Proposição de valor; 

• Cadeia de suprimentos; 

• Relacionamento com os 

clientes; 

• Modelo financeiro; 

• Grau de inovação do modelo 

de negócios 

 
Kneipp (2016); Taran, Boer e Lindgren 
(2015); Boons e Lüdeke-Freund (2013); 

Kiron et al. (2013); Osterwalder e Pigneur 

(2011) 

 

Desempenho 

----------------------------------------------- 

Inovador 

• Inovação em produtos; 

• Inovação em processos; 

• Inovação em marketing; 

• Inovação organizacional. 
 

Gunday et al. (2011); OCDE (2005) 

 
Sustentável 
 

• Dimensão econômica 

• Dimensão ambiental 

• Dimensão social 
 

GRI (2015) 
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modalidade de acesso à tecnologia, a decisão quanto ao uso de fontes externas, a 

organização para a gestão de fontes externas e para a transferência de tecnologia e 

a gestão das interfaces entre os parceiros na atividade de inovação, conforme o 

Quadro 5 exposto, a seguir. 

 

Quadro 5 - Gestão de fontes externas de informação tecnológica 

 
Identificação de fontes de informação tecnológica e/ou modalidades de acesso à tecnologia 

Etapa inicial do processo de gestão de fontes de informação tecnológica consiste na identificação e 
coordenação de oportunidades para assegurar a utilização eficaz e sistemática dos tipos fontes de 
informação tecnológica e/ou modalidades de acesso à tecnologia. 

Decisão quanto ao uso de fontes externas de informação tecnológica 

Definir as necessidades do negócio em relação ao uso de fontes externas de informação, a partir da 
análise do mérito técnico e comercial das oportunidades identificadas para a tomada de decisão 
sobre a compra ou não de tecnologia. Para tanto são adotados critérios que orientam a escolha 
dessas fontes. 

Organização para a gestão de fontes de informação tecnológica e para a transferência de 
tecnologia 

Para o gerenciamento das fontes externas de informação, torna-se necessário organizar a 
infraestrutura interna e os procedimentos para assegurar a realização das atividades e o uso dos 
recursos que permitam a incorporação das tecnologias e efetivação da inovação, bem como a 
transferência das tecnologias geradas internamente. A identificação dos fatores que dificultam a 
contratação das fontes externas de informação auxilia a melhoria do processo de gestão. 

Gestão de interfaces entre os parceiros na atividade de inovação 

A partir da identificação, da aquisição e da organização para a gestão das fontes de informação para 
a absorção e transferência de tecnologia, torna-se fundamental a gestão das interfaces entre os 
parceiros. A identificação dos fatores que facilitam e que dificultam o relacionamento entre os 
parceiros, bem como dos benefícios da parceria e da colaboração constitui-se em mecanismos de 
gestão eficaz na atividade de colaboração. 

 
Fonte: Adaptado de Gomes (2007, p. 93); Chesbrough (2003). 

 

No que se refere ao modelo de negócios, foi analisado com base no estudo de 

Kneipp (2016) que busca analisar a proposição de valor, a cadeia de suprimentos, no 

relacionamento com os clientes, o modelo financeiro e o grau de inovação do modelo 

de negócios baseado em Boons e Lüdeke-Freund (2013); Kiron et al., (2013), Taran, 

Boer e Lindgren (2015) em relação a gestão estratégia da inovação sustentável. Além 

dos estudos de Osterwalder e Pigneur (2011) que apresentam modelos de negócios 

de fora para dentro e de dentro para fora que caracterizam a postura de IA. 

O desempenho inovador foi mensurado por meio das categorias propostas por 

Gunday et al. (2011) e pelo Manual de Oslo (OCDE, 2007) que tratam dos resultados 

de inovação em produto, processo, marketing e organizacional. O desempenho 

sustentável, por sua vez, foi avaliado com base nas categorias econômica, ambiental 

e social propostas pelo GRI (2015). 



 
 

No Quadro 6, a seguir, apresentam-se as categorias de análise e os seus 

indicadores de acordo com cada dimensão a ser analisada. 

 

Quadro 6 - Categorias de análise e indicadores 

 
Categorias Indicadores 

Gestão de IA 

Identificação e aquisição de fontes externas 
de informação 

Categorias (tipos) de fontes externas de 
informação tecnológica. 

Aspectos críticos para a formalização do 
processo de contratação de fontes externas de 
informação tecnológica. 

Decisão quanto ao uso de fontes externas de 
informação 

Critérios que orientam a empresa quanto à 
decisão de desenvolver internamente ou de 
adquirir externamente tecnologia. 

Critérios que orientam a escolha das fontes 
externas de informação tecnológica. 

Organização para a gestão de fontes de 
informação e para a transferência de 
tecnologia 

Fluxo genérico para o processo de 
desenvolvimento de produtos e processos na 
empresa. 

Fases do processo de desenvolvimento de 
produtos e processos na empresa. 

Estrutura organizacional existente para a gestão 
de fontes de informação e para a transferência 
de tecnologia. 

Gestão de interfaces externas 

Gestão de projetos com parceiros. 

Fluxo de informações entre os parceiros. 

Avaliação do desempenho das parcerias. 

Modelo de Negócios 

Proposição de valor da empresa 
Definição do modelo de negócios. 

Proposição de valor da empresa. 

Grau de inovação do modelo de negócios 
Modificações no modelo de negócios a partir das 
atividades e decisões da empresa em relação a 
IA 

Cadeia de suprimentos 
Envolvimento com as parcerias principais em 
relação à IA. 

Relacionamento com os clientes Relacionamento com cliente em relação a IA. 

Modelo financeiro 
Estrutura de custos e fontes de receita em 
relação às atividades de IA.  

Desempenho 

Inovador Formas de avaliar o desempenho. 
Relação do desempenho com os investimentos 
em IA. Sustentável 

 
Fonte: Elaborado a partir de Gomes (2007); Chesbrough (2003); Kneipp (2016); Taran, Boer e 
Lindgren (2015); Boons e Lüdeke-Freund (2013); Kiron et al. (2013); Osterwalder e Pigneur (2011); 
Gunday et al. (2011); OCDE (2005); GRI (2015). 

 

A partir das dimensões e categorias de análise, elaborou-se o pressuposto que 

serviu como base para a análise do estudo. 
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P1: As práticas de gestão de IA estão associadas ao modelo de negócios e ao 

desempenho inovador e sustentável em empresas industriais brasileiras. 

 

4.2 SELEÇÃO DOS CASOS 

 

Os dados foram coletados em empresas industriais inovadoras brasileiras, 

escolhidas por acessibilidade, sediadas nos estados do Rio Grande do Sul (RS), 

Santa Catariana (SC) e São Paulo (SP). A escolha destes casos deve-se pelo fato 

das empresas terem indícios de IA, serem reconhecidas no mercado de atuação, e 

serem consolidadas e representativas no cenário nacional e internacional. Além do 

mais, buscou-se analisar empresas com caraterísticas distintas, tais como o setor de 

atuação, o porte e o poder de investimento, de forma a identificar as diferenças e 

semelhanças a respeito das práticas de IA, da configuração do modelo e do impacto 

no desempenho inovador e sustentável. Porém, assim como Linchtenthaler (2008), 

optou-se por MGEs, uma vez que estas são afetadas pela adoção da IA de forma 

diferente do que as empresas de pequeno porte. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA 

 

Para a coleta de dados do estudo foram utilizadas múltiplas fontes de 

evidências como entrevistas de curta duração, documentos relativos a relatórios 

publicados, a pesquisas científicas anteriores e mídias institucionais, realizando a 

triangulação dos dados. De acordo com Vergara (2015) a triangulação de dados 

refere-se à utilização de diferentes fontes de dados a partir de diferentes momentos, 

locais e pessoas.   

As entrevistas foram realizadas presencialmente em cada empresa analisada, 

de forma semiestruturada, por meio da utilização do protocolo de entrevista elaborado 

de acordo com o escopo teórico e modelo conceitual, conforme Apêndice A. De acordo 

com Hair et al. (2005), a entrevista semiestruturada caracteriza-se por possuir uma 

estrutura e orientação geral, porém permite a flexibilidade de incluir perguntas de 

elaboração anterior, de acordo com a iniciativa do pesquisador, a fim de ampliar ou 

esclarecer informações do pesquisado. 

Os entrevistados foram os principais responsáveis pelas áreas de inovação e 

afins. A fim de preservar a identidade das empresas analisadas e dos respondentes, 



 
 

optou-se pelas seguintes nomenclaturas: Empresa Alfa (Entrevistado 1 e Entrevistado 

2), Empresa Beta (Entrevistado 3) e Empresa Gama (Entrevistado 4 e Entrevistado 

5). A seguir, no Quadro 7, apresenta-se a relação dos entrevistados e o tempo de 

duração de cada entrevista que foram realizadas entre novembro de 2017 a janeiro 

de 2018. 

 

Quadro 7 - Tempo de duração das entrevistas 

 
Empresa Entrevistados Tempo de duração das entrevistas 

Alfa 
Entrevistado 1 50 minutos 

Entrevistado 2 56 minutos 

Beta Entrevistado 3 72 minutos 

Gama 
Entrevistado 4 

75 minutos Entrevistado 5 

 

Ressalta-se que as entrevistas foram gravadas com a autorização dos 

entrevistados e após transcritas para análise. Como outras fontes de evidências foram 

utilizados relatórios de sustentabilidade, pesquisas científicas e mídias institucionais, 

tais como sítios eletrônicos, vídeos e notícias. 

 

4.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo que de 

acordo com Vergara (2015, p. 7) refere-se a uma técnica para o tratamento de dados 

que visa identificar o que está́ sendo dito a respeito de determinado tema. A análise 

das evidências coletadas nas entrevistas e nos documentos foram analisados com 

base no modelo conceitual e com o auxílio do software NVivo 8.0. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados referentes às empresas 

industriais brasileiras de forte atuação no setor inserido, a partir da caracterização das 

empresas analisadas e do perfil dos respondentes; da gestão de IA; do modelo de 

negócios e do desempenho inovador e sustentável.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS RESPONDENTES 

 

Neste capítulo serão apresentadas as características das empresas 

investigadas bem como o perfil dos entrevistados. 

 

5.1.1 Caracterização das empresas 

 

O Quadro 8 apresenta uma síntese das principais características das empresas 

investigadas em relação ao ano de fundação, à localização, ao setor de atividade, ao 

número de funcionários, à receita operacional bruta, ao tipo de capital, à origem do 

capital controlador, ao tipo de inovação principal, à responsabilidade principal pela 

inovação, à internacionalização, à divulgação do relatório de sustentabilidade e às 

certificações.  

Como pode ser observado no Quadro 8, as características organizacionais 

evidenciam que as empresas analisadas possuem vasta experiência no mercado, 

tendo entre 72 e 94 anos de atuação, o que indica o acompanhamento de várias 

mudanças e exigências do mercado e da sociedade. A empresa Alfa está sediada no 

estado do Rio Grande do Sul (RS); a empresa Beta possui sede no RS, mas também 

está localizada em São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Santa Catarina (SC), onde 

se localiza seu maior parque industrial; e a empresa Gama é uma multinacional que 

possui no Brasil, unidades em SP e no Amazonas (AM), além de deter o controle de 

uma empresa no RS. 

As empresas investigadas atuam em setores distintos. Enquanto a Alfa 

pertence aos setores de saúde e educação, a Beta atua no setor de celulose e papel 

dos segmentos florestal, papel de embalagem, embalagem (papelão ondulado) e 

resina. E a Gama, por sua vez, atua no setor químico, nos segmentos eletrônico e 

energético, industrial, de segurança e gráficos, de consumo e de saúde. 

 



 
 

Quadro 8 - Caracterização das empresas pesquisadas 

 
Características 
organizacionais 

Empresa Alfa Empresa Beta Empresa Gama 

Ano de fundação 1924 1941 1946 

Localização Santa Cruz (RS) 
Campina da 
Alegria (SC) 

Sumaré (SP) 

Setor de atividade Educação e Saúde Celulose e Papel Químico 

Número de funcionários 700 funcionários 2.500 funcionários 3.500 funcionários 

Receita operacional bruta R$ 131 milhões R$ 1,2 bilhão R$ 3,6 bilhões 

Tipo de capital Capital fechado Capital aberto Capital fechado 

Origem do capital controlador Nacional Nacional Estrangeira 

Tipo de inovação principal 
Em produto e 

processo 
Em produto e 

processo 
Em produto e 

processo 

Responsabilidade principal 
pela inovação 

Da empresa com 
colaboração externa 

Da empresa 
Da empresa e de 

outras unidades da 
empresa 

Internacionalização Baixa Intermediária Alta 

Divulgação do relatório de 
sustentabilidade 

Não Sim Sim 

Certificações ISO 9001 

ISO 9001, ISO 
14001, ISO 14064, 
FSC® C009947, 
FSC® C125040 
FSC® C120229, 
FSC® C020437 
FSC® C116791 

ISO 9001, ISO 
14001 

 

Em relação ao porte, de acordo com a receita operacional, a empresa Alfa é 

classificada como de médio porte, e as empresas Beta e Gama, como de grande porte. 

No que concerne ao capital controlador, a Alfa possui capital fechado de origem 

nacional, a Beta possui capital aberto de origem nacional, e a Gama também possui 

capital fechado, porém de origem estrangeira. 

As três empresas analisadas estão voltadas para o mercado para outras 

empresas – Business-to-Business (B2B), e a Alfa e a Gama também estão no 

mercado para consumidores – Business-to-Consumer (B2C). As empresas pertencem 

a setores que demandam uma postura estratégica para a inovação e sustentabilidade 

– o entrevistado da Beta declara que seu negócio, por não ser B2C, não necessita de 

constantes inovações em produtos; contudo, sua empresa quer ter uma postura 

inovadora e sustentável, uma vez que o seu negócio está totalmente atrelado ao meio 

ambiente. Assim, tais organizações procuram inovar em produto e processo, tendo 

sido identificadas, também, ações inovadoras organizacionais e em marketing. 

Contudo, pode-se perceber que as empresas Alfa e Beta possuem mais espaços para 

melhorias e inovações incrementais, enquanto a Gama também possui para 

inovações disruptivas. 
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Nota-se, ainda, que a Alfa possui um forte diferencial relacionado ao seu 

posicionamento sustentável. A Beta, por sua vez, é considerada uma das principais 

indústrias dos segmentos de papel para embalagens em geral e embalagens de 

papelão ondulado, possuindo um DNA empreendedor e sendo pioneira em inovação 

no setor. E a Gama é reconhecida mundialmente como líder em inovação, uma vez 

que a cultura de inovação faz parte da identidade corporativa da empresa. 

Embora as próprias empresas sejam as principais responsáveis pelas 

inovações, há colaboração de parceiros externos. Além disso, pode-se perceber que 

as empresas estudadas estão em estágios diferentes de internacionalização. A Alfa 

possui baixa atuação no exterior, aproximadamente 1% de seu faturamento. Essa 

postura faz parte do seu posicionamento institucional de diminuir ou anular o 

relacionamento com países externos, focando o mercado interno. Na Beta, em 2016, 

18% das vendas foram para o mercado externo. A Gama possui alto grau de 

internacionalização: em 2015, 8,5% dos itens produzidos pela empresa foram 

exportados para 48 subsidiárias espalhadas pelo mundo e para clientes diretos 

(INVESTIMENTOS E NOTÍCIAS, 2015). 

Destaca-se, ainda, que as empresas Beta e Gama divulgam relatórios de 

sustentabilidade como forma de apresentar publicamente as suas práticas inovadoras 

e sustentáveis e os investimentos empresariais. A três empresas possuem certificação 

de qualidade ISO 9001: a Gama também possui a certificação ambiental ISO 14001, 

e a Beta, além dessa certificação, conta com a ISO 14064 e Forest Stewarship 

Council® de cadeia de custódia (C009947, C125040FSC e C120229) e manejo 

florestal (C020437 e C116791). 

Dessa forma, é possível perceber que as empresas possuem atividades de 

inovação e relacionamento com públicos de interesse externos, perfil necessário para 

atender os objetivos deste estudo. Ademais, as diferenças de porte, grau de inovação, 

competitividade e inserção internacional contribuem para um maior aprofundamento 

das temáticas ao serem analisadas em cada realidade.  

 

5.1.2 Caracterização dos respondentes 

 

O Quadro 9, a seguir, apresenta os dados dos entrevistados, tais como a 

empresa a qual se refere, o cargo, a formação profissional, o tempo de atuação na 

empresa e no cargo. 



 
 

Quadro 9 - Caracterização dos respondentes 

 
Características 

dos 
entrevistados 

Entrevistado  
1 

(E1) 

Entrevistado 
2 

(E2) 

Entrevistad
o 3 
(E3) 

Entrevistado 
4 

(E4) 

Entrevistado 
5 

(E5) 

Empresa Alfa Alfa Beta Gama Gama 

Cargo 
Coordenador em 

projetos de 
sustentabilidade 

Coordenador 
do LAB 

Coordenador 
de inovação 
e melhoria 
contínua 

Gerente 
técnico e 

responsável 
pela área de 
Product EHS 

Área EHS de 
toxicologia e 
segurança de 

produto 

Formação 
Engenharia de 

Produção e 
especializações 

Economia e 
Administração 

Sistemas de 
Informação 

Engenharia 
Química, com 

mestrado, 
doutorado e 

MBA 

Biologia 

Tempo de 
atuação na 
empresa 

17 anos 29 anos 7 anos 27 anos 6 anos 

Tempo de 
atuação no 

cargo 
8 anos 

1 ano e 6  
meses 

2 anos 5 anos 6 anos 

 

Como pode ser visto, os respondentes possuem cargos estratégicos nas 

empresas: coordenador em projetos de sustentabilidade e coordenador do Laboratório 

de Inovação Social (LAB) na Alfa; coordenador de inovação e melhoria contínua na 

empresa Beta; e gerente técnico dentro da diretoria de produção e desenvolvimento 

(P&D) e responsável pela área de Product EHS (Environment, Health and Safety) de 

meio ambiente, saúde e segurança na empresa Gama. Verifica-se, também, que os 

respondentes possuem graduação em Engenharia de Produção, Economia, 

Administração, Sistemas de Informação, Engenharia Química e Biologia e, em alguns 

casos, pós-graduação. 

Além disso, percebe-se que os entrevistados estão nas empresas há um tempo 

considerável, tendo pleno conhecimento de todas as atividades e processos de 

inovação. Enquanto o tempo de atuação na empresa varia de sete a 29 anos, no cargo 

varia de um ano e seis meses a oito anos. 

A seção, a seguir, apresenta os dados obtidos no estudo em relação à gestão 

de IA nas empresas pesquisadas. 

 

5.2 GESTÃO DA INOVAÇÃO ABERTA 
 

A dimensão gestão da inovação aberta foi analisada com base em quatro 

categorias: identificação e aquisição de fontes externas de informação, decisão 
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quanto ao uso de fontes externas de informação, organização para a gestão de fontes 

externas de informação tecnológica e transferência de tecnologia e gestão das 

interfaces entre os parceiros na atividade de inovação. A seguir, o Quadro 10 resume 

as principais evidências encontradas no que se refere à identificação e aquisição de 

fontes externas de informação. 

 

Quadro 10 - Identificação e contratação de fontes externas de informação 
(continua) 

Identificação e aquisição de fontes externas de informação 

Empresa Categorias Evidências 

Alfa 

Categorias de 
fontes externas 
de informação 

tecnológica 

“Eu não consigo fazer isso sozinho; eu preciso abrir essa inovação 
junto com universidade, com pesquisa, e a pesquisa normalmente 
está dentro da universidade. Também com o governo, como eu 
entendo as políticas públicas relacionadas a esse tema. Como é 
que eu envolvo o próprio idoso, a comunidade, os stakeholders, os 
entes que estão envolvidos numa questão dessas? Só abrindo. 
Hoje a empresa é totalmente aberta. [...] Então, a inovação aqui é 
aberta, tanto internamente como no jeito de “fazer com” que eu te 
falei antes, de envolver terceiros, de envolver usuário, envolver 
fornecedor, clientes”. (E1) 

Aspectos críticos 
para a 

formalização do 
processo de 

contratação de 
fontes externas 
de informação 

tecnológica 

“[...] agora, se você disser: vamos criar um produto juntos, porque 
tem pessoas que precisam fazer determinado tratamento e eu 
quero ajudá-las? Sim, vamos criar um produto juntos”. (E2) 

Beta 

Categorias de 
fontes externas 
de informação 

tecnológica 

“Então assumimos esse posicionamento, vamos desenvolver 
pesquisas junto com universidades, vamos absorver tecnologia de 
uma forma mais rápida através de startups, porque já são 
tecnologias desenvolvidas que, com alguns ajustes, você 
consegue absorver isso rapidamente. [...] Temos parceria com a 
Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária], de 
gestão florestal, produção de mudas, enfim, produtividade florestal. 
Temos algumas coisas em andamento com a UNOESC 
[Universidade do Oeste de Santa Catarina], justamente voltada 
para a utilização desses resíduos industriais na agricultura. Então 
eles testam isso em ambientes preparados. Temos algumas 
pesquisas em andamento; agora a gente está efetivando uma com 
a Associação Brasileira de Produção de Pinus para entender como 
a produtividade de diversas espécies se comportam a partir do 
clima, a partir do manejo florestal. Então hoje são os pontos que 
estão ativos com universidades”. (E3) 

Aspectos críticos 
para a 

formalização do 
processo de 

contratação de 
fontes externas 
de informação 

tecnológica 

 
“Junto com essa exploração da gestão da inovação, nós tivemos 
uma experiência na plataforma iTEC. Levamos desafio 
relacionados aos nossos resíduos industriais, até conseguimos 
desenvolver alguns interesses, mas não de acordo com o que a 
gente esperava”. (E3) 
 
 
 



 
 

Identificação e aquisição de fontes externas de informação 

Empresa Categorias Evidências 

Gama 

Categorias de 
fontes externas 
de informação 

tecnológica 

“Quando a gente vai para o mercado e pergunta para o cliente o 
que ele está precisando, quais são as dores dele e a gente entende 
o processo desse cliente e identifica alguma oportunidade, para 
nós não deixa de ser inovação aberta. Se nessa oportunidade a 
gente identifica que precisa de uma matéria-prima nova e a gente 
identifica lá três fornecedores que têm boas tecnologias nessa 
área, a gente chama os caras para conversar e a gente explica o 
que a gente precisa; para nós, isso é inovação aberta também, 
conversando na outra ponta. Se a gente tem algum problema 
regulatório nessa oportunidade que a gente tenta ajustar, tem que 
ter alguma opinião para mudar alguma norma nacional, e a gente 
vai para um comitê discutir isso, ou outros players de mercado – a 
gente considera isso inovação aberta. [...] Mas desenvolvimento de 
projeto acadêmico com uma determinada área com uso de produto 
da empresa validando propriedade etc., tem.” (E4) 

Aspectos críticos 
para a 

formalização do 
processo de 

contratação de 
fontes externas 
de informação 

tecnológica 

Então, para resumir, tudo se justifica pela oportunidade, dentro de 
todos os contornos éticos de fazer negócio, mas tudo se justifica 
pela oportunidade. Se eu preciso ir para a universidade 
desenvolver um método analítico de ensaio por conta do 
desenvolvimento, é inovação aberta”. (E4) 

 

O processo de desenvolvimento de inovações na empresa Alfa ocorre tanto por 

meio do colegiado de P&D interno quanto pelas linhas de trabalho do LAB, que vai 

além de um espaço social que fomenta o aprendizado sobre diversos interesses da 

sociedade e a cocriação de produtos, consistindo em um conceito, isto é, na maneira 

de ser, da empresa. 

A partir das evidências, percebe-se que, na empresa Alfa, a inovação ocorre 

de forma incremental em produto e processo (tendo ocorrido de forma radical na 

gestão), visando incorporar a sustentabilidade em todas as ações e fomentar uma 

estrutura aberta envolvendo os stakeholders. Desse modo, a empresa possui como 

estratégia de gestão o relacionamento com uma rede de colaboradores externos, 

destacando-se, dentre as principais fontes de informação, clientes, consumidores, 

universidades, fornecedores, espaços de coworking, consultorias locais, network, 

associações, governo e sociedade em geral. Deve-se destacar, ainda, sua relação 

com os consumidores na criação e no desenvolvimento de produtos como maneira de 

desenvolver uma inovação relevante que efetivamente atenda às necessidades do 

seu público-alvo, propiciando uma melhoria no potencial mercadológico do produto. 

Além disso, a empresa busca envolver todos os colaboradores internos interessados 

e as áreas estratégicas na alimentação do processo de inovação com novas ideias. 

(conclusão) 
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Percebe-se que a empresa Alfa parece buscar adquirir e fomentar inovações 

por meio de diversas fontes abrangendo aquisição de tecnologia, investimentos em 

tecnologia, colaboração não pecuniária (de forma que não há remuneração 

envolvida), plataforma digital, participações em feiras, cooperações e visitas às 

empresas. A empresa Alfa procura envolvimento com as partes interessadas com foco 

no desenvolvimento de soluções sustentáveis, a fim de propiciar bem-estar à 

sociedade, preservar o meio ambiente e obter retorno financeiro justo para a empresa. 

No que se refere à empresa Beta, a inovação ocorre em seus produtos e 

processos, no marketing e na organização, normalmente de modo incremental, razão 

por que conta com a área de P&D e relacionamentos que visam fomentar a cultura da 

inovação, envolvendo colaboradores internos, universidades, institutos de ciência e 

tecnologia, clientes, fornecedores, empresas de consultoria, startups, órgãos 

governamentais, laboratórios, concorrentes e associações. Há, também, trocas de 

práticas organizacionais inovadoras entre as empresas do mesmo setor por meio de 

benchmarking. Dessa forma, o acesso às fontes de informação ocorre por meio da 

aquisição de tecnologia, de investimentos em tecnologia, de desenvolvimento de 

inovações em parcerias, de aquisições de empresas, de laboratórios de P&D, de 

plataforma digital, vigilância tecnológica, entre outros. 

Vale destacar que, por intermédio de outras empresas, a Beta adquiri o que há 

de mais atual em termos de sistemas tecnológicos no mercado a fim de preparar-se 

para os desafios da Indústria 4.0, que consiste em uma revolução tecnológica 

reunindo pessoas, instituições e políticas públicas para o fomento de uma cultura 

digital. A empresa Beta busca, assim, parceiros de relacionamento que atendam às 

suas necessidades de destinação adequada do resíduo industrial, de informações 

sobre a produtividade de espécies no manejo florestal, de absorção de conhecimento 

tecnológico no processo de inovação em produtos, processos, marketing e gestão e 

de financiamento de órgãos governamentais, com foco no resultado e na 

concorrência. 

Na empresa Gama, a inovação ocorre de forma incremental e radical em 

produtos, processos, marketing e gestão, voltada para a contínua atualização de seu 

portfólio e para a liderança competitiva. Para isso, conta com a área de P&D interna e 

com demais áreas da empresa que, necessariamente, fazem parte do processo de 

inovação, além de vários projetos que estimulam os seus colaboradores internos a 

contribuírem com novas soluções, fomentando a cultura de inovação. Também 



 
 

interage com universidades, clientes, consumidores, fornecedores, concorrentes, 

outras subsidiárias do grupo no exterior, empresas terceirizadas, governo, startups, 

aceleradoras, incubadoras e outros players por meio de parcerias, alianças 

estratégicas, investimentos em startups, plataforma digital, vigilância tecnológica, 

participações em eventos, compras por especificações, formação na universidade 

institucional e em externas e investimento no próprio Instituto de Inovação Social. A 

esse respeito, ressalta-se que o relacionamento com os parceiros e acesso à outras 

fontes externas ocorrem para identificar novas oportunidades e tendências do 

mercado, absorver tecnologia de forma a complementar o know-how interno e obter 

vantagem competitiva. 

Vale destacar, ainda, que a multinacional Gama possui forte interação com o 

meio acadêmico como projetos que validam as propriedades dos produtos da 

empresa, participação em eventos, porém o Entrevistado 4 destaca que no Brasil não 

há nenhum caso de desenvolvimento de projeto completo com as universidades pelo 

fato da empresa possuir amplo e sofisticado conhecimento tecnológico.  Patra e 

Krishna (2015), em seu estudo sobre multinacionais na Índia, país de economia 

emergente como o Brasil, identificaram que as ligações entre a indústria e academia 

são bastante fracas. 

A partir dos achados, é possível perceber que as fontes de informações mais 

utilizadas pelas empresas analisadas são a área de P&D e outras áreas estratégicas 

da empresa, como vendas, marketing e assistência técnica. Nessa perspectiva, ganha 

destaque a abertura interna das empresas ao estimularem o envolvimento dos 

colaboradores, que não estão vinculados diretamente à área de P&D, no processo de 

inovação, seja a partir de ideias ou do próprio desenvolvimento da solução.  

Observa-se, também, que as empresas possuem interação com várias fontes 

de informação, buscando soluções inovadoras, por meio de institutos de ciência e 

tecnologia, empresas de consultoria, startups, aceleradoras, incubadoras, órgãos 

governamentais, laboratórios, concorrentes, outras empresas do grupo no exterior, 

empresas terceirizadas, espaços de coworking, feiras, conferências, associações e 

network, com destaque para as universidades, para os fornecedores de 

equipamentos, materiais, componentes e softwares e para os clientes e 

consumidores, que são considerados fundamentais no processo de inovação. Os 

resultados encontrados corroboram os dados da Pesquisa de Inovação (Pintec), 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), ao apontar 
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que os principais parceiros de relacionamento, nas empresas industriais brasileiras, 

são os fornecedores, clientes ou consumidores. Nitzsche, Wirtz e Göttel (2015) 

identificaram que grande parte das empresas industriais da Alemanha que foram 

analisadas utilizam especificamente clientes, fornecedores e instituições educacionais 

como fontes de obtenção de conhecimento externo. Ainda Brunswicker e Chesbrough 

(2018) em seu estudo destacam a importância do envolvimento dos clientes, porém 

também mostram que as grandes empresas passam mais tempo com 

empreendedores e fornecedores para criarem valor para seu pipeline de P&D.  

Assim, foi possível perceber o envolvimento entre os atores da hélice quádrupla 

da inovação – indústria, governo, academia e cidadãos.  

 Pode-se constatar que a Gama possui uma ampla rede estratégica de fontes 

externas, que pode ser justificada pela sua liderança tecnológica. A Beta, por sua vez, 

apresenta uma tendência de crescimento em relação à obtenção de tecnologia a partir 

das fontes externas. Devido à ampla diversidade de fontes utilizadas pelas empresas, 

pode-se perceber que há diversas modalidades de acesso à tecnologia. 

Constata-se, ainda, que, nas empresas analisadas, embora haja maior 

utilização de fontes internas, esta é acompanhada de uma tendência de aumento do 

uso de fontes externas de informação tecnológica. Tanto a empresa Beta quanto a 

Gama buscam fontes externas de informação vislumbrando maior resultado 

econômico e competitividade empresarial, diferentemente do que defende a empresa 

Alfa, que busca soluções sustentáveis que correspondam às necessidades dos 

clientes, sem focar exclusivamente o lucro.  

O Quadro 11, exposto a seguir, apresenta as principais evidências encontradas 

neste estudo no que se refere à decisão quanto ao uso de fontes externas de 

informação tecnológica.  

 

 
  



 
 

Quadro 11 - Decisão quanto ao uso de fontes externas de informação tecnológica 

(continua) 

Decisão quanto ao uso de fontes externas de informação tecnológica 

Empresa Categorias Evidências 

Alfa 

Critérios que 
orientam a 

empresa quanto à 
decisão de 

desenvolver 
internamente ou 

adquirir 
externamente 

tecnologia 

“Hoje a inovação tem que ser assim. Na nossa visão, se você ficar 
fechado, você não consegue dar um passo à frente ou conseguiria 
muito mais lentamente. [...] Eu não consigo simplesmente cortar as 
importações (que é o que nós queremos) do nada, porque tem uma 
linha que representa 30% do faturamento da empresa. Mas por 
que que não faz no Brasil? Porque aqui seria o dobro o custo; aí 
talvez inviabilize a comercialização”. (E1) 
“Então, por exemplo, se você não tem expertise aqui, você tem que 
buscar fora. A gente só complementa com expertise que a gente 
não tem”. (E2) 

Critérios que 
orientam a escolha 

das fontes 
externas de 
informação 
tecnológica 

“Como nós temos um direcionamento da diminuição das 
importações, cada vez mais é a economia local. Então a gente não 
vai mais para a China para buscar produtos: se nós precisamos de 
produto, nós temos que desenvolver”. (E2) 

Beta 

Critérios que 
orientam a 

empresa quanto à 
decisão de 

desenvolver 
internamente ou 

adquirir 
externamente 

tecnologia 

“Então a atualização tecnológica também vai te desafiar nesse 
sentido. Automaticamente você precisa tomar um extremo cuidado 
para que estruturas internas, apesar de ela ajudar você a produzir 
coisas para o teu negócio, ela pode te deixar isolado do contexto 
externo, e o ambiente externo, ele é muito dinâmico. Então você 
precisa, juntamente com uma estrutura própria, desenvolver uma 
estrutura de vigilância tecnológica muito forte para você não ficar 
para trás. Ao passo que, com um bom posicionamento, bem 
organizado, sabendo como fazer a inovação aberta, você tem a 
chance de estar acessando sempre aquilo que tem de mais novo 
no mercado, os melhores profissionais, aqueles que estão em 
constante capacitação, e automaticamente obriga você a exercer 
com excelência essa postura de vigilância tecnológica, mas isso 
vem automaticamente porque você está em contato com 
instituições que precisam fazer isso por obrigação, por natureza, e 
muitas delas até provocam isso; o meio acadêmico provoca muito 
disso também. Então esse é um dos cuidados que se tem que ter, 
mas hoje a gente enxerga isso como uma oportunidade de nós 
estarmos acompanhando a dinâmica e com ‘igual ou menor custo’ 
do que você manter uma estrutura interna própria”. (E3) 

Critérios que 
orientam a escolha 

das fontes 
externas de 
informação 
tecnológica 

“Sempre que possível, compras e contratações de serviços 
provenientes das comunidades do entorno das nossas unidades 
são priorizadas, estimulando o desenvolvimento econômico local e 
a construção de parcerias com fornecedores regionais”. 
(RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 2017) 

Gama 

Critérios que 
orientam a 

empresa quanto à 
decisão de 

desenvolver 
internamente ou 

adquirir 
externamente 

tecnologia 

“Então, a nossa primeira opção de busca, ela é interna. Então se 
eu preciso de um filme branco para uma fita com características 
muito especiais e eu sei que eu tenho isso dentro da Empresa da 
França, então eu vou acessar lá, porque fica tudo mais simples. Se 
eu tenho o desenvolvimento de um adesivo que tenha reator-piloto 
aqui, tenho muitas pessoas experientes na área que podem 
desenvolver o adesivo e eu acho que consigo resolver 
internamente, eu vou resolver internamente. Então depende das 
competências que você tem para resolver o problema da 
oportunidade; se faltar qualquer peça do quebra-cabeça, a gente 
vai buscar fora. Então, para resumir, tudo se justifica pela 
oportunidade, dentro de todos os contornos éticos de fazer 
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Decisão quanto ao uso de fontes externas de informação tecnológica 

Empresa Categorias Evidências 

negócio, mas tudo se justifica pela oportunidade. Se eu preciso ir 
para a universidade desenvolver um método analítico de ensaio 
por conta do desenvolvimento, é inovação aberta. Eu não tinha 
essa capacidade; eu vou para a universidade e desenvolvo o 
método analítico para fazer o teste”. (E4) 

Critérios que 
orientam a escolha 

das fontes 
externas de 
informação 
tecnológica 

“[...] Mas desenvolvimento de projeto acadêmico com uma 
determinada área com uso de produto da empresa validando 
propriedade etc. tem. Professores especializados em 
determinadas áreas, que a gente faz contato e a pessoa vem aqui 
e apresenta e a gente vai e faz o evento na universidade, acontece 
com frequência. De fato, o que não existe na indústria da nossa 
experiência a gente não consegue encomendar um projeto na 
universidade”. (E4) 

 

A partir das evidências apresentadas, percebe-se que os critérios que orientam 

a empresa Alfa quanto à decisão de desenvolver produtos com auxílio externo estão 

relacionados ao prazo, tendo em vista o ambiente dinâmico que sofre rápidas e 

radicais mudanças, à busca por expertise, de forma a complementar o know-how 

interno e ao alto custo de fabricação interna. Destaca-se que uma das razões para 

desenvolver produtos internamente consiste em atender um direcionador da empresa 

que trata da diminuição de importações, respeitando, assim, os princípios 

sustentáveis. Em relação aos critérios que orientam a escolha por fontes externas de 

informação, a empresa em questão prioriza o relacionamento com parceiros locais, a 

fim de fomentar a economia da região e com aqueles que se adequam às políticas da 

empresa. Também se observa que as atividades de inovação com os públicos de 

relacionamento são norteadas pela procura de soluções tecnológicas sustentáveis.  

A empresa Beta, por sua vez, também busca relacionamentos externos devido 

ao curto prazo que o mercado demanda para encontrar soluções inovadoras, ao custo 

oriundo do alto investimento que a empresa precisaria para desenvolver inovações 

internamente, à oportunidade de relacionamentos e ao acesso a expertises. O 

Entrevistado 3 observa que os P&Ds internos de processo incorporam a demanda da 

produção, de modo que o protagonismo no desenvolvimento de soluções está 

relacionado ao fato de se tratar de inovações incrementais. A colaboração com os 

agentes externos, por seu turno, está normalmente voltada para o desenvolvimento 

de inovações na gestão. Nesse sentido, a empresa procura, sempre que possível, 

manter relacionamentos com parcerias da região e com aqueles com que possui 

interação a longo prazo, sempre avaliando se atendem às normas organizacionais. 

(conclusão) 



 
 

A empresa Gama volta-se para o desenvolvimento interno de inovações 

quando possui o know-how necessário e quando tal desenvolvimento é sustentável. 

Também se orienta para o acesso de informações tecnológicas originadas das outras 

subsidiárias situadas no exterior. Desse modo, a Gama é direcionada a buscar 

informações tecnológicas externas com os seus públicos de interesse como forma de 

complementar a competência interna e de aproveitar as oportunidades tecnológicas e 

de parceria, resultando em desempenho empresarial superior. Porém, o Entrevistado 

4 ressalta que não existem restrições predefinidas ao projeto inovador em relação ao 

seu desenvolvimento ser interno ou externo, de maneira que a melhor solução é 

identificada pela organização caso a caso. Observa-se, ainda, que, devido à sua alta 

capacidade inovadora, a empresa busca desenvolver relacionamentos com parceiros 

relevantes, que possuem expertise necessária, uma vez que algumas fontes detêm 

maior notoriedade no processo de desenvolvimento tecnológico. Além disso, por se 

tratar de uma empresa multinacional, a Gama prioriza o relacionamento com parceiros 

em nível nacional, sem deixar, contudo, de considerar a expertise do colaborador e o 

atendimento às normas da empresa. 

É possível constatar, de forma geral, que as empresas Alfa e Beta decidem 

utilizar fontes externas devido à necessidade de expertise, ao estreito prazo que as 

organizações possuem em função das frequentes mudanças tecnológicas, ao custo 

para obter infraestrutura interna e contratar talentos externos e às oportunidades de 

desenvolvimento em parceria. Além de aproveitar as oportunidades, a Gama é 

direcionada a buscar expertise complementar nos parceiros.  

Assim, infere-se que as principais fontes de informação tecnológica utilizadas 

pelas empresas são prioritariamente internas. Enquanto Alfa e Beta fazem isso devido 

ao fato de as inovações serem mais incrementais, utilizando a inovação aberta para 

melhorar, acelerar e reduzir custos internos; Gama segue tal caminho por possuir alta 

capacidade tecnológica, áreas especializadas, influência, time de cientistas, 

orçamentos significativos e portfólio expressivo de registros de patentes, que suprem 

as necessidades para o desenvolvimento de inovações radicais. Nesse contexto, as 

informações provenientes de fontes externas são utilizadas como incremento das 

forças internas. Contudo, as evidências também levam à constatação de que os 

critérios de decisão por fontes de tecnologia externa das empresas Alfa e Beta são 

táticos, uma vez que usam a IA, frequentemente, como estratégia de investigação de 

necessidades. Entretanto, pode-se perceber claramente que os critérios da Gama são 
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também estratégicos, uma vez que utiliza a IA como estratégia de investigação e de 

desenvolvimento tecnológico mais intensivamente. A esse respeito, Serafim (2011) 

apresenta a IA a partir da estratégia de investigação de necessidades e de 

desenvolvimento tecnológico. 

Ressalta-se, portanto, que os critérios que orientam a escolha por fontes 

externas de informação estão condicionados às necessidades oriundas de cada 

projeto em desenvolvimento na empresa, sempre com foco em atender às 

oportunidades e demandas dos clientes conforme posicionamento estratégico das 

organizações. Além disso, as empresas procuram preferencialmente manter 

relacionamentos com parceiros locais, de forma a movimentar a economia.  

No Quadro 12 constam as principais evidências encontradas no que se refere 

à organização para a gestão de fontes externas de informação tecnológica. 

 

Quadro 12 - Organização para a gestão de fontes de informação tecnológica e para 

a transferência de tecnologia 

(continua) 

Organização para a gestão de fontes de informação tecnológica e para a transferência de 
tecnologia 

Empresa Categorias Evidências 

Alfa 

Fluxo genérico 
para o processo 

de 
desenvolvimento 

de produtos e 
processos na 

empresa 

“Então hoje toda a construção de soluções novas de produtos, 
serviços e gestão é feita por muita gente; não é uma pessoa que 
vai decidir, não é um chefe, um coordenador de produto. A decisão 
maior é do colegiado dele, que são os três e que tem mais uma 
equipe de cerca de dez ou doze pessoas junto no P&D, mas toda 
inovação, todo produto novo mesmo assim vai passar por um filtro 
no colegiado geral”. (E1) 

Fases do 
processo de 

desenvolvimento 
de produtos e 
processos na 

empresa 

“Então, a gente se apropriou um pouco do Design Thinking. Nas 
oficinas de cocriação, a gente começa a desenvolver as coisas, 
depois faz oficinas de experimentação, oficinas de legitimação com 
as pessoas, e então tem todo um processo. Por isso que, quando 
falam em inovação aberta, quando você usa esse conceito de fazer 
com as pessoas e cocriar com elas, a ideia inicial que vem e o 
produto que sai é totalmente diferente. Você não sabe quem é o 
dono da ideia”. (E2) 

Estrutura 
organizacional 

existente para a 
gestão de fontes 

externas de 
informação para a 
inovação e para a 
transferência de 

tecnologia 

“Hoje a equipe de P&D é maior, porque ela pensa mais em cima 
do produto, ela pesquisa mais, ela tem uma atribuição muito maior 
de identificar as necessidades do cliente, de ‘fazer com’”. (E1) 
“Nesse espaço de criação, a gente limitou o seguinte: em linhas de 
trabalho, é aquilo que a empresa quer desenvolver; então o P&D 
da empresa sai de uma estrutura de P&D e vai para linhas de 
trabalho, e aí a gente deixa de desenvolver para as pessoas e a 
gente começa a desenvolver com as pessoas. A própria linha de 
trabalho tem como a premissa o seguinte: para eu desenvolver 
uma linha de trabalho, eu preciso envolver várias expertises de 
áreas; ela é um espaço de aprendizagem. Então, alguém vai puxar 
alguém que é do antigo P&D, algum cliente, alguém da 



 
 

Organização para a gestão de fontes de informação tecnológica e para a transferência de 
tecnologia 

Empresa Categorias Evidências 

comunicação, da logística, da produção, da linha da área técnica. 
Então são todas essas expertises juntas”. (E2) 

Beta 

Fluxo genérico 
para o processo 

de 
desenvolvimento 

de produtos e 
processos na 

empresa 

“O planejamento estratégico é um momento em que a gente olha 
para o mundo e para as possibilidades, e a partir disso saem 
algumas provocações. A outra interface com o ambiente externo é 
justamente a área comercial que acaba trazendo e prospectando 
possibilidades. Então, no papel, a gente tem um ou dois tipos de 
papéis especiais que a gente está desenvolvendo que foram 
identificados pela área comercial. A área comercial traz, sinaliza a 
possibilidade de negócio para a fábrica, e então entra a área de 
P&D, que começa a entender a capacidade do sistema de fazer 
esse produto, que tipo de insumo, como é que são os testes, e 
existe toda uma lógica processual para isso – tem documentação, 
todo teste é registrado com seus acertos, com seus erros, enfim, 
tem coisas que não dão certo”. (E3) 

Fases do 
processo de 

desenvolvimento 
de produtos e 
processos na 

empresa 

“[...] faço uma prospecção, vamos começar a trabalhar juntos? 
Você vai me mostrar aquilo que você a princípio está precisando; 
a gente vem para cá, faz as adequações, faz os projetos-pilotos, 
faz os lotes-pilotos, valida, volta, aceitou, vamos concretizar a 
compra; se precisar, faz o ajuste. Então a concretização de um 
cliente é altamente relacionado. Ele está participando o tempo 
todo, e então tem o pessoal da assistência técnica, que vai lá, entra 
no processo do cliente, vê a nossa caixa rodando no processo do 
cliente e ele volta de lá com as observações”. (E3) 

Estrutura 
organizacional 

existente para a 
gestão de fontes 

externas de 
informação para a 
inovação e para a 
transferência de 

tecnologia 

“Aos poucos, todos os processos estão. Entendo que o papel de 
inovar não é da inovação; a área de inovação está aqui para 
catalisar, para oferecer mecanismos, facilitar, fazer a metodologia, 
apontar alguns caminhos, mas o papel de inovar é de todos [...]. 
Então toda a força de vendas, a assistência técnica tem justamente 
esse papel de interfaciar as necessidades do cliente, mais uma vez 
lembrando aquela questão do foco do cliente: ele pode pedir, mas 
a gente também pode sugerir [...]. Muitas empresas têm o tema 
inovação, mas a área é centralizada, é nuclear de forma 
corporativa. Eu já tinha analistas de melhoria contínua nas pontas 
em cada fábrica; então, transformando eles em analistas de 
inovação e melhoria contínua, trouxe uma maior amplitude, 
serenidade nesse processo de implementação, de captação. Hoje 
eu tenho uma equipe mais capilarizada na empresa, o que me dá 
muito mais percepção de realidade, muito mais agilidade, que é o 
que muitas vezes falta para a inovação”. (E3) 

Gama 

Fluxo genérico 
para o processo 

de 
desenvolvimento 

de produtos e 
processos na 

empresa 

“O bastão da liderança, dependendo da fase do projeto, vai estar 
mais com uma função ou com outra. Marketing está sempre 
envolvido desde o começo para validar a oportunidade. Na maioria 
dos casos, a liderança começa com o laboratório, porque afinal de 
contas vai ter que formular o produto, ver se ele atinge as 
propriedades, se tem custo adequado; depois começa o 
envolvimento da manufatura e negócios acompanhando, 
desenvolvendo o modelo de negócios, catálogo e tal. A hora que o 
produto está ficando pronto entra forte marketing, campanha de 
lançamento, plano de lançamento, como vai ser introduzido”. (E5) 

Fases do 
processo de 

desenvolvimento 
de produtos e 
processos na 

empresa 

“Na empresa, utilizamos o método dos stage-gates, abrangendo 
sete etapas: ideia, conceito, viabilidade, desenvolvimento, scale 
up, lançamento e pós-lançamento. Para cada etapa, utilizamos 
ferramentas adequadas de análise. Adotamos a metodologia do 
Design for Six Sigma (DFSS), que nos oferece uma variedade de 
instrumentos para avaliações robustas do projeto em cada 
momento [...]. São métodos de Design Thinking, levantamento de 
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Organização para a gestão de fontes de informação tecnológica e para a transferência de 
tecnologia 

Empresa Categorias Evidências 

dados de mercado, pesquisas diversas, observações, guias de 
entrevistas, validações com clientes, elaboração de protótipos, 
avaliação histórica de ações, produções em linhas-piloto, métodos 
de previsão, estudos de custos de fabricação, produtividade e 
preço, entre tantas outas ferramentas [...]”. (SERAFIM, 2011) 

Estrutura 
organizacional 

existente para a 
gestão de fontes 

externas de 
informação para a 
inovação e para a 
transferência de 

tecnologia 

“Essa é a parte mais bacana e encantadora do nosso modelo. Não 
tem. A gente tem um modelo de crescimento orientado à 
introdução de novos produtos com inovação. Esse é um programa 
de toda a organização. O cara de negócios tem sua promessa de 
crescimento via inovação, a manufatura está envolvida para 
desenvolver esses processos, o laboratório vai fazer protótipo, 
propor as soluções. Então a gente já tem todo um processo de 
criação desses novos itens que vão sustentar nosso crescimento, 
e todo mundo participa dele. Enquanto o laboratório está 
desenvolvendo o conceito do produto, a manufatura está pensando 
numa forma de como produzir, a pessoa de marketing está 
pensando em uma forma de comunicar no modelo de negócios; 
isso tudo faz parte do projeto inovador. Eventualmente, se a gente 
for levar essa produção para a fábrica de Manaus, a gente tem todo 
um modelo tributário de benefícios para Manaus. O cara de tributos 
pode estar dentro do projeto da equipe para contar a história de 
como ele vai justificar o benefício lá em Manaus, a equipe de 
vendas vai ser envolvida”. (E5)  

 

Na estrutura organizacional da empresa Alfa, não há um setor responsável pelo 

processo de desenvolvimento de novas soluções para produtos, processos e gestão 

nem especificamente pela gestão de fontes externas de informação tecnológica. O 

modelo é descentralizado, sem hierarquia: embora existam o colegiado de P&D e 

outras áreas estratégicas como a técnica, de produção, de logística e de 

comunicação, todos os colaboradores da organização podem participar de forma 

coletiva na criação de uma nova solução, cabendo a aprovação final ao colegiado 

geral, que é composto por diferentes integrantes dos colegiados menores. Dessa 

maneira, pode-se perceber que a empresa também mantém uma postura aberta 

internamente, não só envolvendo o setor multiprofissional de P&D que possui, como 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e pedagoga, mas também todos os 

colaboradores que tenham interesse em colaborar no processo de inovação. Ademais, 

o Entrevistado 1 observa que, por se tratar de uma indústria, para desenvolver novas 

soluções em produtos, é necessário que haja uma abertura do leque de fontes de 

informação na empresa, englobando conhecimentos da pedagogia, fisioterapia, 

medicina, terapia ocupacional, sociologia e filosofia e de tantas outras áreas para que 

esses conhecimentos agreguem valor ao produto. Destaca-se que a equipe de P&D 

passou a contar com mais membros à medida que ampliou a sua atribuição no que 

(conclusão) 



 
 

concerne a pensar mais sobre o produto, pesquisar e identificar as necessidades dos 

clientes, tornando o processo mais longo, porém legítimo. 

De acordo com o Entrevistado 2, no LAB existem linhas de trabalho que 

envolvem expertises internas e externas à empresa, abarcando, assim, 

multiprofissionais e resultando em um espaço de aprendizagem e cocriação de 

produtos. As linhas de trabalho englobam os projetos que a Alfa tem interesse em 

desenvolver; então o P&D afasta-se de sua estrutura para auxiliar as cocriações, 

envolvendo também colaboradores de outras áreas estratégicas. A cocriação consiste 

em uma estratégia de inovação que envolve os stakeholders na concepção e no 

desenvolvimento de inovações (PRAHALAD, 2000), sendo considerada uma prática 

da IA. 

O processo de inovação na empresa Alfa inicia com a problematização de 

alguma necessidade da sociedade realizada por vários atores. Além disso, a empresa 

possui um projeto denominado “Diversidade na rua”, que consiste em um espaço on-

line para receber informações, compartilhar e difundir assuntos sobre inclusão e 

acessibilidade que podem gerar soluções inovadoras. Nesse processo, a Alfa parte 

da filosofia empresarial de fazer com as pessoas, e não para elas. Dessa forma, há o 

envolvimento principalmente dos consumidores nos processos de concepção e 

desenvolvimento de uma inovação.  

A empresa trabalha, assim, com as técnicas do Design Thinking, que consiste 

em uma abordagem dinâmica de gestão para o desenvolvimento de inovações. Bonini 

e Sbragia (2011) apresentam o Design Thinking como um modelo de inovação com 

potencial para gerar resultados diferenciados para as organizações, pois contempla 

métodos de investigação e de desenvolvimento de soluções altamente focados nos 

usuários, exigindo colaboração, interação e abordagens práticas para encontrar as 

melhores ideias e soluções finais.  

Esse método possui as seguintes etapas: imersão; análise e síntese; ideação; 

e prototipação, que podem ocorrer de forma não linear (VIANNA et al., 2012). De 

acordo com Vianna et al. (2012), a imersão visa atender inicialmente o problema, 

momento em que a equipe de trabalho se aproxima do contexto da questão do ponto 

de vista tanto da empresa (o cliente) quanto do usuário final (o cliente do cliente). Na 

análise e síntese, os insights gerados são organizados de forma visual com o intuito 

de obter padrões e criar desafios que auxiliem na compreensão do problema. A fase 

de ideação, por seu turno, objetiva gerar ideias inovadoras relacionadas ao tema, 
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apropriando-se, para isso, de ferramentas para estimular a criatividade e gerar 

soluções. Na prototipação, última fase, acontece a tangibilização da ideia, isto é, a 

passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade e propiciar 

validações (VIANNA et al., 2012). A partir disso, verifica-se que, na empresa Alfa, há 

um processo lento que envolve desde a aprovação do projeto até a criação do produto, 

tendo em vista o atendimento dos princípios norteadores da organização, que são 

liberdade, confiança, corresponsabilidade e experimentação. 

Pelo fato de a gestão de fontes externas ocorrer de forma mais informal na 

empresa, baseado na confiança, o Entrevistado 2 salientou que um dos casos que 

pode barrar a colaboração para o desenvolvimento de uma inovação seria o produto 

ter sido patenteado pela outra parte interessada, tendo em vista que a cocriação de 

um bem patenteado pode prejudicar o responsável pela propriedade intelectual. 

Nessas situações, a empresa possui uma postura de não colaborar para não correr o 

risco de ser influenciada pela ideia do produto patenteado e então ocasionar possíveis 

injustiças. Sendo assim, para existir colaboração entre a empresa e terceiros, é 

necessário haver interesses mútuos de forma a propiciar ganhos para ambos. Ou seja, 

nas linhas de trabalho do LAB, para efetivar uma colaboração, é preciso interesse de 

ambas as partes, sem que haja renumeração envolvida. 

Ainda, o Entrevistado 2 explicou que a única forma da empresa transferir 

tecnologia é no caso de abrir filiais menores em outras regiões do Brasil de forma a 

atender o mercado local. 

Na empresa Beta, o processo de inovação foi estruturado a partir de 2010, 

quando se formou o entendimento de que as áreas deveriam ser organizadas para 

aproveitar as oportunidades do mercado, implicando a criação da área de gestão da 

inovação e de melhoria contínua. Dessa maneira, a empresa incorporou o modelo da 

gestão da inovação a partir da abordagem do funil de inovação, de plataformas 

tecnológicas e de outras ferramentas, o que levou a modificações ocasionadas pela 

busca de um modelo de gestão descentralizado e conectado com o ambiente externo. 

Na empresa em questão, existe uma área responsável pela gestão da inovação 

com foco na sistematização dos processos gerenciais que facilitam a inovação ao 

tratar da inovação aberta, da cultura da inovação, dos recursos para a inovação, da 

gestão de portfólio, da gestão de ideias e da propriedade intelectual da empresa. A 

estrutura para a geração de inovações conta com P&Ds internos de processos que 

também desenvolvem soluções para a produção. O Entrevistado 3 ressalta que cada 



 
 

unidade da empresa possui uma configuração própria, mas que, normalmente, 

contam com um gestor específico de P&D e mais a sua equipe. Além disso, em cada 

fábrica, há analistas de inovação e melhoria contínua, que alimentam a área de gestão 

da inovação e aprimoram as suas decisões. Há algum tempo, a empresa contava com 

P&D corporativo que era realizado em uma universidade e tratava de projetos mais 

estratégicos; contudo, devido à reorganização da empresa ocasionada pelos 

momentos de crise econômica no país, a Beta optou por pausar essa iniciativa. 

Ademais, na empresa, todos os processos possuem o papel de inovar, de modo 

que a área de inovação serve como catalisador e suporte para efetivar o 

desenvolvimento de novas soluções. Há, também, o incentivo dos colaboradores para 

o processo de sugestões de ideias inovadoras. Essas ideias, antes de serem 

desenvolvidas, passam pela aprovação de uma comissão formada por membros 

internos e externos à empresa. 

A empresa Beta possui equipes comercial e de assistência técnica que captam 

as necessidades dos clientes, o que as tornam fundamentais para a detecção de 

soluções inovadoras. O desenvolvimento de novas soluções também ocorre a partir 

de provocações oriundas do planejamento estratégico. A área de P&D desenvolve 

pesquisas com base em ideias geradas interna e externamente e está focada em todo 

o processo produtivo, englobando desde a semente até o produto final. Essa atividade 

de pesquisa conta com a colaboração de um conjunto de fontes externas, a fim de 

incrementar os resultados relacionados aos novos produtos, aos processos e às 

tecnologias. Há, também, a área de desenvolvimento de produtos, que visa 

desenvolver insumos, matérias-primas e novas linhas de bens e conta com um quadro 

de engenheiros e técnicos e com parcerias com clientes e laboratórios. A assistência 

técnica, por sua vez, realiza a interface com os clientes, atendendo as suas demandas 

e identificando oportunidades por meio da observação do seu processo produtivo.   

Além disso, a empresa Beta possui o “Programa Inova”, que visa fomentar a 

cultura da inovação a partir da geração de ideias, da capacitação de colaboradores e 

da disseminação da inovação aberta. Para o processo inovativo, utiliza as 

metodologias Kaizen e Design for Six Sigma da área da melhoria contínua. Observa-

se, também, que a empresa possui o que há de mais atual em termos de sistema 

tecnológico, facilitando o desenvolvimento e a absorção de tecnologia e fomentado 

uma cultura inovadora. 
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Além do mais, o Entrevistado 3 destaca a necessidade de uma gestão de 

inovação aberta estruturada para garantir tranquilidade no processo de propriedade 

intelectual. 

Na empresa Gama, não existe uma área responsável unicamente pela criação 

de uma inovação: todas as áreas estão envolvidas no desenvolvimento do projeto 

inovador, incluindo o gestor, que identifica a oportunidade, o laboratório, que 

desenvolve o conceito do produto e faz os protótipos, a manufatura, que decide como 

irá produzir, o tributário, que apresenta o melhor local para a produção, o marketing, 

que decide a forma de comunicar no modelo de negócios, e a equipe de vendas, que 

é responsável pela etapa de comercialização. Assim, todas as áreas da empresa são 

preparadas para entender as necessidades dos clientes, captar inputs de outras 

fontes de informação, detectar as tendências, acompanhar as tecnologias, analisar 

patentes e desenvolver marcas, elementos apontados por Serafim (2011) como 

importantes ao processo de inovação. Dessa forma, dependendo da fase de 

desenvolvimento em que o produto se encontra, uma área exercerá mais liderança 

que outras. Nesse sentido, embora a área de tecnologia consista em uma forte 

liderança de inovação, as áreas de marketing, vendas e serviço técnico, por manterem 

uma interface com os clientes, são fundamentais no processo de inovação. Por essa 

razão, existe um cargo na organização que lidera o laboratório de pesquisa 

corporativa e visa conectar a empresa às universidades e aos centros de pesquisa.  

O processo de inovação na empresa Gama segue o fluxo do funil de inovação, 

de captação de ideias, de validações com o cliente e de desenvolvimento e 

comercialização, passando especificamente pelas seguintes etapas: ideias, conceito, 

viabilidade, desenvolvimento, scale up, lançamento e pós-lançamento. Em cada 

etapa, são utilizadas metodologias de avaliação, como o Design Thinking e o Design 

for Six Sigma (SERAFIM, 2011). Por meio da metodologia Six Sigma, a empresa conta 

com os Black Belts, que consistem em grupos de colaboradores multiprofissionais de 

áreas variadas que buscam melhorias significativas nos processos ao longo de toda 

a cadeia de valor, focados no desenvolvimento de novos produtos e negócios 

(SERAFIM, 2011; RELATÓRIO DE SUSTENTABLIDADE, 2017).  

Ainda, para fomentar o desenvolvimento de novas soluções, a empresa Gama 

possui uma política interna em que os colaboradores, normalmente do laboratório de 

P&D, podem usufruir de uma porcentagem do seu expediente de trabalho para 

desenvolver projetos inovadores pessoais que estejam relacionados ao negócio, 



 
 

utilizando, para isso, a infraestrutura da empresa. As melhores ideias oriundas desses 

projetos são enviadas a projetos corporativos que investem nessas ideias de forma 

semelhante a uma aceleradora. A Gama também conta com outros projetos que 

estimulam a colaboração dos funcionários, como “Tech Forum”, “Clube do Inventor”, 

“Academia de Aprendizado Técnico Internacional” e “Lab Day”.  

A empresa busca, na área industrial, envolver os stakeholders para discutir 

sobre um produto ou processo. Além disso, para a área de consumo é realizada 

pesquisa a partir do grupo focal a fim de fomentar as discussões sobre as novas 

soluções, processo que pode ocorrer nos espaços da empresa e em locais externos. 

Como forma de identificar novas soluções e aprimorar os produtos da empresa, 

existe o programa “Teste Drive”, em que são enviados novos produtos para que 

consumidores, cadastrados no portal e detentores de determinado perfil, possam 

experimentar e avaliar. A empresa possui um portal de inovação virtual, direcionado à 

área de consumo, no qual são lançados temas desafiadores com o propósito de 

fomentar a discussão e o compartilhamento de ideias entre as partes interessadas.   

Ocorre, também, a realização de um workshop na área industrial, chamado 

“Teardown”, que consiste na ação de desmontar o produto do cliente e identificar 

oportunidades para o desenvolvimento de novas soluções a partir dos direcionadores 

de inovação apontados pelo cliente. Além disso, a empresa possui o Centro Técnico 

para clientes, em que são realizados eventos com os stakeholders, e o Instituto de 

Inovação Social, que visa contribuir para a transformação da sociedade, por meio da 

descoberta de tecnologias sociais e do desenvolvimento de programas próprios e em 

parcerias, investindo em futuros empreendedores. 

A empresa Gama também possui um escritório de patentes no exterior, que 

gerencia as propriedades intelectuais das empresas do grupo e a transferência de 

tecnologia para outras organizações. Para solicitar uma propriedade intelectual, o 

projeto passa por um processo interno de Invention submission, em que são 

analisados o grau de novidade envolvido, a necessidade da patente e se ela será 

regional ou global. O Entrevistado 4 observa que, eventualmente, a empresa licencia 

uma patente para outras empresas interessadas e, em casos remotos, vende uma 

área inteira da organização, juntamente com as suas propriedades intelectuais, por 

deixar de se tratar de um negócio interessante e promissor para a empresa.  

A partir das evidências, torna-se possível perceber que as empresas analisadas 

parecem possuir uma estrutura descentralizada e conectada voltada para a gestão da 
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inovação. De forma geral, a empresa Beta possui um cargo responsável por esse 

gerenciamento, e a Gama também possui um cargo que visa aproximar a empresa de 

parceiros externos, que se apresentam como facilitadores no processo de gestão da 

inovação. Contudo, na empresa Gama, a responsabilidade pela gestão de fontes 

externas de informação tecnológica encontra-se diluída entre as áreas, de acordo com 

as fases do desenvolvimento do produto. Desse modo, na Gama todas as áreas são 

responsáveis por inovar e colaborar em equipes multidisciplinares, o que representa 

também a realidade da empresa Alfa, que possui uma estrutura mais colaborativa. 

A empresa Gama, devido à sua posição de liderança e competitividade no 

mercado de atuação, apresenta uma estrutura de gestão e de network capaz de 

identificar oportunidades de inovação. Em função de seu porte e de sua sofisticação 

tecnológica, a Gama possui uma área responsável pelas suas propriedades 

intelectuais e, eventualmente, realiza a transferência de tecnologia para empresas 

externas.  

Nota-se, que as empresas Alfa e Beta buscam envolver aqueles colaboradores 

que não fazem parte da área de P&D no processo de criação de inovações, seja a 

partir de ideias ou do próprio processo de desenvolvimento dos produtos. Além disso, 

nas três empresas, os clientes e consumidores possuem papéis fundamentais nesse 

processo. Sendo assim, a inovação não é pensada unicamente pela área de P&D ou 

de planejamento estratégico das empresas: as equipes de trabalho são diversificadas 

para fomentar a geração, discussão e seleção de novas ideias, o que vai ao encontro 

dos achados de Osterwalder (2011). Além disso, nestas empresas a implementação 

ocorre em qualquer fase do processo de inovação o que corrobora com Chesbrough 

(2006). 

Percebe-se, também, que as empresas investigadas possuem vários 

mecanismos de interação com parceiros de interesse e se relacionam ativamente com 

as comunidades locais. Nas empresas Alfa e Gama, há uma plataforma de 

relacionamento em que são lançados desafios e as pessoas podem interagir e 

compartilhar suas ideias, estimulando o debate e o pensamento criativo. 

Mesmo que o mercado na empresa Beta seja tradicional, não demandando alto 

grau de inovações, a empresa busca novas soluções incrementais, principalmente no 

que concerne ao design de produtos físicos e aos serviços prestados. Ademais, a 

organização está em processo de difundir a cultura de inovação e, para isso, possui 

todos os conhecimentos e instrumentos a respeito da gestão da inovação aberta, 



 
 

tendo iniciado algumas práticas de gestão. Contudo, ocorrem ações pontuais, uma 

vez que o processo ainda está no início. 

Por fim, foi possível perceber que, em relação à transferência de tecnologia, as 

empresas adquirem muito mais conhecimento do que libertam para o exterior 

corroborando os achados de Brunswicker e Chesbrough (2018) relativos a uma 

pesquisa realizada em 2014. 

Em relação aos fatores que dificultam o processo de contratação, destaca-se a 

propriedade intelectual. 

O Quadro 13 apresenta as principais evidências no que tange à gestão das 

interfaces entre os parceiros na atividade de inovação. 

 

Quadro 13 - Gestão das interfaces entre os parceiros na atividade de inovação 

(continua) 

Gestão das interfaces entre os parceiros na atividade de inovação 

Empresa Categorias Evidências 

Alfa 

Gestão de projetos 
com parceiros 

“[...] porque isso condiz com o nosso posicionamento de ser aberto, 
não adianta. Um mundo de um jeito bom para todo mundo, que é 
um dos slogans da empresa... Eu tenho que fomentar a inovação 
e a sustentabilidade para os outros, não adianta ficar só aqui. 
Então, eu tenho que te falar o que de fato acontece aqui, para tu 
entender, levar para a UFSM e para a coisa fluir, se não as coisas 
não fluem”. (E1) 
“Pode ser que um dia que a empresa patenteie alguma coisa, mas 
não com o objetivo de impedir que você faça, mas para impedir 
que alguma indústria pegue a ideia, patenteie e não permita que 
as outras façam mais. Então essa é a nossa visão nesse processo 
das linhas de trabalho que estão surgindo. Então é totalmente 
aberta; a gente se preocupa com o acesso”. (E2) 

Fluxo de 
informações entre 

os parceiros 

“[...] então, o movimento aqui na empresa é muito grande. Todo dia 
tem alguém, tem gente com alguém, tem alguém lá no LAB, tem 
pesquisadores, tem consultores, tem visitas, tem alunos [...]”. (E1) 
“É uma inovação aberta, totalmente aberta, não se sabe quem é o 
dono [...]. Nós não chamamos de parceria; o nome é legal, mas na 
prática parece que parceria envolve dinheiro. Então o que que a 
gente faz? Como a gente consegue fazer uma coisa em conjunto? 
O que a gente pode fazer que possa ser útil para vocês e para 
nós”. (E2) 

Avaliação do 
desempenho das 

parcerias 

“Claro que o processo é mais longo, mas ele é mais legítimo. 
Valida com as pessoas”. (E2) 

Beta 
Gestão de projetos 

com parceiros 

“Então toda a força de vendas, toda a assistência técnica tem 
justamente esse papel de interfaciar as necessidades do cliente, 
mais uma vez lembrando aquela questão do foco do cliente: ele 
pode pedir, mas a gente também pode sugerir. Nós temos outros 
mecanismos de ouvir os clientes que são, que é a pesquisa de 
satisfação. Tudo isso é o momento em que a gente aproveita a 
interface, aproveita o momento. Então são formas, claro, de 
capturar percepção e talvez até oportunidades. A outra interface 
com o ambiente externo é justamente a área comercial que acaba 
trazendo e prospectando possibilidades”. (E3) 



86 

Gestão das interfaces entre os parceiros na atividade de inovação 

Empresa Categorias Evidências 

Fluxo de 
informações entre 

os parceiros 

“Inclusive a pesquisa de satisfação dos clientes, diferentemente de 
outras empresas que acabam fazendo tudo isso por internet, por 
e-mail, a gente está fazendo o que você acabou de vir aqui fazer 
olhar no olho, vai lá senta com o cliente e conversa com ele certo? 
Então nós não fazemos pesquisa eletrônica a gente não faz mais, 
já fizemos mais essa pesquisa eletrônica justamente para 
fortalecer o relacionamento”. (E3) 

Avaliação do 
desempenho das 

parcerias 

“Junto com essa exploração da gestão da inovação, nós tivemos 
uma experiência na plataforma iTEC. Levamos desafio 
relacionados aos nossos resíduos industriais, até conseguimos 
desenvolver alguns interesses, mas não de acordo com o que a 
gente esperava”. (E3) 

Gama 

Gestão de projetos 
com parceiros 

“Um workshop muito legal, mas ele é mais industrial, a gente 
chama de teardown, que é desmontar o produto do cliente e 
apontar ideias [...]. Nesse caso específico, ele estava orientado a 
esses direcionadores e era um retrofit. Nesse caso em específico, 
ele não estava na fase de design, o produto já existe, mas o cliente 
enxerga tantas frentes de inovação. Isso ocorre com bastante 
frequência, e o resultado final disso é um relatório bem detalhado, 
que é negociado com esse cliente. O cliente prioriza algumas 
coisas; isso é legal, mas não é prioritário. Mas a gente quer 
desenvolver e, a partir dessa iniciativa, a gente sai com projetos 
muito bons, essa é uma das formas de fazer. As formas de fazer 
inovação aberta hoje são muito mais desenvolvidas via startup, via 
aceleradoras das startups, via essas fundações e tudo mais. Então 
para nós facilita por conta de você ter um polo com tantas 
empresas com propostas inovadoras legais, e a gente tem se 
esforçado em fazer essas conexões. E aqui em Campinas tem uma 
iniciativa que se chama Weme, que é uma incubadora, aceleradora 
na cidade de Campinas, que na região para nós é o foco. 
Existência de relacionamento é o fator mais facilitador. 
Novamente, aspectos relacionados à propriedade intelectual é o 
que mais dificulta”. (E4) 

Fluxo de 
informações entre 

os parceiros 

“Existência de relacionamento é o fator mais facilitador. 
Novamente, aspectos relacionados à propriedade intelectual é o 
que mais dificulta” (E4). 

Avaliação do 
desempenho das 

parcerias 

“A pessoa acaba sendo muito reconhecida na sua avaliação anual. 
A gente tem e chama de comportamento da liderança, e são seis 
os comportamentos de liderança na nossa avaliação que é padrão 
para todo o funcionário da empresa; todos são analisados pelos 
seis comportamentos. Um deles é inovar. Todo mundo é analisado 
pela sua capacidade de inovar na sua função. A parceria é avaliada 
dentro do escopo do projeto; devido a nossa diversidade, a gente 
nunca vai ter uma parceria que atinge tantas áreas aqui dentro. 
Então, assim, se eu tenho um projeto que eu preciso de um 
outsourcing e eu preciso estabelecer essa parceria, compras vai 
indicar um outsourcing que já atende a outras áreas que a gente já 
tem relacionamento, já tem contrato; aí facilita, mas vai estar 
sempre limitado a um universo menor aqui. Então, com relação à 
análise dessas parcerias, também está dentro do escopo do 
projeto”. (E4) 

 

A empresa Alfa possui como direcionador o fomento à inovação e  

à sustentabilidade. Contudo, na visão do Entrevistado 1, o debate não pode se ater 

aos limites da organização; é necessário disseminar as práticas que ocorrem 

(conclusão) 



 
 

internamente para os stakeholders, visando atender ao seu posicionamento de ser 

uma empresa aberta que colabora com “um mundo de um jeito bom para todo o 

mundo”. No LAB, a empresa envolve os atores no processo de concepção e 

desenvolvimento de inovações por meio da colaboração, sem que existam recursos 

financeiros nas trocas – a colaboração ocorre pela satisfação de estar contribuindo 

com soluções sustentáveis na educação e saúde para a sociedade. Dessa forma, 

ambas as partes ganham: a empresa, com novas ideias e validações em produtos, e 

a sociedade, com soluções criadas juntamente com o usuário para as mais diversas 

utilidades e especificações, atendendo aos critérios ambientais e sociais.  

Assim, a colaboração precisa fazer sentido para os envolvidos, como ocorre 

nas interações entre a empresa e as universidades, em que ambas adquirem 

conhecimento por meio do acesso a informações tecnológicas e do desenvolvimento 

de conhecimento prático. A interação com os parceiros, necessária a essa 

colaboração, acontece nos espaços da empresa, no local de trabalho dos clientes, 

nas universidades, nas plataformas digitais e em outros meios de interface. É possível 

perceber, assim, que o relacionamento com os parceiros externos pode ocorrer de 

maneira informal e formal a partir da iniciativa de ambas as partes envolvidas. Em 

alguns casos, conforme salienta o Entrevistado 2, pode haver solicitação de 

propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos no LAB por parte da empresa, 

sendo o maior objetivo dessa ação propiciar a liberdade de acesso do produto à 

sociedade em geral, garantindo que as organizações não patenteiem e impeçam o 

desenvolvimento por terceiros. 

A empresa Beta possui uma ação interna que visa estimular a participação dos 

colaboradores na criação de ideias inovadoras, as quais, se aprovadas, são 

aprimoradas pela área responsável e podem gerar recompensas por meio do 

reconhecimento dos colaboradores-destaques e da remuneração; e, caso a solução 

inovadora gere retorno financeiro para a empresa, há também premiações com 

viagens. Externamente, a interface da empresa com os parceiros ocorre por 

intermédio das áreas comercial e de assistência técnica, que possuem a 

responsabilidade de identificar as necessidades do cliente à empresa e detectar novas 

oportunidades. Além disso, busca-se, por meio de pesquisa de satisfação do cliente, 

capturar percepções e oportunidades de negócio.  

Como ferramenta de avaliação, percebe-se que a empresa analisa questões 

relacionadas à qualidade dos produtos e serviços oferecidos, à eficácia da 
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comunicação e ao processo comercial como um todo. Ressalta-se que, a fim de 

desenvolver soluções inovadoras em parceria, a empresa Beta utilizou a plataforma 

iTEC, criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, que 

objetiva desenvolver a inovação aberta com transferência de tecnologia entre as 

instituições de pesquisa e os setores empresariais, gerando, assim, novos negócios. 

Contudo, a organização não obteve o retorno esperado a partir das propostas 

apresentadas.  Em relação aos benefícios da interação da empresa com as fontes 

externas, pode-se apontar o desenvolvimento e a absorção de tecnologia, a melhoria 

no potencial mercadológico pela legitimação do produto pelo cliente e usuário e o 

acesso a recursos financeiros e humanos qualificados.  

A empresa Gama, por sua vez, possui vários mecanismos de interação com as 

fontes externas de informação tecnológica, como o portal de inovação, que contém 

desafios e fomenta o debate entre as pessoas, o programa “Teste Drive”, que consiste 

na ação de enviar produtos aos consumidores como forma de obter feedback, o 

workshop, que foca o desmonte do produto do cliente e apontamento de novas 

soluções, e os eventos, que contam com parceiros importantes da empresa. Como 

todas as áreas da empresa possuem o papel de inovar, todas acabam tendo a 

possibilidade de se relacionar com os parceiros de interesse para o desenvolvimento 

de projetos. O contato também ocorre no Centro para clientes e no Instituto de 

Inovação Social. 

A empresa possui programas internos que estimulam os colaboradores a 

desenvolverem ideias inovadoras que geram reconhecimento na avaliação anual da 

organização. Ressalta-se que todos na empresa são avaliados pela capacidade de 

inovar na sua área e que a avaliação entre as parcerias externas se orienta pelo 

escopo do projeto a ser desenvolvido. Além disso, entre os fatores que facilitam o 

relacionamento entre os parceiros, destaca-se a existência de relacionamento anterior 

e o grau de novidade do projeto. O Entrevistado 4 aponta, por exemplo, que as formas 

de fazer inovação aberta na empresa estão relacionadas a startups e aceleradoras de 

startups que possuem interessantes propostas inovadoras. Nesse sentido, o que 

dificulta o relacionamento concerne, principalmente, em questões relativas à 

propriedade intelectual e ao descumprimento de políticas da empresa, sendo 

necessário que o envolvido corrija a situação para manter a interação e aspectos 

referentes à propriedade intelectual. Destaca-se, ainda, que existe forte 

relacionamento da Gama com as universidades; contudo, as trocas de informação são 



 
 

limitadas devido ao alto nível de conhecimento tecnológico que a empresa possui 

internamente. 

A partir das evidências, constata-se que, nas empresas analisadas, o fluxo de 

informações entre os parceiros ocorre de maneira informal e formal, podendo ser 

afetado pelos atores envolvidos e pela importância inovadora do projeto, a fim de 

atender a interesses mútuos.  

Ressalta-se, ainda, que os fatores que facilitam o relacionamento entre os 

parceiros, nas empresas investigadas, parecem estar ligados à existência de 

relacionamento anterior, às trocas de informações e à expertise dos parceiros. Os 

fatores que dificultam o relacionamento entre os parceiros, por sua vez, podem estar 

relacionados à propriedade intelectual envolvida e ao descumprimento de políticas 

das organizações. 

É possível perceber, também, que os benefícios da colaboração no processo 

de inovação, na Gama, parecem estar relacionados ao desenvolvimento e à absorção 

de tecnologia mais eficaz e à melhoria no potencial mercadológico, sempre buscando 

aproveitar as oportunidades de tecnologia e de parceria.  

Diante dos achados deste estudo, é possível constatar que, devido à 

velocidade das mudanças tecnológicas e à escassez de recursos, a inovação aberta 

surge como estratégia de gestão, visto que as empresas parecem melhorar seu 

potencial mercadológico por meio da legitimação do produto pelo cliente como forma 

de reduzir o risco no desenvolvimento do produto, bem como por meio de acesso a 

recursos financeiros e humanos qualificados. 

A seguir, apresentam-se as evidências relacionadas ao modelo de negócios 

das empresas analisadas. 

 

5.3 MODELO DE NEGÓCIOS 

 

A dimensão modelo de negócios das empresas estudadas foi analisada por 

meio das seguintes categorias de análise: proposição de valor da empresa, estrutura 

da cadeia de suprimentos, relacionamento com os clientes, modelo financeiro e grau 

de inovação do modelo de negócios. O Quadro 14, a seguir, resume as principais 

evidências encontradas no que se refere à proposição de valor das empresas. 
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Quadro 14 - Proposição de valor das empresas 

(continua) 

Proposição de valor das empresas 

Empresas Categorias Evidências 

Alfa 

Definição do 
modelo de 
negócios 

“A empresa hoje, no seu modelo de negócio, no seu jeito de atuar, 
no seu jeito de desenvolver soluções, produtos e serviços e gestão, 
tem feito tudo isso de uma forma aberta. O nosso compromisso 
institucional é unir pessoas e organizações para construir 
encaminhamentos e criar soluções sustentáveis”. (E1) 

Proposição de 
valor da empresa 

“Hoje o desenvolvimento de produto está em cima de atender as 
necessidades das pessoas. [...] a sustentabilidade tem que estar 
na estratégia, tem que estar no jeito de ser”. (E2)  
“Hoje, a complexidade das necessidades do mundo para o futuro 
vide os ODS [Objetivos do Desenvolvimento Sustentável], que são 
os dezessete objetivos sustentáveis da ONU [Organização das 
Nações Unidas], é um mundo de desafios que a humanidade vai 
ter daqui para frente. Então não há como nós atender ou contribuir 
nessas demandas se nós não envolver a comunidade acadêmica; 
então por isso a gente é aberta a contribuir com isso”. (E1) 

Beta 

Definição do 
modelo de 
negócios 

“Dentro do nosso posicionamento estratégico, agora nós queremos 
nos diferenciar até em função do negócio que a gente atua em 
serviço; então o produto em si até vai sofrer algumas alterações 
como eu disse antes, mas elas serão mais esporádicas; não vai 
ser a quantidade de inovação que vai nos trazer mais clientes, mas 
vai ser o tipo de serviço. Na verdade eu acho que todos os 
negócios já estão indo nessa direção, o que você tá vendendo 
basicamente é a experiência, e não o que você materialmente está 
consumindo [...]. Criar relações de valor, essa é a missão da 
empresa, criar relações de valor com todos os stakeholders, não é 
com o teu cliente, não é com o teu fornecedor, é com todos. Todo 
mundo precisa e também não é pura e simplesmente se dizer que 
é uma relação de ganha ganha, é o que a gente está falando aqui 
de mind share, heart share que é mais do que market share, que é 
mais do que participação no mercado; é levar uma relação de 
compromisso com todos os teus stakeholders, de compromisso 
genuíno. Então inevitavelmente essa é uma das marcas da 
empresa”. (E3) 

Proposição de 
valor da empresa 

“Os nossos valores que são voltados fundamentalmente para 
aspectos ambientais, desenvolvimento e valorização das pessoas, 
foco no resultado; inovação é um dos nossos valores. Então, 
basicamente nós nos apoiamos nesses pilares para fundamentar 
a ideologia do negócio. E altamente orientados para o cliente e 
buscando diferencial em serviço”. (E3) 

Gama 

Definição do 
modelo de 
negócios 

“O modelo de negócios não é único, e a gente não conseguiria 
sobreviver com um modelo único; a gente tem 55 mil itens de 
produtos em comercialização, tem de tudo. O que é uma das 
belezas de trabalhar aqui na empresa: isso aqui é um 
supermercado de tecnologias e de modelos de negócios”. (E4) 

Proposição de 
valor da empresa 

“Para a empresa, inovar é criar valor com base em necessidades, 
experiências e motivações das pessoas. É colocar o cliente no 
centro das decisões, entendendo seus critérios e motivações e, 
assim, propondo melhores experiências dentro do universo dele. 
Seguindo a proposta de negócio disruptivo, não se trata apenas de 
lançar uma invenção no mercado, mas transformar de forma 
sustentável a relação deste com os produtos e serviços. Na 
empresa, a inovação é fruto de um processo contínuo, interno e 
externo, que conecta colaboradores, parceiros de negócio, 



 
 

Proposição de valor das empresas 

Empresas Categorias Evidências 

empresas e consumidores, envolvendo e beneficiando toda a 
sociedade”. (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 2017) 
“Então a gente está sempre antenado também a entender do 
mercado e do cliente o que ele valoriza como atributo, e aí o 
quebra-cabeça vai se montando. A gente conversa com a área de 
negócios e tenta montar uma proposta pro mercado que carregue 
o atributo que atinja o cliente que valoriza aquele atributo; aí 
começa a fazer sentido. Então, assim, a gente tem um processo 
estabelecido dos conceitos, tudo montado, mas a gente tem, como 
o mercado tem, as dificuldades.” (E4) 

 

A empresa Alfa possui um modelo de negócios diferenciado focado na 

produção de produtos que possuem relevância para a sociedade e fornecem bem-

estar às pessoas. Sua proposta de valor consiste em unir pessoas e organizações, 

sendo a cooperação e a parceria essenciais para a criação de soluções relevantes e 

sustentáveis. Assim, a proposta de valor está baseada no diálogo e na confiança com 

diferentes públicos.  Vale destacar que a empresa atenta, dessa forma, para os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos, buscando o desenvolvimento da 

economia local por meio de parcerias e de fomento a novos mercados de trabalho que 

venham a atender as necessidades de insumos e serviços da empresa. 

Além disso, a empresa Alfa é orientada pelos dezessete objetivos de 

desenvolvimento sustentável criados pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

para 2030, que preveem erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; 

saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e 

saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; 

indústria, inovação e sustentabilidade; redução das desigualdades; cidades e 

comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a 

mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições 

eficazes; e parcerias e meios de implementação (ONU, 2015). Destaca-se, ainda, que 

a empresa possui política de logística pela qual os resíduos são reaproveitados pela 

própria empresa e por parceiros. 

Na empresa Beta, o modelo de negócios está voltado para a comercialização 

do produto físico, mas ganha destaque especial a prestação de serviços pós-venda e 

a oferta de experiências positivas ao cliente. Nesta perspectiva, Chesbrough (2017, p. 

30) aponta que “os serviços estão se tornando uma parte cada vez mais importante 

do modelo de negócios para muitas empresas”. Os pilares que fundamentam seu 

(conclusão) 
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negócio estão relacionados ao empreendedorismo, à inovação, à sustentabilidade, à 

valorização das pessoas e ao foco no resultado.  

A empresa possui uma posição ideológica de empresa válida, de modo que, 

para permanecer sustentável, conforme prevê a constelação de valor de Moreira 

(2009), precisa criar produtos de valor para os clientes escolhidos; criar relações 

significativas com clientes, colaboradores e acionistas; criar e manter clientes 

satisfeitos; praticar princípios de conduta considerados exemplares pela sociedade; 

usar os recursos de maneira produtiva; criar, administrar, manter e desenvolver 

talentos; evoluir deliberadamente; e gerar lucro admirável e merecido aos olhos da 

sociedade. Nessa perspectiva, a empresa assumiu uma política de “foco do cliente” – 

conceito de estratégia de marketing criado por Moreira (2009) –, que, na visão do 

Entrevistado 3, consiste na ação de a empresa estar ao lado do cliente tendo a 

percepção do seu negócio e, a partir disso, usando a expertise empresarial para 

entregar o que o ele precisa, e não necessariamente o que ele está pedindo. 

A empresa Beta é orientada a buscar relações de valor com todos os seus 

stakeholders. Além disso, destaca-se o estímulo da empresa em ampliar o seu fluxo 

de valor por meio da economia circular. De acordo com Korhonen et al. (2018), a 

economia circular consiste em uma iniciativa de desenvolvimento sustentável que tem 

por objetivo reduzir os fluxos de material linear e de produção de energia dos sistemas 

de consumo da sociedade, aplicando ciclos de materiais e fluxos de energia 

renováveis e de tipo cascata para o sistema linear. A economia circular promove, 

dessa maneira, além da reciclagem tradicional, ciclos de materiais de alto valor e cria 

abordagens de sistemas para a cooperação de produtores, consumidores e outros 

atores sociais no trabalho de desenvolvimento sustentável. Assim, a empresa destina 

os seus resíduos de forma mais adequada por meio de empresas parceiras que 

realizaram adequações em seus processos e adaptações nas máquinas – tal 

processo levou, inclusive, à criação de novos negócios pelos parceiros a fim de 

atenderem a necessidade da Beta. E os demais resíduos, que não vão para essas 

empresas, servem como insumos para as florestas da empresa e para as 

propriedades agrícolas locais, o que gera uma nova cadeia de valor, empregabilidade 

e mais economia. Assim, as práticas inovadoras e sustentáveis permeiam todos os 

processos e assuntos da empresa Beta. 

Na empresa Gama, o modelo de negócios é orientado para a introdução de 

novos produtos no mercado. Dessa forma, pelo fato de a empresa comercializar 



 
 

diversificados itens, existem diferentes modelos de negócios para atender cada 

configuração. Assim, a empresa possui um modelo dinâmico, em que os clientes são 

fornecedores e concorrentes. A proposta de valor baseia-se na parceria com os 

stakeholders para a criação e o desenvolvimento de inovações com foco nas 

necessidades, motivações e experiências dos clientes e do atendimento aos critérios 

sustentáveis em toda a cadeia produtiva, desde a criação do projeto até a disposição 

final a partir do gerenciamento do ciclo de vida dos produtos (Life Cycle Management). 

Destaca-se, também, que a Alfa possui um programa de logística reversa em parceria 

com a empresa Terra Cycle. 

A partir dos dados coletados, é possível constatar que o modelo de negócios 

da empresa Alfa busca o desenvolvimento de produtos voltados ao bem-estar da 

sociedade. Além disso, ressalta-se o compromisso da empresa Beta com o 

desenvolvimento sustentável aliado à inovação: a empresa possui um modelo voltado 

à criação de valor para os seus clientes por meio do desenvolvimento de soluções 

sustentáveis a partir da transformação da celulose, o que evidencia sua 

responsabilidade socioambiental. E na empresa Gama, o modelo de negócios está 

focado em inovação.  

De forma geral, pode-se perceber, assim, que a inovação, a sustentabilidade e 

a conectividade com os stakeholders permeiam as estratégias das empresas 

analisadas, fazendo parte de sua proposta de valor. Ainda, é possível notar que as 

empresas investigadas fomentam a economia circular, fazendo com que os resíduos 

gerados voltem como insumos para a cadeia produtiva da empresa ou de parceiros, 

visando ao desenvolvimento sustentável e agregando maior valor para as 

organizações. 

No Quadro 15, exposto a seguir, apresentam-se as principais evidências no 

que se refere ao grau de inovação do modelo de negócios das empresas analisadas 

em função dos investimentos em inovação aberta. 

 

Quadro 15 - Grau de inovação do modelo de negócios 

(continua) 

Grau de inovação do modelo de negócios  

Empresa Categoria Evidências 

Alfa 

Modificações no 
modelo de 

negócios a partir 
das atividades e 

“[...] a empresa questionou muito esse modelo tão tradicional, tão 
rigoroso, e se transformou, porque no passado a empresa sempre 
foi uma empresa extremamente rígida, contrária a essas coisas; a 
característica da empresa era essa. Ela foi se transformando, 
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decisões da 
empresa em 

relação à inovação 
aberta 

principalmente nos últimos dez, quinze anos, e hoje ela é uma 
empresa bem diferente, bem mais aberta para o seu modelo de 
gestão. [...] a gente trabalha dessa forma bem aberta hoje, 
diferente do passado. Então a empresa fez essa pergunta 
justamente para refletir sobre o que ela estava fazendo e quem ela 
queria ser de verdade, não simplesmente faturar para enriquecer 
o dono, os acionistas e a família, mas também para fazer algo mais 
que isso”. (E1) 

Beta 

Modificações no 
modelo de 

negócios a partir 
das atividades e 

decisões da 
empresa em 

relação à inovação 
aberta 

“Então a empresa, na sua história, traz essa marca do 
empreendedorismo e começou a estruturar melhor o seu processo 
de inovação depois de 2010. A linha filosófica, a ideologia que a 
empresa assumiu nos anos 2000 em relação a cliente. [...] para um 
momento de muita crise, onde a gente teve que se reposicionar 
para a rentabilidade, ou seja, fazer com que aquilo que nós temos 
em nossas mãos produza mais resultado. Então a nossa estratégia 
para inovação também acabou mudando um pouco, ou seja, é uma 
tendência e já vinha se mostrando uma tendência muito forte em 
trabalhos de colaboração, conexão com ecossistemas”. (E3) 

Gama 

Modificações no 
modelo de 

negócios a partir 
das atividades e 

decisões da 
empresa em 

relação à inovação 
aberta 

“Quando a gente conta a história de Customer Experience 
Innovation, ela é da década de 20, e o caso que é contado é o caso 
do desenvolvimento da fita crepe que a indústria só pintava o carro 
de uma cor e depois a indústria automobilística começou a pintar 
o carro de duas cores, tanto na indústria quanto depois na 
reparação, e havia a necessidade de uma solução prática para 
fazer o mascaramento das áreas para você pintar as duas cores; 
daí que veio a invenção da fita crepe de mascaramento. A gente 
sempre contou esse caso com essa faceta de inovação aberta. 
Quem falou para a gente que precisava disso foi o pessoal da 
oficina que trabalha e tem essa dificuldade, e a gente trouxe isso 
para dentro e buscou uma solução”.  (E4)  
“Esse conceito, que está no DNA da marca, ganhou reforço há dois 
anos, com o posicionamento Ciência. Aplicada à Vida, refletido em 
diversas ações internas e externas. Em 2016, a empresa fez 
investimentos significativos para ampliar o alcance de sua 
mensagem no mundo digital, melhorando a experiência online dos 
clientes e dialogando com os jovens”. (RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE, 2017) 

 

A empresa Alfa, desde 2009, passou por modificação radical no seu modelo de 

negócios, começando a trabalhar de forma mais aberta e sustentável, com foco no 

bem-estar das pessoas. Dessa forma, a empresa passou a criar e desenvolver 

soluções inovadoras e sustentáveis em conjunto com os consumidores, e não para 

eles, prezando por aspectos éticos, ambientais e sociais, além de se conectar com 

demais fontes de informação que nutrem a empresa com novas ideias a respeito de 

tecnologia social e outros conhecimentos estratégicos. A inovação aberta foi 

intensificada, assim, a partir da criação do LAB, que demanda envolvimento com 

diversos atores. Ressalta-se que a empresa se desfez de linhas de produtos que 

propiciavam significativo retorno financeiro pelo fato de não estarem alinhadas ao seu 

novo propósito organizacional. 

(conclusão) 



 
 

Constata-se que o posicionamento estratégico da empresa Beta, por sua vez, 

também passou por modificações, buscando no modelo de negócio a conexão com o 

ambiente externo. Nesse sentido, o relacionamento de parceria com os clientes 

passou a ganhar destaque e constituir a linha ideológica da empresa. Destaca-se, 

ainda, a intensificação do relacionamento com agentes externos de informação 

tecnológica a partir da crise econômica do país que afetou a empresa. Nesse sentido, 

embora a empresa, desde o início, tivesse uma preocupação com a questão ambiental 

devido ao seu negócio impactar diretamente o meio ambiente, o modelo de negócios 

passou por melhorias contínuas visando introduzir fortemente a sustentabilidade em 

seus aspectos ambiental, social e econômico. A empresa também foi organizada para 

atender os requisitos e ser beneficiada pela Lei do Bem, que consiste na concessão 

de incentivos fiscais às organizações que realizam pesquisa e desenvolvimento de 

inovação tecnológica; porém, em função de investimentos e do recesso da economia, 

a empresa não utilizou mais esse incentivo, o que significa que a linha teórica da 

gestão da inovação tenha sido excluída na empresa. 

A empresa Gama desde a sua constituição, possuía um perfil inovador, pautado 

pela introdução de produtos inovadores no mercado, e contava com os parceiros de 

relacionamento para o desenvolvimento de suas atividades de inovação, como o 

projeto Customer Experience Innovation, ao envolver o cliente no processo de 

inovação. No entanto, no decorrer de suas atividades, a empresa desenvolveu novos 

mecanismos de relacionamento com os stakeholders e aumentou o portfólio de fontes 

externas de informação, além de realizar adaptações em seus modelos de negócios 

a fim de introduzir a sustentabilidade. 

Nesse sentido, com base nos dados coletados, percebe-se que a empresa Alfa 

passou por uma mudança radical no modelo de negócios devido ao seu novo 

posicionamento de trabalhar de uma forma mais aberta, envolvendo os parceiros no 

desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis com foco no bem-estar das 

pessoas. O modelo de negócios da Beta, por seu turno, sofreu modificações a partir 

da postura de empresa válida, da introdução do foco do cliente e de melhorias 

sustentáveis. E a Gama, por sua vez, efetuou adaptações contínuas em seus modelos 

de negócios, de modo a ampliar o escopo, intensificar a interação com fontes externas 

de informação e introduzir os critérios de sustentabilidade. Diante do contexto das 

empresas Alfa e Beta, Chesbrough (2017) aponta que a IA surgiu para muitas 
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empresas em algum tipo de crise onde se percebeu que o negócio não funcionaria 

mais como de costume, levando-as a tentarem algo diferente. 

O Quadro 16 apresenta as principais evidências encontradas no que se refere 

à cadeia de suprimentos. 

 

Quadro 16 - Cadeia de suprimentos 

 
Cadeia de suprimentos 

Empresa Categoria Evidências 

Alfa 

Envolvimento com 
as parcerias 
principais em 

relação à inovação 
aberta 

“[...] porque isso condiz com o nosso posicionamento de ser aberto, 
não adianta. Um mundo de um jeito bom para todo mundo, que é 
um dos slogans da empresa... Eu tenho que fomentar a inovação 
e a sustentabilidade para os outros, não adianta ficar só aqui”. (E1) 
“[...] a gente foi falar com eles; qual o preço que nós vamos pagar 
para eles? A gente começou fazendo uma conversa no conceito 
do comércio justo. O que que é o comércio justo? Primeiro conceito 
de comércio justo é o de não explorar o elo mais fraco. [...] quando 
você pega determinado projeto inovador, ele está vinculado à 
economia local, a em não importar, em GHG, que é a empresa de 
carbono neutro. A empresa é, hoje em dia, uma empresa de 
carbono neutro”. (E2) 

Beta 

Envolvimento com 
as parcerias 
principais em 

relação à inovação 
aberta 

“Os testes físico-químicos da fibra ou qualquer outra coisa os 
nossos fornecedores levam para os laboratórios deles nos Estados 
Unidos para fazer os testes que são mais modernos, mais 
confiáveis. Então, não precisa nem ter haver com os insumos que 
eles nos fornecem, basta que a gente tenha necessidade, e eles 
fazem isso para nós. E a expertise desses fornecedores 
principalmente de produtos químicos é altíssima, os caras estão 
investindo há décadas em pesquisa e desenvolvimento, 
principalmente na Europa. Todos os nossos insumos são 
importados. Então você imagina que, em termos de continente 
europeu, esse nível de P&D está muito à frente da nossa realidade. 
Então, o que a gente recebe aqui acaba sendo tecnologia de 
ponta”. (E3) 

Gama 

Envolvimento com 
as parcerias 
principais em 

relação à inovação 
aberta 

“Então, ela é importante por ser aberta, por eu conseguir identificar 
com facilidade, por eu ter acesso a diversos fornecedores. Ela 
pode ser muito importante no aspecto de tecnologia mesmo; não é 
nem a matéria-prima, é a tecnologia mesmo que a empresa não 
domina de forma alguma. Eu tenho um produto material e tenho 
que ter um sensor para conversar com a rede do cliente, o tal do 
IoT [Internet of Things]. Eu entendo bem do material do produto, 
mas não entendo bem do sensor e nem da forma de comunicação 
com a rede do cliente e a parte de trânsito de dados eu não 
entendo bem. Então eu vou ter que encontrar alguém que faça 
essa parte para a gente. As vezes até na parte de manufatura já 
aconteceu também; eu sei formular, identifiquei direitinho a dor do 
cliente, mas eu não tenho o processo de manufatura aqui na 
empresa do Brasil para fazer. Então eu tenho que bater na porta 
de outra indústria de um outsourcing fornecedor e falar: ‘meu caro, 
temos uma oportunidade de desenvolver a manufatura em parceria 
com alguém’”. (E4) 

 



 
 

A partir das evidências, pode-se constatar que a empresa Alfa busca fomentar 

a inovação e a sustentabilidade em seus fornecedores, prezando pelo atendimento 

dos critérios ambientais, sociais e econômicos em toda a sua cadeia produtiva. Por 

essa razão, a seleção de seus fornecedores ocorre com base em critérios 

socioambientais e éticos que fazem parte da política empresarial. A organização 

busca, sempre que possível, adquirir produtos (bens e serviços) e manter 

relacionamentos com parceiros locais de modo a incentivar a economia local, a prática 

política de comércio justo e a redução das importações. Há, além disso, a colaboração 

entre a empresa e os seus fornecedores em projetos envolvendo a matéria-prima por 

meio de trocas de informações relevantes. 

Pelo fato de a empresa Alfa trabalhar com borracha como matéria-prima, ela 

possui um projeto de borracha natural, que busca estabelecer um modelo de 

comercialização diferente entre a empresa e as comunidades extrativistas, para 

construir uma cadeia sustentável, com base em modelo de negócios inovadores que 

promovam condições sustentáveis de produção florestal e desenvolvimento das 

comunidades extrativistas. Apoia, por isso, o Selo Origens Brasil, que visa 

proporcionar maior transparência às cadeias de produtos da floresta, bem como 

auxiliar os consumidores a identificarem as empresas, esses produtos e os territórios 

de diversidade socioambiental, como consta no site da empresa. 

A empresa Beta, por sua vez, mantém relações importantes com os seus 

fornecedores no que concerne à inovação aberta. Em situações específicas, quando 

a empresa necessita de testes físico-químicos, um de seus fornecedores realiza tais 

testes em seus laboratórios nos Estados Unidos, por serem mais modernos, mesmo 

não que o caso não esteja relacionado aos insumos que comercializa para a empresa. 

Dessa forma, a Beta utiliza a expertise e os laboratórios de seus fornecedores e 

recebe insumos e tecnologia de ponta proveniente do exterior, uma vez que esses 

fornecedores apresentam altos conhecimentos tecnológicos e investimentos em P&D.  

A empresa busca, sempre que possível, manter parceria com fornecedores 

regionais, estimulando o desenvolvimento econômico local. Além disso, a gestão de 

terceiros realiza análise das questões relacionadas às normas internas, de saúde e 

segurança e de meio ambiente e aos critérios exigidos por lei. Vale destacar que a 

empresa possui consciência da vulnerabilidade do seu negócio e busca, portanto, 

desenvolver um modelo de parceria de longo prazo com os fornecedores a fim de 

manter uma relação sólida e duradora e atenuar as variações de preços dos insumos, 
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trazendo, assim, maior estabilidade para o negócio e benefícios mútuos, o que 

caracteriza a inovação na gestão. 

A empresa Gama, por sua vez, envolve os seus fornecedores no processo de 

inovação. Quando se faz necessária uma matéria-prima ou um serviço em específico, 

a área de sourcing realiza uma pesquisa de fornecedores, e, para assegurar que as 

políticas da empresa estão sendo atendidas e certificar o produto final, é efetuada 

uma minuciosa avaliação, em toda a cadeia produtiva, dos componentes da matéria-

prima e do fornecedor a ser contratado a partir de diversos critérios socioambientais. 

Quando há necessidade de matéria-prima nova ou de tecnologia, a empresa possui a 

prática de contatar três fornecedores que detenham a tecnologia requerida a fim de 

verificar qual fornecedor consegue atender suas necessidades com excelência. Outra 

ação realizada na empresa é o Tech Fórum, que consiste em uma organização 

voluntária de pesquisa e desenvolvimento estruturada em capítulos de conhecimento 

– nessa ação, por meio do capítulo “Venture”, são organizados eventos em que os 

fornecedores apresentam produtos de interesse para a empresa. Destaca-se que a 

empresa também procura se relacionar com fornecedores brasileiros. 

De acordo com a Pintec (IBGE, 2016), os fornecedores são os principais 

parceiros de inovação do setor industrial. As empresas investigadas possuem como 

parceiros de colaboração os fornecedores de equipamentos, materiais, componentes 

e softwares, além de também estarem envolvidas em projetos e trocas de informações 

relevantes. Para isso, possuem diferentes mecanismos de interação. As empresas 

apresentam, ademais, critérios de seleção de fornecedores e procuram manter um 

relacionamento duradouro com esses parceiros, os quais, sempre que possível, são 

locais. 

No Quadro 17, exposto a seguir, constam as principais evidências encontradas 

no que se refere ao relacionamento com clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quadro 17 - Relacionamento com clientes 

 
Relacionamento com clientes 

Empresa Categoria Evidências 

Alfa 

Relacionamento 
com cliente em 

relação à 
inovação aberta 

“Tem mecanismos de gestão aqui. A gente tem cerca de dez a 
doze gestores externos, que são tipos gestores de venda, que 
estão espalhados pelo Brasil. Eles estão vinculados à área 
comercial da empresa e estão diariamente com o cliente, analisam 
as tendências, conversam com os clientes, veem o que o cliente 
está precisando. [...] na metodologia de desenvolvimento de 
produtos e serviços, nós vamos envolver o usuário, é o ‘fazer com’ 
ele e não para ele”. (E1) 

Beta 

Relacionamento 
com cliente em 

relação à 
inovação aberta 

“‘Foco do cliente’ é você estar no lado dele, olhar para o processo 
dele, ter a percepção do negócio dele e usar a tua expertise para 
entregar aquilo que ele precisa. Talvez ele não está te pedindo 
aquilo que ele precisa, ele tá te pedindo o que ele quer, mas não é 
o que ele precisa. Na medida que nós assumimos essa posição 
ideológica de foco do cliente, de empresas válidas, aí é que toda 
uma estrutura de relacionamento com o nosso cliente se 
transformou certo. A gente lançou um projeto #vemmeuchapa, que 
é trazer esses clientes para dentro da nossa empresa e ensiná-los; 
talvez seria um pouco prepotente falar, mas é compartilhar com 
eles alguns conceitos [...].  É que, na verdade, para o nosso 
negócio, todos os produtos são desenvolvidos com o cliente”. (E3) 

Gama 

Relacionamento 
com cliente em 
relação à 
inovação aberta 

“Quando a gente vai para o mercado e pergunta para o cliente o 
que ele está precisando, quais são as dores dele e a gente entende 
o processo desse cliente e identifica alguma oportunidade para 
nós, não deixa de ser inovação aberta. É importante porque no 
aspecto da gente identificar a dor do cliente, o processo etc. é 
muito importante porque a gente já vai fazer o projeto orientado a 
uma oportunidade bem endereçada. [...] Então, quanto mais aberta 
ela for e eu entender direito todos esses requisitos, maior a 
probabilidade de eu acertar, inclusive preço; se eu não entender 
exatamente o que acontece no mercado e partir para um 
desenvolvimento com desempenho muito superior, mas o preço 
fora da realidade, não vai rolar. Então esse é um aspecto bem 
importante”. (E4) 

 

Na empresa Alfa, o relacionamento com o cliente ocorre por meio do contato 

direto de gestores externos de venda, que analisam as suas necessidades e as 

tendências do mercado e disseminam a cultura da sustentabilidade. Ressalta-se que 

o relacionamento com o consumidor final ocorre de forma expressiva, tendo em vista 

que ele participa ativamente do processo de concepção e desenvolvimento do 

produto. Nessa perspectiva, destaca-se novamente o “fazer com” o consumidor, e não 

para ele. O que vai ao encontro de Bianchi (2010) ao ressaltar que a colaboração com 

os clientes durante os estágios iniciais do processo de inovação permite que as PME 

aproveitem ideias e ampliem o conjunto de oportunidades tecnológicas.  

A empresa Beta, por seu turno, busca criar soluções inovadoras por meio do 

entendimento dos negócios e processos dos seus clientes, para então sugerir novas 
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soluções e identificar oportunidades que serão desenvolvidas pela empresa, mas 

validadas pelo próprio cliente. Esse posicionamento da empresa de ir mais a fundo 

nas necessidades dos clientes, estando ao seu lado, propondo novas soluções e não 

se atendo às suas aparentes necessidades, faz parte da ideologia organizacional, que 

acredita no “foco do cliente”. Além disso, existe um projeto que objetiva inserir os 

clientes na empresa para que estes possam aprimorar os seus conhecimentos sobre 

alguns conceitos considerados fundamentais para a empresa, tais como: gestão 

financeira, gestão da sustentabilidade, gestão ambiental, inovação e melhoria 

contínua. Nesse projeto, também são apresentadas as práticas relevantes da 

empresa Beta para que os clientes possam desenvolver tais práticas em seus 

ambientes e terem ganhos de produtividade.  

O cliente permeia, assim, todos os processos de desenvolvimento do produto, 

desde a detecção de uma solução, o auxílio com o desenvolvimento do projeto e a 

validação, até a concretização da compra e o relacionamento pós-venda. Dessa 

maneira, na empresa Beta, o foco do cliente está relacionado à estratégia de 

investigação de necessidades. 

A empresa Gama também possui forte interação com os seus clientes no 

processo de desenvolvimento de soluções inovadoras, denominado Customer 

Experience Innovation. A partir da interação com os clientes e usuários, a empresa 

identifica as necessidades e oportunidades de inovação, seja para melhoria em 

produtos existentes ou criação de um novo produto, que pode ocorrer nos ambientes 

da empresa, em plataformas digitais, em espaços externos e no ambiente de trabalho 

do cliente de forma a entender intimamente como ocorre o seu processo. Destaca-se, 

ainda, que a empresa conta com o Centro Técnico para Clientes como forma de 

facilitar o compartilhamento de experiências com os stakeholders.  

Em relação às fontes externas, ganha destaque o relacionamento que as 

empresas analisadas possuem com seus clientes e consumidores, considerados 

fundamentais no processo de inovação e estando, por isso, presentes em todas as 

fases de criação e desenvolvimento, a fim de assegurar maior legitimação e validação. 

Os resultados são semelhantes aos encontrados por Tobiassen e Pettersen (2018) ao 

constatar que as contribuições dos clientes para o processo de inovação foram 

valiosas para as empresas analisadas e forneceram conhecimentos tecnológicos e de 

mercado, redes internacionais, legitimidade e reputação. Sendo que os clientes 

contribuíram direta e indiretamente para o processo de inovação. 



 
 

 A empresa Alfa, por exemplo, possui a política de “fazer com” o consumidor, 

ou seja, de trazê-lo para dentro da empresa para que participe ativamente do processo 

de desenvolvimento do produto. A Beta possui o “foco do cliente” e a Gama o projeto 

Customer Experience Innovation. Para as empresas, torna-se fundamental a ação de 

ir até o cliente a fim de entender como ocorre o seu processo de trabalho, identificando 

não apenas as necessidades direcionadas pelo cliente, mas também novas 

oportunidades de solução. Esse relacionamento consiste em uma oportunidade bem 

endereçada, na qual cliente e consumidor são partes ativas do processo, assegurando 

produtos mais eficazes.  

Sendo assim, percebe-se que as três empresas interagem com seus clientes e 

usuários no processo de inovação do produto e possuem a prática de irem até estes 

para entender o seu ambiente e o seu processo de produção, bem como para 

encontrar oportunidades e assegurar que a nova solução atenderá as suas 

necessidades. Este fato corrobora com Chesbrough (2017) ao abordar que a empresa 

precisa projetar momentos de verdade, ou pontos de experiência que permita a 

interação com os clientes para garantir que o produto (bem ou serviço) seja projetado 

a partir do que o cliente quer ou precisa, e isso pode ocorrer fora dos limites da 

empresa. Dessa forma, o cliente é considerado uma fonte de investigação de 

necessidades, uma vez que a análise de seus processos, ao envolvê-lo ativamente 

da criação de uma solução, permite uma leitura dos mercados para detectar 

tendências de desenvolvimento tecnológico. Nas empresas, o cliente também é 

considerado fonte de desenvolvimento tecnológico. Contudo, enfatiza-se que, nas 

empresas analisadas, essa fonte de informação parece ser frequentemente mais 

utilizada como estratégia de investigação de necessidades. 

O Quadro 18, exposto a seguir, contém as principais evidências no que tange 

ao modelo financeiro. 

 

Quadro 18 - Modelo financeiro 

(continua) 

Modelo financeiro 

Empresa Categoria Evidências 

Alfa 

Estrutura de 
custos e fontes de 
receita em relação 
às atividades de 
inovação aberta 

“[...] só que ele é importado, e a gente quer reduzir as importações. 
Mas por que não faz no Brasil? Porque aqui seria o dobro o custo; 
aí talvez inviabilize a comercialização. Então o que que nós temos 
que fazer olhando para aquela frase que eu falei primeiro, 
“construir encaminhamentos”; por que não tem nenhuma fábrica 
que faz aqui no Brasil muletas, andadores e bengalas com um 
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Modelo financeiro 

Empresa Categoria Evidências 

custo mais baixo? E na China felizmente ou infelizmente é mais 
barato para importar. [...] essa pulseira de peso que vai ser usada 
por poucos cidadãos não tem escala, vende pouco; então qual é a 
margem que eu coloco em cima? Eu fico um ano desenvolvendo 
um produto social que vai ser bom para o idoso, bom para quem 
precisa, que tem uma lesão, e esse produto não dá retorno 
financeiro muito alto, porque, além de ser um item barato, ele 
vende em pouca quantidade. Quanto custou pra desenvolver ele, 
quanto tempo se dedicou para estudar ele, e então ele não dá 
retorno financeiro como os outros itens que eu só fui lá importei, 
vendi milhões e faturei bastante”. (E1) 

Beta 

Estrutura de 
custos e fontes de 
receita em relação 
às atividades de 
inovação aberta 

“Então a empresa tem um posicionamento muito forte, ela não 
reduz preço a qualquer grito, porque entende que tem um 
diferencial para entregar. [...] Nós chegamos a ter um aval positivo 
de algumas de um financiamento pra uma reforma de uma 
máquina, a máquina cinco aqui junto ao Finep [Financiadora de 
Estudos e Projetos]. É, mas depois acabou não se consolidando 
em função de algumas decisões que nós tomamos em função do 
juro, do capital e outras coisas que nós precisávamos acrescentar 
ao projeto que não eram do escopo do Finep. Mas a área estava 
muito bem estruturada, nós nos preparamos para atender todos os 
requisitos da lei do bem, orientando e organizando os P&Ds 
internos pra registrar suas atividades”. (E3) 

Gama 

Estrutura de 
custos e fontes de 
receita em relação 
às atividades de 
inovação aberta 

“É uma das principais métricas ou indicadores da inovação que a 
gente está olhando para isso o tempo inteiro: quanto que do 
crescimento vem da venda de novos produtos. É muito evidente, 
as nossas ferramentas já têm tudo isso maceteado, a gente 
consegue enxergar isso tudo muito bem. O quanto a gente perde 
de negócios é compensado, sobra, pelas coisas novas que a gente 
tem lançado ao longo dos anos. Tinha um ex-presidente da 
empresa, CEO, que fez uma definição bacana – que o negócio da 
empresa é criar novos negócios, essa era a definição dele. O 
reconhecimento nunca é em dinheiro. Todos têm a oportunidade 
de colaborar o tempo inteiro em partes muito diferentes do projeto. 
A pessoa acaba sendo muito reconhecida na sua avaliação anual”. 
(E4) 

 

Em relação ao modelo financeiro, fica evidenciado que a empresa Alfa busca 

um crescimento baseado nos critérios de sustentabilidade e em projetos em conjunto 

com seus stakeholders, não criando um novo produto social visando ao lucro, mas 

tendo em vista que ele não tem escalabilidade e que sua venda acaba sendo uma 

consequência do processo. De acordo com o Entrevistado 2, a maior parte do 

faturamento da empresa está vinculado aos produtos antigos que foram mantidos ou 

alterados a fim de atender a sua nova postura estratégica. Destaca-se, diante disso, 

que, em alguns casos, a empresa ainda necessita importar tecnologias ou produtos 

para comercialização do exterior por ser mais viável financeiramente. Além disso, é 

possível constatar que o trabalho em conjunto com os parceiros (universidade, 

clientes, consumidores, entre outros) não é remunerado: o colaborador tem como 

(conclusão) 



 
 

retorno a satisfação, por ter feito parte da criação de um produto que visa ao bem-

estar da sociedade, e o conhecimento envolvido no processo. Além do mais, a 

empresa possui a preocupação de remunerar os seus parceiros e comercializar seus 

produtos a partir de preço justo para ambas as partes. Em relação a esse aspecto, a 

empresa conta com um espaço na sua plataforma digital para a venda de produtos 

selecionados com fins sociais, em que são indicadas três opções de valores que a 

empresa considera justa; assim, cada cliente, a partir de suas condições, irá optar 

pelo valor que condiz com as suas possibilidades financeiras, podendo gerar saldo 

positivo para outras pessoas adquirirem o produto com o menor preço, de forma a 

permitir o acesso de todos. Destaca-se, ainda, que, no desenvolvimento de projetos, 

a empresa possui apoio da Financiadora de Estudos e Pesquisa (Finep), que fomenta 

a ciência, tecnologia e inovação nas organizações. 

O modelo financeiro da empresa Alfa reflete, assim, a preocupação com a 

sustentabilidade. Embora a organização ainda possua a necessidade de importar 

produtos do exterior, o direcionamento é diminuir cada vez mais tal necessidade a 

partir do fomento de encaminhamentos no país, ou seja, estimular a criação de 

empresas que façam esse produto localmente com preço equiparado ao do exterior. 

O Entrevistado 2 destaca que a empresa não precisa remunerar os parceiros no 

processo de inovação, uma vez que, quando se possui uma causa, estes acabam 

contribuindo pela satisfação e geração de conhecimento. 

A empresa Beta, por sua vez, busca crescimento financeiro por meio de seus 

produtos e da prestação de serviços, com preço justo e respeito a questões 

socioambientais. Para isso, a organização possui uma política de manter os valores 

de seus produtos nas transações, sem reduzi-los, pois, acredita que entrega um 

serviço diferenciado ao cliente. Além disso, os colaboradores internos que contribuem 

com ideias inovadoras podem ser remunerados ou ganhar prêmios, como viagens 

nacionais e internacionais, caso a solução propicie retornos financeiros para a 

empresa. A empresa busca, ainda, financiamento pela Finep e incentivos fiscais pela 

Lei do Bem. 

O crescimento financeiro da empresa Gama, por seu turno, é orientado pela 

introdução de produtos inovadores atrelados à sustentabilidade no mercado. Seus 

colaboradores são, assim, altamente estimulados a inovar, o que repercute na 

avaliação anual, em que um dos indicadores analisados é justamente a capacidade 

de inovar, que pode impactar a remuneração do funcionário. Entretanto, de acordo 
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com o Entrevistado 4, esse reconhecimento nunca é diretamente financeiro. Por outro 

lado, no relatório de sustentabilidade da empresa, identificou-se o “Programa 

Produção de Inovações”, em que os funcionários horistas eram estimulados a 

contribuir com soluções inovadoras para reduzir materiais auxiliares na empresa, e os 

autores das melhores ideias eram contemplados com vales-compras de valor 

simbólico. Como incentivo fiscal, a empresa é privilegiada pela Lei do Bem e pelo novo 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que promovem o desenvolvimento 

científico e tecnológico no país. 

Percebe-se, diante das considerações expostas, que as empresas analisadas 

possuem políticas internas de remuneração distintas para envolver os seus 

colaboradores internos no processo de inovação. A empresa Alfa não remunera de 

forma diferenciada colaboradores que auxiliam no processo com a criação de uma 

ideia ou no desenvolvimento do produto, pois acredita que, quando há uma causa, 

eles contribuem pelo prazer. A Gama também não remunera, por meio financeiro, os 

seus colaboradores, pois a inovação faz parte da identidade da empresa, e todos 

sabem que precisam inovar na sua função e contribuir com a empresa. E a Beta 

remunera ou premia com viagens os colaboradores quando a ideia resulta em retornos 

financeiros. Esse fato pode ser justificado pelas diferentes posturas das empresas, já 

que parece que que são mais focadas, respectivamente, no aspecto social e na 

colaboração, na inovação e no empreendedorismo.  

Além disso, existem os custos de aquisição de tecnologia, bens e serviços de 

fornecedores, de investimentos em startups, da compra de outras empresas, de 

contratação de consultorias, e outros custos de transação. 

Há também evidências de fomento à inovação oriunda dos órgãos 

governamentais, seja por financiamentos ou incentivos fiscais. 

 A seguir, apresentam-se as evidências relacionadas ao desempenho inovador 

e sustentável das empresas analisadas. 

 

5.4 DESEMPENHO INOVADOR E SUSTENTÁVEL 
 

A dimensão desempenho inovador e sustentável foi analisada com base em 

apenas uma categoria de análise. O Quadro 19 resume as principais evidências 

encontradas no que se refere ao desempenho inovador e sustentável das empresas 

estudadas. 



 
 

Quadro 19 - Desempenho inovador e sustentável 

 
Desempenho inovador e sustentável  

Empresa Categoria Evidências 

Alfa 

Formas de avaliar o 
desempenho/relação 
do desempenho com 
os investimentos em 

inovação aberta 

“Como o nosso posicionamento é bem mais vinculado ao 
propósito organizacional, nós reduzimos drasticamente o 
desenvolvimento de novos produtos; nós temos muito menos 
produtos hoje do que nós tínhamos no passado. Nós cortamos 
algumas linhas que não conversavam com o propósito; nós não 
substituímos muitas linhas, com raríssimas exceções. Por 
exemplo, esse exemplo da pulseira de peso é um produto novo, 
mas são poucos. No passado, nós lançávamos 50 produtos 
novos por ano; hoje tem ano que não lançamos nenhum ou um 
ou dois, porque o propósito é muito mais relacionado à questão 
socioambiental e de sustentabilidade do que simplesmente 
lançar algo só para faturar mais e ganhar mais dinheiro. Então 
isso é a grande mudança da empresa”. (E1) 

Beta 

Formas de avaliar o 
desempenho/relação 
do desempenho com 
os investimentos em 

inovação aberta 

“Hoje nós temos seis registros de patentes hoje ativos, 
solicitação de registro. Não acaba como eu disse, nós não 
somos um negócio B2C; a gente é B2B, é negócio para negócio. 
Então é menos comum você ver novos produtos saindo. 
Acontece novos projetos, mas são com a mesma linha de 
projeto: você muda dimensões, mas não muda o design. É 
menos comum de perceber, mas ainda assim a gente não quer 
assumir a postura de que não dá para inovar nesse sentido”. 
(E3) 
“A consolidação da estratégia adotada ao longo dos anos 
permitiu que nossos indicadores econômicos evoluíssem 
consistentemente. Nossa Receita Líquida, por exemplo, 
apresenta evolução média anual de 9,9% nos últimos 10 anos”. 
(RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 2017) 

Gama 

Formas de avaliar o 
desempenho/relação 
do desempenho com 
os investimentos em 

inovação aberta 

“No ano de 2016, a empresa obteve 78 novos produtos 
lançados, 83 patentes concedidas no BR, 7 patentes 
depositadas em outros países, 36 projetos de tecnologia 
disruptiva e 70 projetos pela Lei do Bem. O Índice de Vitalidade 
de Novos Produtos (NPVI) foi de 31,7% em 2016, com 
crescimento de 6,9% em relação ao ano anterior. Além da 
nossa métrica interna de inovação, a empresa do Brasil 
registrou 18% de crescimento nas vendas de novas aplicações, 
número expressivo em relação a 2015”. (RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE, 2017). 
“Com relação à parte de inovação, a força da empresa como 
empresa de sucesso econômico, ela é diretamente conectada 
a esse motor da inovação. A empresa tem um desempenho 
econômico de ação, do valor da ação. Se você pesquisar o valor 
econômico da ação na última década, é impressionante, e isso 
está diretamente associado à capacidade que a empresa tem 
de se reinventar criando novos negócios”. (E4) 

 

No que se refere ao desempenho inovador e sustentável, a empresa Alfa 

acredita que a mudança no seu modelo de negócio trouxe impactos positivos, tendo 

em vista que a organização apresenta melhores resultados financeiros do que antes 

da mudança, em virtude de as decisões estratégicas estarem sendo pautadas na 

ética, na sustentabilidade e no modelo aberto de inovação e gestão. Diversos são os 
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indicadores de desempenho e as premiações que a empresa possui. A esse respeito, 

o Entrevistado 1 apresenta o conceito do “cobertor curto” na realidade da empresa 

Alfa ao observar que a sustentabilidade nunca será perfeita, uma vez que um dos 

pilares não será plenamente atendido como os outros, o que gera a necessidade de 

criticidade nas decisões. 

De forma semelhante, a empresa Beta declara que, devido à consolidação da 

estratégia adotada nos últimos anos, houve melhora dos indicadores econômicos, 

aumentando a receita da empresa. Porém, destaca-se que a natureza do seu negócio 

não demanda elevada quantidade de inovações radicais para se manter no mercado; 

o que ocorre são novos projetos que contêm alterações em relação ao projeto anterior, 

indicando que há um movimento inicial de produção mínima de inovações de 

produtos. A empresa mantém o posicionamento de não reduzir o preço de seus 

produtos nas negociações tendo em vista o serviço diferenciado que é entregue, 

motivo pelo qual o cliente se mantém fiel à empresa.  

O Entrevistado 3 também enfatiza a necessidade de maior atuação da área de 

marketing na apresentação dos novos produtos oferecidos pela empresa Beta; por 

isso fomenta a sua participação em programas de premiações. Vale destacar que a 

empresa possui representativo portfólio de premiações nacionais e internacionais, 

envolvendo design e embalagens, inovação e sustentabilidade de gestão, ou seja, 

abordagens inovadoras no que concerne a esses pontos, o que demonstra o seu 

destaque nessas aéreas.  

Ademais, a empresa Beta elabora anualmente o relatório sustentável com base 

nas diretrizes da quarta geração do GRI, o que possibilita a avaliação e o 

acompanhamento de suas práticas. O desenvolvimento desse relatório, no que tange 

ao processo de identificação de temas relevantes, conta com o apoio de consultores 

externos para a análise de fontes secundárias e benchmarkings do setor, aliado a 

consultas a stakeholders, como fornecedores, acionistas, clientes, governo e 

sociedade. Desde 2012, na empresa Beta foram criadas 5.087 ideias pelos 

colaboradores, das quais 245 foram aplicadas, e 227 geraram resultados positivos. A 

empresa realizou, por exemplo, um laboratório de criatividade para o desenvolvimento 

de embalagens, que contou com colaboradores estratégicos da organização, com 

parceria de uma instituição de ensino e com validação do cliente, resultando na 

fabricação do produto. Destaca-se, também, que a organização possui seis 

solicitações de registro de patentes. 



 
 

O Entrevistado 3 salienta que não adianta inovar para a filantropia: torna-se 

fundamental atender os pilares ambiental e social, mas sem desconsiderar a geração 

de resultados. Assim, precisa haver um equilíbrio entre essas dimensões.  

A empresa Gama, por sua vez, possui diversos indicadores atrelados aos 

objetivos estratégicos que analisam o desempenho empresarial e evidenciam que os 

investimentos em inovação e sustentabilidade e o relacionamento com os 

stakeholders impactaram positivamente o desempenho empresarial, porém não há 

métrica específica para mensurar a colaboração externa. De forma semelhante ao que 

ocorre na empresa Beta, o Entrevistado 4 ressalta que, no desenvolvimento do 

produto de Gama, a sustentabilidade tem de ser analisada por meio da equação de 

valor para o cliente, considerando o retorno financeiro que irá propiciar ao atender os 

critérios ambientes e sociais. Dessa maneira, os pilares da sustentabilidade precisam 

ser atendidos de forma equilibrada. 

Destaca-se que, no caso da empresa em questão, o econômico é o eixo central 

que propicia sustentabilidade para o negócio da empresa acontecer e está conectado 

ao motor de inovação. Embora tenha havido evolução no desenvolvimento de 

inovações sustentáveis pela empresa, o Entrevistado 4 destaca a necessidade de 

maior aceitação e valorização desses produtos pelo consumidor, lembrando que a 

postura aberta ajuda a empresa a ter sucesso no desenvolvimento de inovações 

sustentáveis e a aumentar a probabilidade de aceitação desses produtos. Além disso, 

a empresa possui alto retorno das inovações sustentáveis (Cavilon, Curatios e Beauty 

solution) em que se tem apelo socioambiental. 

A partir de inputs de consumidores, a empresa Gama reformulou a proposta de 

um produto existente no mercado por meio de inovação no design e na forma de 

introduzir e comunicar o produto para essa aplicação, caracterizando uma inovação 

de marketing. Em 2016, a empresa teve diversos novos produtos lançados no 

mercado, patentes concedidas no país e outras depositadas no exterior, projetos de 

tecnologia disruptiva e projetos pela Lei do Bem, apresentando um significativo 

desempenho empresarial. A Gama possui 46 plataformas tecnológicas com 5.000 

produtos no mercado e orienta-se a renovar o portfólio de produtos a cada cinco anos. 

Dessa forma, os dados coletados levam ao entendimento de que, em relação 

ao desempenho inovador, as empresas inovam tanto em processos quanto no 

desenvolvimento de novos bens e serviços com colaboração interna e externa. 

Também inovam em processos, contando, para isso, com política de melhorias 
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contínuas, em que novos procedimentos ou processos são implementados a partir de 

critérios de sustentabilidade, aquisição de maquinários de última geração, 

equipamentos e softwares.  

A respeito da inovação em marketing, a empresa Alfa modificou a forma de 

apresentar e comunicar produtos que antes eram licenciados em prol da sociedade, 

além disso, inova na venda e entrega tendo em vista que alguns produtos são 

disponibilizados no site da empresa com diferentes opções de preços e a entrega 

pode ser feita de forma colaborativa por meio de voluntários da rede de 

relacionamento da empresa. A empresa Beta inova no design dos produtos, havendo, 

contudo, de acordo com o Entrevistado 3, a necessidade de estratégias inovadoras 

nos serviços de marketing da empresa que propiciem melhor comunicação e 

visibilidade aos seus produtos. Na Gama, o marketing da empresa é inovador, 

acompanhando todo o processo de criação e desenvolvimento do produto para poder 

comunicar tal processo no modelo de negócios da empresa e fazer uma forte 

divulgação. Na Gama, às vezes, os produtos não sofrem alterações, o que ocorre são 

mudanças na forma de comunicar para o mercado.  

Sobre a inovação organizacional, é possível perceber que as empresas 

analisadas ampliaram as relações com stakeholders externos e a possuem, assim, 

vários mecanismos de interação com as fontes externas, como anteriormente 

mencionado. A esse respeito, cabe observar que a empresa Alfa possui como parceira 

uma empesa de consultoria que a alimenta com ideias e tecnologias sociais, 

impactando na forma da empresa se posicionar. Ademais, com o intuito de melhorar 

a satisfação e a produtividade dos funcionários no local de trabalho, os colaboradores 

internos possuem uma abertura no processo de inovação. As demais práticas que 

consistem em inovações organizacionais são apresentadas na organização para a 

gestão de fontes de informação. 

No que se refere ao desempenho sustentável, as empresas consideram que a 

sustentabilidade precisa ser incorporada às inovações, impactando positivamente a 

sociedade e o meio ambiente, sem deixar, contudo, de equacionar os critérios com a 

proposta de valor para o cliente e o retorno financeiro do produto. A empresa Alfa, por 

exemplo, também desenvolve produtos com apelo social em que o lucro não é o 

principal critério a ser considerado. Além disso, pode-se perceber que as fontes 

externas desempenharam papel importante na performance da empresa seja por meio 

de informações de práticas e desenvolvimento de projetos sustentáveis como também 



 
 

a partir da escolha dessas fontes orientada pelos critérios ambiental, social e 

econômico. Porém, destaca-se que não foram identificadas métricas específicas para 

avaliar o desempenho das práticas de IA. 

Portanto, as empresas investigadas buscam inovar em seus produtos, em seus 

processos, em marketing e na organização a partir da incorporação dos critérios de 

sustentabilidade e da conectividade com fontes externas de informação tecnológica. 
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6 PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

Como principais conclusões da pesquisa, aponta-se que as empresas 

analisadas consistem em médias e grandes empresas (MGEs), em que o principal tipo 

de inovação desenvolvida é incremental em produto e processo, com exceção da 

multinacional, que também possui como foco as inovações radicais. Além disso, a 

partir da percepção dos entrevistados, evidencia-se que, nas empresas do setor de 

saúde e educação e de papel e celulose, o mercado é estável, o que não demanda 

expressivas e contínuas inovações; o mercado do setor químico, por sua vez, é 

considerado altamente dinâmico, sujeito a mudanças tecnológicas frequentes, 

tornando a inovação o motor de crescimento da empresa. Reforça-se que, de maneira 

geral, nesses setores a inovação e a sustentabilidade possuem importância 

estratégica para a sobrevivência e competitividade das organizações. Sendo assim, 

embora se observe a preocupação das empresas em atender aos critérios 

sustentáveis, pode-se inferir, de acordo com a sua natureza e estratégia, que as 

inovações e melhorias da empresa do setor de saúde e educação estão mais voltadas 

para questões sociais, as da empresa de papel e celulose, para questões ambientais, 

e as da multinacional do setor químico, para a introdução de inovação em geral no 

mercado. Além disso, identificou-se, que as organizações investigadas parecem 

possuir uma postura mais colaborativa, empreendedora e inovadora, 

respectivamente. 

Em relação à gestão da inovação aberta, os resultados evidenciam que, para a 

identificação de fontes de informação tecnológica e modalidades de acesso à 

tecnologia, as empresas utilizam prioritariamente fontes de origem interna, como a 

área de P&D e outras áreas estratégicas da empresa, e incentivam os seus 

colaboradores internos a contribuírem com novas ideias, independentemente da área 

em que estejam inseridos. Ademais, tais fontes são complementadas por várias fontes 

externas de informação a partir de diferentes formas de acesso que são definidas com 

base nas fases do processo inovativo e na necessidade do projeto. Sendo assim, 

percebe-se que as empresas possuem maior abertura tanto interna quando externa 

ao fomentarem a colaboração dos stakeholders internos e externos nas inovações. 

A multinacional do setor químico, considerada líder em inovação, parece 

possuir uma rede mais complexa de fontes de inovação, que pode ser justificada pela 

diversidade dos seus negócios e pela sua capacidade inovativa. A empresa do setor 



 
 

de papel e celulose, por seu turno, ainda se encontra em um processo inicial de 

relacionamento com parceiros externos. A média empresa do setor de saúde e 

educação, por sua vez, possui frequente contato com fontes externas de informação 

tecnológica. Contudo, as fontes que mais se destacam na visão dos respondentes são 

os clientes e consumidores, os fornecedores e as universidades, com quem o 

relacionamento ocorre por meio de colaboração via plataforma digital, eventos e 

contratos. Assim, pode-se perceber maior utilização de fontes internas, acompanhada 

de uma tendência ao aumento do uso de fontes externas de informação tecnológica.  

Os resultados também permitem observar que, de forma geral, a decisão 

quanto ao uso de fontes externas está condicionada ao know-how das empresas, ao 

estreito tempo que se tem para desenvolver uma nova solução ante um cenário 

altamente competitivo e dinâmico, aos custos necessários para manter uma estrutura 

interna que absorva todo o processo de desenvolvimento de inovações e à 

oportunidade de acesso às fontes. Especificamente no que concerne à multinacional, 

destaca-se que esta, apesar de possuir uma forte área de P&D, com diversas 

expertises e com elevada sofisticação tecnológica, busca fortalecer a interação com 

as fontes externas a fim de garantir o atendimento das oportunidades de inovação e 

a competitividade empresarial. Assim, nota-se que as maiores empresas buscam 

maximização dos resultados e competitividade no mercado inserido, enquanto a de 

médio porte é orientada para o impacto socioambiental dos seus produtos, gerando 

bem-estar às pessoas, sem priorizar a competividade empresarial. Os critérios que 

guiam a escolha das fontes externas são definidos a partir da estratégia tecnológica, 

das necessidades das áreas envolvidas no processo e da oportunidade de acesso. 

Porém, as empresas procuram manter relacionamentos com parceiros locais e 

estimular a economia circular. 

Quando analisada a organização para a gestão de fontes de informação, 

destaca-se que as empresas parecem possuir uma estrutura organizacional 

descentralizada e conectada e, explicitamente nas empresas Alfa e Gama, orientada 

por projetos. De modo geral, todas as áreas das empresas podem se envolver no 

processo inovativo, sendo a importação de conhecimento externo passível de ocorrer 

em qualquer fase do processo inovativo; porém, nas organizações de maior porte, 

todas as áreas devem fazer parte desse processo e são responsáveis pela inovação 

em sua atuação. Ressalta-se, ainda, que na multinacional a cultura de inovação está 

enraizada e faz parte do cotidiano dos colaboradores, em que o processo de gestão 
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da inovação é mais estruturado e conta com um cargo responsável por conectar a 

empresa a parceiros externos, bem como com escritório de patentes, Centro Técnico 

para clientes e Instituto de Inovação Social – aspectos que, de forma geral, a outra 

empresa de maior porte busca consolidar com a criação da área de gestão da 

inovação. E a empresa de médio porte está focada na cocriação com os clientes, que 

ocorre no Laboratório de Inovação Social (LAB). Além disso, as empresas possuem 

outros mecanismos de interação com as fontes externas. Em relação às dificuldades 

de contratação, destacam-se as questões referentes à propriedade intelectual. Com 

exceção da multinacional, não foi identificada transferência de propriedade intelectual 

para o ambiente externo. Entretanto, há compartilhamento de conhecimento 

tecnológico e da prática empresarial a partir de experiências e trocas de informação 

entre os agentes envolvidos. 

No que tange à gestão das interfaces entre os parceiros na atividade de 

inovação, a responsabilidade de relacionar-se com parceiros externos está diluída nas 

áreas da empresa que apresentam necessidade de interação – a multinacional 

também possui um cargo responsável diretamente pela conexão da empresa com 

certos atores externos. Os fatores que facilitam o relacionamento entre os parceiros 

parecem estar ligados à existência de relacionamento anterior, às trocas de 

informações e à expertise dos envolvidos. Como dificuldades no relacionamento, 

destacam-se aspectos relacionados à propriedade intelectual e ao descumprimento 

de políticas das organizações. 

Entre os benefícios da parceira, pode-se citar uma aparente melhora no 

potencial mercadológico obtida por meio da legitimação do produto pelo cliente e 

usuário, ao atender as suas necessidades, bem como por meio de acesso a recursos 

financeiros e humanos qualificados. Observa-se, também, o desenvolvimento e a 

absorção de tecnologia de forma a complementar o know-how interno, contribuindo 

para o potencial tecnológico das empresas. 

Assim, pode-se concluir que o nível de estruturação da gestão de fontes 

externas de informação tecnológica varia de acordo com a necessidade e a demanda 

específica de cada empresa, o que também pode ser percebido nos achados de 

Gomes (2007). Na multinacional, que é orientada pela inovação, a gestão parece ser 

mais complexa em razão da quantidade de fontes utilizadas e do network 

estabelecido. Entretanto, não foram identificadas diferenças significativas no que se 

refere à diversidade de fontes externas entre as empresas, corroborando os dados de 



 
 

Gomes (2007) – em comparação a esse estudo, foram identificadas novas fontes: as 

startups, as aceleradoras, as incubadoras e os espaços de coworking. Também foram 

identificadas estratégias de gestão de IA distintas das elencadas por Gomes (2007). 

Além disso, ressalta-se que a gestão da inovação aberta pode ter variado devido a 

algumas características das organizações, tais como o ramo de atuação, a estratégia 

empresarial, o modelo de negócio, a cultura organizacional, o posicionamento 

tecnológico e a maturidade das trajetórias tecnológicas, que influenciam os resultados 

obtidos, conforme aponta Pitassi (2012), ao explicitar que a estratégia de IA não pode 

ser generalizada para todas as empresas.  

Em relação ao modelo de negócios, é possível perceber que a inovação, a 

interação com os agentes externos e a sustentabilidade (nos aspectos ambiental, 

social e econômico) constituem a proposta de valor das empresas. Dessa maneira, foi 

identificada inovação nos modelos de negócios das empresas analisadas ao 

integrarem aspectos da inovação aberta e da sustentabilidade, destacando-se, apesar 

disso, a mudança que afetou radicalmente a forma de atuar da empresa do setor de 

saúde e educação. A abertura do modelo de negócios ampliou o relacionamento com 

os fornecedores tanto por meio da aquisição de tecnologia, bens e serviços quanto 

por meio da parceria no desenvolvimento tecnológico. As organizações estabelecem, 

assim, constante e sólido relacionamento com os clientes a partir da criação de novas 

ideias e do desenvolvimento inovativo, por intermédio de vários mecanismos, com o 

intuito de conhecer e atender as expectativas e necessidades dos clientes e 

consumidores, tornando o processo mais legítimo e criando valor. Porém, o 

relacionamento com esses atores parece ocorrer, frequentemente, como estratégia 

de investigação de necessidades, constatação que não deve gerar novidade, uma vez 

que as empresas precisam captar as necessidades dos seus clientes e usuários e as 

novas tendências do mercado, bem como obter a validação do produto final por tais 

atores.  

No que diz respeito ao modelo financeiro, destaca-se que as empresas 

possuem políticas internas distintas para incentivos de seus colaboradores internos a 

partir da sugestão e do desenvolvimento de ideias inovadoras: a empresa de celulose 

e papel possui mecanismo de incentivo financeiro e premiações para os 

colaboradores que sugerirem ideias inovadoras quando o produto trouxer retorno para 

a organização; as outras empresas possuem uma cultura internalizada de 

colaboração e inovação, não fazendo uso desse tipo de incentivo. Externamente, o 
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modelo financeiro das organizações leva em conta os custos de aquisição de 

tecnologia, bens e serviços de fornecedores, de investimentos em startups, da compra 

de outras empresas e de consultorias e outros custos de transação com os parceiros. 

Entretanto, destaca-se que muitas das interações com as fontes externas não 

envolvem custos relacionados à remuneração do colaborador, apenas trocas de 

conhecimentos. Há, também, incentivos fiscais e financiamento de projetos 

inovadores por parte do governo que estimulam o envolvimento com atores externos. 

Ademais, não foi identificado retorno financeiro a partir da transferência de tecnologia 

para o ambiente externo, com exceção da multinacional, que obteve tal retorno 

mediante a venda de uma área da empresa, juntamente com suas propriedades 

intelectuais. 

Os resultados sugerem, ainda, que, a partir da conectividade com as fontes 

externas e do atendimento aos critérios sustentáveis, as empresas passaram a obter 

desempenho inovador por meio do desenvolvimento de novos produtos e processos 

e de algumas ações pontuais em marketing e organizacionais, bem como 

desempenho sustentável nas esferas ambiental, social e econômica. Essa 

constatação também pode ser justificada pelo fato de que, nas empresas 

investigadas, as atividades de inovação estão atreladas às questões sustentáveis. 

Entretanto, não foram identificadas métricas específicas para mensurar o 

desempenho da empresa em relação à colaboração externa. Nota-se, ainda, que as 

empresas estão inseridas em um ecossistema de inovação mais complexo, tendo em 

vista que há uma tendência de atendimento aos pressupostos da Inovação Aberta 2.0, 

apresentados por Curley e Salmelin (2013). 

A partir do contexto analisado, pode-se confirmar o pressuposto deste estudo 

de que as práticas de gestão da inovação aberta estão associadas ao modelo de 

negócios e ao desempenho inovador e sustentável em empresas industriais 

brasileiras. Assim, depreende-se que a postura das empresas em relação à inovação 

aberta impacta a configuração do modelo de negócios e está associada a um melhor 

desempenho inovador e sustentável. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar as práticas de gestão da 

inovação aberta relativas ao modelo de negócio e ao desempenho inovador e 

sustentável em empresas industriais brasileiras. Para isso, foi desenvolvida uma 

pesquisa de abordagem qualitativa e natureza exploratória por meio de estudo de 

casos múltiplos, sendo possível verificar, a partir das evidências apresentadas, o 

pressuposto do estudo – de que as práticas de gestão de IA estão associadas ao 

modelo de negócios e ao desempenho inovador e sustentável em empresas 

industriais brasileiras – foi atendido. 

Como principais contribuições desta pesquisa, destaca-se, portanto: em nível 

teórico, o avanço da temática de inovação aberta ao abordá-la de forma conjunta com 

o tema do modelo de negócios e do desempenho inovador e sustentável, identificando 

elementos importantes nas práticas empresariais analisadas; em nível prático, o 

entendimento do comportamento de empresas industriais ao contribuir para a difusão 

das práticas realizadas pelas organizações em seu contexto de atuação; e, em nível 

social, a compreensão de que os benefícios da adoção da gestão da inovação aberta 

favorecem impactos socioambientais positivos. 

No que concerne às limitações deste estudo, ressaltam-se as escolhas teóricas 

e a interpretação dos dados a partir da percepção dos entrevistados, o que não 

permite fazer generalizações e restringe os resultados encontrados às empresas 

investigadas. Sugere-se, assim, para estudos futuros, a ampliação dos casos 

analisados por meio da observação de diferentes contextos e a realização de outras 

estratégias de pesquisa, como um estudo quantitativo, buscando consolidar os 

achados deste estudo ao permitir a triangulação dos métodos. Além disso, como 

outras propostas de estudos, aponta-se análise mais profunda a respeito da 

transferência de tecnologia entre os atores e da temática de IA em relação às 

inovações sustentáveis e ao ecossistema de empreendedorismo inovador e 

sustentável. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

GESTÃO DA INOVAÇÃO ABERTA E SUA RELAÇÃO COM O 
MODELO DE NEGÓCIOS E O DESEMPENHO INOVADOR E 

SUSTENTÁVEL 
 Instrumento de coleta de dados 

Bloco I - Perfil do respondente  
1. Nome da empresa: 
2. Responsável pelas informações: 
3. Cargo: 

4. Tempo de atuação na empresa: 

5. Tempo de atuação no cargo: 

6. Formação: 

7. Telefone para contato: 

8. E-mail: 

Bloco II - Caracterização da empresa  
1. Tempo de existência da empresa (anos):  

2. Qual o ramo de atuação da empresa? 

3. Quais os produtos produzidos pela empresa? 

4. Qual a receita operacional bruta da empresa em 2016? 
5. Qual o número total de funcionários da empresa? 

6. A empresa tem atuação internacional? Em quais países? Como que ocorre a inovação 
nesses países? 

7. O capital controlador é nacional ou internacional? 

Bloco III – Gestão da Inovação Aberta 

Identificação e contratação de fontes externas de informação 
1. Quais são as categorias (tipos) de fontes externas de informação tecnológica?  
2. Quais são aas modalidades de acesso à tecnologia  
3. Como ocorre a formalização do processo de contratação de fontes externas de informação 
tecnológica? 

Decisão quanto ao uso de fontes externas de informação 

4. Como é o processo de desenvolvimento da inovação na empresa?  

5. A maior parte das inovações são desenvolvidas interna ou externamente? 

6. Quais são os critérios que orientam a empresa quanto à decisão de desenvolver 
internamente ou de adquirir externamente tecnologia?  

7. Quais são os critérios que orientam a escolha das fontes externas de informação 
tecnológica? 

Organização para a gestão de fontes externas de informação 

8. Qual é o fluxo para o processo de desenvolvimento de produtos e processos na empresa? 

9. Qual a estrutura organizacional existente para a gestão de fontes externas de informação 
para a inovação? 

10. Qual a estrutura organizacional existente para a transferência de tecnologia gerada 
internamente? 

11. Quais são as dificuldades encontradas no processo de contratação de fontes externas?  

Gestão de interfaces externas 

12. De que forma ocorre a gestão de projetos com parceiros? 
13. De que forma ocorre o fluxo de informações com os parceiros? 
14. A empresa realiza avaliação do desempenho das parcerias? Se sim, de que forma ocorre? 
15. Quais os fatores que facilitam e dificultam o relacionamento entre os parceiros? 
16.Quais são os benefícios da parceria/colaboração na atividade de inovação? 



 
 

 Bloco IV – Inovação Aberta no Modelo de negócios 

Proposição de valor da empresa 
1. Como a empresa define o seu modelo de negócios? 
2. Como a empresa define a proposta de valor? 

Grau de modificação do modelo de negócios 
3. A empresa modificou o seu modelo de negócios a partir das atividades e decisões de IA?  
4. De que forma os princípios de IA e de Sustentabilidade estão integrados ao modelo de 
negócios da empresa? 

Cadeia de suprimentos 
5. De que forma a empresa envolve os seus fornecedores na gestão de IA da cadeia de 
suprimentos? 

Relacionamento com os clientes 
6. A empresa estabelece relacionamentos com os clientes com base nos desafios da 
Inovação Aberta? Em caso afirmativo, de que forma? 

Modelo financeiro 

7. Como o modelo financeiro está estruturado e tem relação com os custos da IA? 
8. De que forma o modelo financeiro é responsável pelos impactos ecológicos e sociais da 
empresa? 

Bloco V - Desempenho Inovador e Sustentável 
1. Os investimentos em IA impactam o desempenho inovador e sustentável da empresa? 

2. Como a empresa avalia o seu desempenho inovador ? 

3. Como a empresa avalia o seu desempenho sustentável? 


